
Raport anual de evaluare internă a calităţii

PARTEA I. INFORMAŢII GENERALE
NOTĂ:
Informaţiile din această primă parte, chiar dacă nu se reflectă direct în calitatea serviciilor 
educaţionale sunt relevante pentru beneficiarii direcţi şi indirecţi şi le pot orienta opţiunile pentru 
o unitate şcolară sau alta, pentru un profil de pregătire sau pentru o anumită specializare

D01 Denumire completă Cod Sirues Judeţ Localitate

COLEGIUL TEHNIC "IULIU 
MANIU" SIMLEU SILVANIEI

1182374 SĂLAJ ŞIMLEU 
SILVANIEI

D02 Mediul de rezidenţă:

Urban

D03 Poziţionarea şcolii în localitate:

Zonă centrală

I. Date de identificare a unităţii de învăţământ 

Raport pentru anul şcolar 2013 - 2014 Finalizat,având starea  finalizat

24.10.2014la data de de către CEAC având următoarea componenţă:

Membrii comisiei CEAC

Persoana Calitate Ceac Grad Specializare
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D04 Şcoala sau structurile coordonate sunt situate 
într-o zonă dezavantajată:

Zonă dezavantajată din punct de vedere socio-
economic (somaj ridicat/ comunităţi 
defavorizate etc.)

Nu

Zonă cu probleme de acces (zonă izolată, 
drumuri desfundate pe ploaie, inzăpeziri 
frecvente, treceri prin pădure, treceri peste cale 
ferată, trafic stradal intens etc.)

Nu

D05 Tipul unităţii de învăţământ (conform cu prevederile O.MECTS nr. 6564/2011, 
completat şi modificat prin O.MECTS nr. 3283/2012):

Colegiu Tehnic

D06 Tipul unităţii, în funcţie de forma de finanţare:

buget

D07 Cuantumul total al bugetului de venituri al unităţii şcolare (pentru toate tipurile de 
finanţare – de bază, suplimentară şi complementară – şi indiferent de sursă – 
bugetul de stat, bugetele locale, venituri proprii) exprimat în mii RON:

Buget pe anul anterior Buget pe anul în curs

2616.00 2354.00

D08 Tipul unităţii, în funcţie de forma de educaţie:

Unitate de învăţământ tradiţional

D09 Responsabilităţi în reţea:

unitate cu personalitate juridică, fără structuri subordonate

D10 Dacă este unitate coordonatoare:

numărul total de unităţi coordonate (structuri) din subordine 0.00

numărul structurilor din aceeaşi localitate (oraş/sat) cu unitatea 
coordonatoare

0.00
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D11 Nivelurile de învăţământ din unitate, 
menţionate distinct pe unitatea 
coordonatoare şi structuri:

Unitatea
coordonatoare

Structurile
subordonate

antepreşcolar

preşcolar

primar

gimnazial

liceal Da

profesional Da

postliceal Da

D12 În cazul liceului, filierele prezente în unitate sunt:

Tehnologica

D12a În cazul filierei teoretice, precizaţi profilurile de formare din unitate

Real

Uman

D12b În cazul filierei tehnologice, profilurile de formare profesională din unitate sunt:

Tehnic Da

Resurse naturale şi protecţia mediului

Servicii Da

D12c În cazul filierei vocaţionale, profilurile de formare vocaţionala din unitate sunt:

Teologic

Coregrafie

Arte vizuale

Sportiv

Artistic

Patrimoniu cultural

Muzică

Militar

Teatru

Pedagogic
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D13 Alte forme de învăţământ şcolarizate în unitate, în afara celei „Învăţământ de zi”:

Învăţământ de zi

D14 Numărul de schimburi în care funcţionează şcoala în învăţământul de zi:

Unitatea coordonatoare Structurile subordonate

două schimburi

Atenţie! 
Deoarece evaluarea vizează întreaga unitate de învăţământ, pentru unităţile în care se 
regăsesc şi alte forme de învăţământ în afara formei „cu frecvenţă – zi” informaţiile se 
colectează şi  la nivelul celorlalte forme existente în unitate.

D15 Limba maternă / limbi de predare în unitate (coordonatoare şi structuri) 

limba română Da

limba maghiară

limba germană

alte limbi

D16 Limbi străine studiate in unitate (coordonatoare şi structuri) :

limba engleză Da

limba franceză Da

limba germană Da

alte limbi

D17a Numărul de clase / grupe  de elevi/copii din învăţământul de zi / cu 
program normal din unitate (şcoala coordonatoare şi structuri), în anul 
şcolar curent:

Unitate
Coodonatoare

Structuri
Subordonat
e

Program
de studiu 
bilingv

Program
de studiu 
intensiv

Clase cu 
predare în altă 
limbă de 
circulaţie

Total
unitate

Numărul de 
grupe din 
învăţământul 
antepreşcolar

0.00 0.00 0.00

Numărul de 
grupe din 
învăţământul 
preşcolar

0.00 0.00 0.00
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Numărul de 
clase din 
învăţământul 
primar (I-IV)

0.00 0.00 0.00

Numărul de 
clase din 
învăţământul 
gimnazial (V-
VIII)

0.00 0.00 0.00

Numărul de 
clase din 
învăţământul 
liceal (IX-XII/XIII)

23.00 0.00 23.00

Numărul de 
clase din 
învăţământul 
profesional cu 
durata de 2 ani 
după clasa a IX-
a

1.00 0.00 1.00

Numărul de 
clase la stagiile 
de practică după 
finalizarea
ciclului inferior al 
liceului

0.00 0.00 0.00

Numărul de 
clase din 
învăţământul 
postliceal

2.00 0.00 2.00

Total 26.00 0.00 26.00

D18a Precizaţi numărul efectivelor şcolare (copii şi elevi) din 
învăţământul de zi din unitate (şcoala coordonatoare şi structuri), 
în anul şcolar curent 

Unitate Coodonatoare Structuri Subordonate Total
unitate

Numărul de copii din 
învăţământul antepreşcolar

0.00 0.00 0.00

D17b Numărul de clase pregătitoare din învăţământul de zi (şcoala coordonatoare 
şi structuri), în anul şcolar curent:

Unitate
Coodonatoare

Structuri
Subordonate

Program de 
studiu bilingv

Program de 
studiu intensiv

Clase cu 
predare în altă 
limbă de 
circulaţie

Numarul de 
clase
pregatitoare

0.00 0.00
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Numărul de copii din 
învăţământul preşcolar

0.00 0.00 0.00

Numărul de elevi din 
învăţământul primar (I-IV)

0.00 0.00 0.00

Numărul de elevi din 
învăţământul gimnazial (V-
VIII)

0.00 0.00 0.00

Numărul de elevi din 
învăţământul liceal ( IX-
XII/XIII)

592.00 0.00 592.00

Numărul de elevi din 
învăţământul profesional 
cu durata de 2 ani după 
clasa a IX-a

16.00 0.00 16.00

Numărul de elevi la stagiile 
de practică după 
finalizarea ciclului inferior 
al liceului 

0.00 0.00 0.00

Numărul de elevi din 
învăţământul postliceal

45.00 0.00 45.00

Total 653.00 0.00 653.00

Total grădiniţă 0.00 0.00 0.00

Total niveluri şcoală 653.00 0.00 653.00

D19a Numărul copiilor /elevilor cu CES, pe 
niveluri de învăţământ (din cei raportaţi la 
D18), fără clasa pregătitoare:

Total elevi CES unitate

Numărul de copii din învăţământul antepreşcolar 0.00

Numărul de copii din învăţământul preşcolar 0.00

Numărul de elevi din învăţământul primar (I-IV) 0.00

Numărul de elevi din învăţământul gimnazial (V-
VIII)

0.00

Numărul de elevi din învăţământul liceal ( IX-
XII/XIII)

0.00

Numărul de elevi din învăţământul profesional cu 
durata de 2 ani după clasa a IX-a

0.00

D18b Precizaţi numărul efectivelor şcolare (copii şi elevi) din 
învăţământul de zi din unitate (şcoala coordonatoare şi 
structuri), în anul şcolar curent, pentru clasa 
pregătitoare

Unitate Coodonatoare Structuri Subordonate

Numarul de copii 0.00 0.00
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Numărul de elevi la stagiile de practică după 
finalizarea ciclului inferior al liceului 

0.00

Numărul de elevi din învăţământul postliceal 0.00

Total 0.00

D20 Dacă în unitate sunt organizate şi alte forme de învăţământ sau programe 
("Învăţământ seral", "Cu frecvenţă redusă", "Program "A doua şansă""),  
numărul de clase şi de elevi cuprinşi în aceste forme este:

Total unitate şi forme de 
învăţământ

Număr de 
clase

Număr de elevi Total Clase Total Elevi

Programul „A 
doua şansă” - 
învăţământ 
primar

0.00 0.00 (ante)prescolar 0 0

Programul „A 
doua şansă” - 
învăţământ 
secundar inferior

0.00 0.00 primar 0 0

Cu frecventa - 
seral:
învăţământ liceal

0.00 0.00 gimnaziu 0 0

Cu frecventa - 
seral: - 
învăţământ 
postliceal

0.00 0.00 liceu 23 592

Cu frecvenţă 
redusă -  
învăţământ 
primar

0.00 0.00 postliceal 2 45

Cu frecvenţă 
redusă -  
învăţământ 
gimnazial

0.00 0.00 0 0

Cu frecvenţă 
redusă -  
învăţământ liceal 
ciclul inferior

0.00 0.00 0 0

Cu frecvenţă 
redusă -  
învăţământ liceal 
ciclul superior

0.00 0.00 0 0

D19b Numărul copiilor /elevilor cu CES, din clasa 
pregătitoare:

Unitate Coodonatoare

Numarul de copii 0.00

7

COLEGIUL TEHNIC "IULIU MANIU" SIMLEU SILVANIEI



Total 0.00 0.00 25 637

Situaţia claselor şi a efectivelor şcolare pe filiere, profiluri şi specializări

D21 Filiera teoretică

D21a Numărul de clase şi elevi din învăţământul de zi:

Număr Clase Număr Elevi

Profil umanist Filologie 0.00 0

Profil umanist Ştiinţe sociale 0.00 0

Profil real Matematică–informatică 0.00 0

Profil real Ştiinţe ale naturii 0.00 0

D21b Numărul de clase şi elevi cuprinşi în alte forme de învăţământ 
decat cel de zi:

Număr Clase Număr Elevi

Profil umanist Filologie 0.00 0

Profil umanist Ştiinţe sociale 0.00 0

Profil real Matematică–informatică 0.00 0

Profil real Ştiinţe ale naturii 0.00 0

D22 Filiera tehnologică

D22a Numărul de clase şi de elevi din învăţământul de 
zi:

Număr Clase Număr Elevi

fabricarea produselor din lemn 4.00 83

electronică automatizări 4.00 104

producţie media 0.00 0

construcţii instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

mecanică 4.00 115

electric 0.00 0

industrie textilă şi pielărie 0.00 0

materiale de construcţii 0.00 0

electromecanică 0.00 0

chimie industrială 0.00 0
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tehnici poligrafice 0.00 0

turism şi alimentaţie 0.00 0

economic 4.00 113

comerţ 3.00 87

estetica şi igiena corpului omenesc 0.00 0

agricultură 0.00 0

silvicultură 0.00 0

protecţia mediului 0.00 0

industrie alimentară 0.00 0

Total 19.00 502

D22b Numărul de clase şi de elevi din învăţământul  de 
zi din unitate, în învățământul profesional cu 
durata de 2 ani după clasa a IX-a:

Număr Clase Număr Elevi

fabricarea produselor din lemn 0.00 0

electronică automatizări 1.00 16

producţie media 0.00 0

construcţii instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

mecanică 0.00 0

electric 0.00 0

industrie textilă şi pielărie 0.00 0

materiale de construcţii 0.00 0

electromecanică 0.00 0

chimie industrială 0.00 0

tehnici poligrafice 0.00 0

turism şi alimentaţie 0.00 0

comerţ 0.00 0

estetica şi igiena corpului omenesc 0.00 0

agricultură 0.00 0

silvicultură 0.00 0

industrie alimentară 0.00 0

Total 1.00 16
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D22c Numărul de clase şi de elevi din învăţământul  de 
zi din unitate, la stagiile de practică după 
finalizarea ciclului inferior al liceului:

Număr Clase Număr Elevi

fabricarea produselor din lemn 0.00 0

electronică automatizări 0.00 0

producţie media 0.00 0

construcţii instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

mecanică 0.00 0

electric 0.00 0

industrie textilă şi pielărie 0.00 0

materiale de construcţii 0.00 0

electromecanică 0.00 0

chimie industrială 0.00 0

tehnici poligrafice 0.00 0

turism şi alimentaţie 0.00 0

comerţ 0.00 0

estetica şi igiena corpului omenesc 0.00 0

agricultură 0.00 0

silvicultură 0.00 0

industrie alimentară 0.00 0

Total 0.00 0

D22d Numărul de clase şi de elevi din învăţământul  de 
zi din unitate, la şcoala postliceală:

Număr Clase Număr Elevi

mecanică 0.00 0

informatică 2.00 45

electronică  automatizări 0.00 0

energetică 0.00 0

construcţii, instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

transporturi 0.00 0

fabricarea produselor din lemn 0.00 0

silvicultură 0.00 0

agricultură 0.00 0

industrie alimentară 0.00 0
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protecţia mediului 0.00 0

servicii 0.00 0

comerţ 0.00 0

turism şi alimentaţie 0.00 0

textile-pielărie 0.00 0

producţie media 0.00 0

economic 0.00 0

estetica şi igiena corpului omenesc 0.00 0

sănătate şi asistenţă pedagogică 0.00 0

sportiv 0.00 0

Total 2.00 45

D22e Numărul de clase şi de elevi din învăţământul  de 
zi din unitate, la şcoala de maiştri:

Număr Clase Număr Elevi

mecanic 0.00 0

electric 0.00 0

chimie 0.00 0

minier, petrol şi gaze 0.00 0

energetic 0.00 0

metalurgie 0.00 0

materiale de construcţii 0.00 0

construcţii, instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

fabricarea produselor din  lemn 0.00 0

transporturi 0.00 0

textile-pielărie 0.00 0

industria alimentară 0.00 0

agricultură 0.00 0

Total 0.00 0

D22f Numărul de clase şi de elevi din învăţământul 
„Învăţământ seral” din unitate,  învăţământul 
liceal profil tehnologic:

Număr Clase Număr Elevi

fabricarea produselor din lemn 0.00 0

electronică automatizări 0.00 0
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producţie media 0.00 0

construcţii instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

mecanică 0.00 0

electric 0.00 0

industrie textilă şi pielărie 0.00 0

materiale de construcţii 0.00 0

electromecanică 0.00 0

chimie industrială 0.00 0

tehnici poligrafice 0.00 0

turism şi alimentaţie 0.00 0

economic 0.00 0

comerţ 0.00 0

estetica şi igiena corpului omenesc 0.00 0

agricultură 0.00 0

silvicultură 0.00 0

protecţia mediului 0.00 0

industrie alimentară 0.00 0

Total 0.00 0

D22g Numărul de clase şi de elevi din învăţământul 
„Învăţământ seral” din unitate, la şcoala 
postliceală:

Număr Clase Număr Elevi

mecanică 0.00 0

informatică 0.00 0

electronică  automatizări 0.00 0

energetică 0.00 0

construcţii, instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

transporturi 0.00 0

fabricarea produselor din lemn 0.00 0

silvicultură 0.00 0

agricultură 0.00 0

industrie alimentară 0.00 0

protecţia mediului 0.00 0

servicii 0.00 0
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comerţ 0.00 0

turism şi alimentaţie 0.00 0

textile-pielărie 0.00 0

producţie media 0.00 0

economic 0.00 0

estetica şi igiena corpului omenesc 0.00 0

sănătate şi asistenţă pedagogică 0.00 0

sportiv 0.00 0

Total 0.00 0

D22h Numărul de clase şi de elevi din învăţământul 
„Învăţământ seral” din unitate, la şcoala de 
maiştri:

Număr Clase Număr Elevi

mecanic 0.00 0

electric 0.00 0

chimie 0.00 0

minier, petrol şi gaze 0.00 0

energetic 0.00 0

metalurgie 0.00 0

materiale de construcţii 0.00 0

construcţii, instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

fabricarea produselor din  lemn 0.00 0

transporturi 0.00 0

textile-pielărie 0.00 0

industria alimentară 0.00 0

agricultură 0.00 0

Total 0.00 0

D23 Filiera Vocaţională

D23a Numărul de clase şi elevi din învăţământul de zi:

Număr Clase Număr Elevi

Profil artistic Arhitectură 0.00 0

Profil artistic Arte ambientale şi design 0.00 0

Profil artistic Arte plastice şi decorative 0.00 0
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Profil artistic Muzică 0.00 0

Profil artistic Coregrafie 0.00 0

Profil artistic Arta actorului 0.00 0

Total 0.00 0

D23b Numărul de clase şi elevi din învăţământul de zi:

Număr Clase Număr Elevi

Profil pedagogic Învăţător-educatoare 0.00 0

Profil pedagogic Bibliotecar-documentarist 0.00 0

Profil pedagogic Instructor-animator 0.00 0

Profil pedagogic Instructor pentru activităţi 
extraşcolare

0.00 0

Profil pedagogic Pedagog şcolar 0.00 0

Total 0.00 0

D23c Numărul de clase şi elevi din învăţământul de zi:

Număr Clase Număr Elevi

Sportiv Profil sportiv 0.00 0

D23d Numărul de clase şi elevi din învăţământul de zi:

Număr Clase Număr Elevi

Profil teologic teologic ortodox 0.00 0

Profil teologic patrimoniu cultural 0.00 0

Profil teologic alte culte teologice 0.00 0

Total 0.00 0

D23e Numărul de clase şi elevi din învăţământul de zi:

Număr Clase Număr Elevi

Profil militar Ştiinţe sociale 0.00 0

Profil militar Matematică–informatică 0.00 0

Total 0.00 0
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D24 În cadrul unităţii (coordonatoare şi structuri), 
se regăsesc următoarele situaţii (DA/NU): 

Unitatea coordonatoare Structuri subordonate

în grădiniţă activitatea cu copiii este 
organizată pe grupe eterogene din punctul de 
vedere al vârstei copiilor

în şcoală (începând cuînvăţământul primar) 
există clase cu predare simultană

D25 Dacă unitatea a organizat clasa pregătitoare, numărul 
de clase şi de elevi cuprinşi în acest nivel de studiu şi 
locaţia, pe unitate (coordonatoare şi structuri) este:

Număr Clase Număr Elevi

organizate în grădiniţă 0.00 0

organizate în şcoală 0.00 0

D26a Structura etnică a elevilor din unitate (şcoala coordonatoare şi 
structuri) în anul şcolar curent, pentru învăţământul de zi este 
(estimare):

În grădiniţă număr 
copii

În şcoală număr 
elevi

În grădiniţă 
procente [%]

În şcoală 
procente [%]

Română 0 496 0 75.96

Alte Etnii 0 19 0 2.91

Rromi 0 14 0 2.14

Maghiară/Secui 0 79 0 12.10

Total 0 608 0 93.11

II. Caracteristici ale mediului familial 

D27 Distribuţia efectivelor de elevi din învăţământul de zi, în anul şcolar 
curent, în funcţie de nivelul educaţional al familiei (coordonatoare şi 
structuri) este (estimare):

În grădiniţă număr 
copii

În şcoală număr 
elevi

În grădiniţă 
procente [%]

În şcoală 
procente [%]

Cel putin un parinte 
are studii generale (8 
clase absolvite)

0 102 0 15.62

D26b Câţi dintre elevii de etnie rromă sunt înregistraţi în 
evidenţe pe baza autoidentificării din partea familiei

În grădiniţă În şcoală

Elevi autodeclarati 0.00 0.00
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Cel putin un parinte 
are studii medii (liceu 
absolvit)

0 384 0 58.81

Cel putin un parinte 
are studii superioare

0 74 0 11.33

Nici un parinte nu are 
studii generale (sub 8 
clase absolvite)

0 12 0 1.84

Total 0 572 0 87.6

Număr mediu ani 
studiu

0 11.64

D28 Dacă în unitate (şcoala coordonatoare şi structuri), pentru elevii de la 
învăţământul cu  forma „Învăţământ de zi” şi /sau din programul „A 
doua şansă” există elevi aparţinând unor grupuri vulnerabile, numărul 
de elevi din fiecare grup vulnerabil este următorul: Spaţiul rezervat 
(liniile 13, 14 şi 15 din tabelul de mai jos) conţine, dacă este cazul, alte 
situaţii din unitate, cu precizarea  caracteristicii grupului aparţinător şi 
a numărului de elevi

Formă învăţământ Grup Vulnerabil În şcoală număr elevi

Unitatea
coordonatoare

Structuri
subordonate

Program "A doua 
şansă"

Elevi instituţionalizaţi sau în plasament 
familial

0 0

Program "A doua 
şansă"

Elevi care trăiesc în familii monoparentale 0 0

Program "A doua 
şansă"

Elevi care trăiesc în grija bunicilor sau a altor 
rude

0 0

Program "A doua 
şansă"

Elevi din familii cu nivel economic scăzut, 
pentru care s-a întocmit dosarul pentru 
bursă socială, indiferent dacă beneficiază de 
aceasta, sau nu i s-a putut acorda restricţii 
financiare

0 0

Program "A doua 
şansă"

Elevi cu nevoi speciale de educaţie (CES) 0 0

Învăţământ de zi Elevi cu nevoi speciale de educaţie (CES) 6 0

Învăţământ de zi Elevi din familii cu nivel economic scăzut, 
pentru care s-a întocmit dosarul pentru 
bursă socială, indiferent dacă beneficiază de 
aceasta, sau nu i s-a putut acorda restricţii 
financiare

84 0

Învăţământ de zi Elevi instituţionalizaţi sau în plasament 
familial

3 0

Învăţământ de zi Elevi care trăiesc în familii monoparentale 66 0

Învăţământ de zi Elevi care trăiesc în grija bunicilor sau a altor 
rude

18 0

Neprecizat 0 0
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Neprecizat 0 0

Neprecizat 0 0

III. Condiţii de acces la unitatea şcolară unde este înscris elevul 

D29 Distribuţia elevilor  în funcţie de timpul mediu de 
deplasare la şcoală este (se vor estima condiţiile de acces 
atât pentru elevii din şcoala coordonatoare, cât şi pentru 
elevii din unităţile subordonate, numai pentru elevii de la 
învăţământul forma "Învăţământ de zi"):

În grădiniţă 
număr copii

În şcoală 
număr elevi

În grădiniţă 
procente [%]

În şcoală 
procente [%]

sub 30 de minute 0 260 0 39.82

intre 30 si 60 de minute 0 270 0 41.35

peste 60 de minute 0 35 0 5.36

Total 0 565 0 86.52

Timp mediu 0 33.98

D30 Distribuţia elevilor din învăţământul forma 
"Învăţământ de zi" din unitate aflaţi în 
următoarele situaţii  (atât pentru elevii din 
şcoala coordonatoare, cât şi pentru elevii din 
unităţile subordonate) este:

Număr elevi Număr elevi procente 
[%]

Cu domiciliul în aceeaşi localitate cu şcoala: 200 30.63

Cu domiciliul în altă localitate, care fac navetă 
zilnică

383 58.65

Din alte localităţi care stau in gazda sau la 
internat

25 3.83

Profilul liceului (militar / teologic) implica 
organizarea activitatiii in regim de internat

0 0

Total 608 93.11

D31 Prezenţa mijloacelor de transport pentru 
deplasarea domiciliu-şcoală a cadrelor 
didactice şi elevilor (se vor menţiona toate 
situaţiile existente):

Unitate coordonatoare Structuri subordonate

Cu mijloace de transport în comun permanent, cu orar 
adecvat programului 
şcolii
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Cu mijloace de transport special destinate 
(transport scolar)

temporar

Fără mijloace de transport  în comun drum accesibil 

D32 Comunicarea dintre unitatea coordonatoare şi 
structurile subordonate:

Prezenţa mijloacelor de transport

telefon

fax

e-mail

IV. Baza materială 

(1) Infrastructura şcolară

D33 Spaţiul de învăţământ (pentru toate tipurile de unităţi):

Număr săli

Unitate coordonatoare Structuri subordonate

Utilizate pt. 
procesul
propriu

Spaţiu 
excedentar
în
conservare

Neutilizate
din cauza 
stării tehnice

Utilizate pt. 
procesul
propriu

Spaţiu 
excedentar
în
conservare

Neutilizate
din cauza 
stării 
tehnice

săli de clasă 24 0 0 0 0 0

laboratoare/
cabinete
şcolare

11 0 0 0 0 0

ateliere şcolare 12 0 0 0 0 0

D34 Baza sportivă / sala de sport:

există Da

utilizată pt. procesul propriu Da

închiriată altor unităţi de 
învăţământ

închiriată pt. beneficiari externi

D35 Informaţii suplimentare privind clasa pregătitoare
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D35a Numărul de clase pregătitoare care funcţionează în:

Număr clase

săli de clasă proprii 0

săli cu altă destinaţie (săli de clasă, 
laboratoare , sală de sport, etc.) 
amenajate pentru clasa pregătitoare 

0

D35b Numărul sălilor de clasă utilizate exclusiv pentru 
activităţile cu clasa pregătitoare

numărul sălilor de clasă 0

D36 Informaţii suplimentare privind grădiniţa

D36a Grădiniţa funcţionează:

D36b În cazul grădiniţei cu program prelungit (GPP) sau săptămânal 
(GPS), activitatea cu copiii se desfăşoară:

(2) Servicii oferite de unitatea şcolara (pentru toate tipurile de unităţi)

D37a Unitatea dispune de următoarele servicii de masă şi/sau 
cazare:

Cantină / sală de mese

Internat / spaţii de dormit 
pentru copii

Da

Semiinternat şi / sau activitate 
„before school” / „after school”

D37b Dacă "Da", condiţiile de masă şi cazare sunt:

Număr locuri

Utilizate pt. 
procesul
propriu

Închiriat altor 
unităţi de 
învăţământ

Închiriat pt. 
beneficiari
externi

Neutilizate, în 
conservare

Numărul de locuri în sala de 
mese

0 0 0 0

Numărul  locurilor de cazare 0 0 0 0

D37c Pregătirea hranei pentru cantină este asigurată prin:

Bucătăria proprie, având 
capacitatea de pregătire 
suficientă

Servicii de catering
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Combinat: bucătărie proprie 
şi catering

D38a Servicii medicale: unitatea dispune de cabinet medical

cabinet medical Da

D38b Dacă "Da", se va preciza

Asigurarea asistenţei cu 
medic şcolar

Asigurarea asistenţei cu 
cadre medii sanitare

Da

D39a Cabinet de asistenţă psihopedagogică 

Cabinet de asistenţă 
psihopedagogică 

Da

D39b Dacă "Da", încadrarea şcolii cu specialist (psiholog/ profesor 
defectolog/ logoped/ consilier etc) este:

Cu normă intreagă Da

Cu norma parţială

D40 În unitate este organizat program "After-school" (DA/NU):

(3) Utilităţi

D41 Condiţii din şcoală

D41a Unitatea coordonatoare:

Curent electric Da

Apă curentă Da

Telefon Da

D41b Structuri subordonate:

Curent electric

Apă curentă

Telefon

(4) Elemente de dotare
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D42a Mobilierul din sălile de clasă în care se desfăşoară activitatea 
didactică este fix sau mobil:

mobilier mobil în majoritatea sălilor de clasă

D42b În cazul claselor  cu mobilier fix, care poziţionarea majoritară a 
acestuia este:

D43 Numărul de clase pentru care a fost achiziţionat mobilierul 
necesar clasei pregătitoare, specificate MECTS (mobilier: 
OMECTS 4310 /01.06.2012) este:

0

D44 Informaţii suplimentare privind grădiniţa:

Instalaţiile sanitare sunt adaptate vârstei 
copiilor (dimensiune, amplasare etc.) 

Mobilierul este adaptat vârstei copilului

(5) Resurse materiale

D45 Nivelul de dotare în ce priveşte resursele materiale şi 
mijloacele de învăţământ necesare procesului 
didactic din unitate:

Unitatea coordonatoare Structuri subordonate

D46 Numărul de clase pentru care au fost achiziţionate materialele 
didactice necesare clasei pregătitoare, specificate MECTS 
(mobilier: HG 564/302.05.2012) este:

0

D47 Nivelul de dotare cu mijloace de învăţământ şi echipamente 
a laboratoarelor, cabinetelor şi atelierelor, destinate formării 
profesionale iniţiale din şcoală, în raport cu cerinţele 
standardelor de pregătire profesională pe domeniile de 
formare profesională din cadrul şcolii este:

fabricarea produselor din lemn corespund integral

electronică automatizări corespund parţial

producţie media

construcţii instalaţii şi lucrări 
publice

mecanică corespund parţial

electric
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industrie textilă şi pielărie

materiale de construcţii

electromecanică

chimie industrială

tehnici poligrafice

turism şi alimentaţie

economic corespund parţial

comerţ corespund parţial

estetică şi igiena corpului 
omenesc

agricultură

silvicultură

protecţia mediului

industrie alimentară

D48 Nivelul de dotare cu mijloace de învăţământ şi echipamente 
destinate formării iniţiale din şcoală, specifice profilului 
vocaţional organizat în unitate este:

profil artistic

profil pedagogic

profil sportiv

D49 Fondul de carte din biblioteca şcolară este (apreciere):

Există un fond minim, care să acopere nevoile din unitate

D50 Dacă există bibliotecă şcolară, cum acoperă fondul 
de carte din biblioteca şcolară nevoile unităţii

Biblioteca asigură sistematic variantele 
de manuale alternative, pe discipline şi 
niveluri de studiu

Da

Biblioteca asigură necesarul de legi, 
materiale şi alte documente adresate 
cadrelor didactice

Da

Biblioteca asigură auxiliare didactice şi 
mijloace de învăţământ, altele decât 
manualul şcolar

Da

D51 Dacă există bibliotecă şcolară, cine sunt utilizatorii 
bibliotecii

Elevii şi cadrele didactice din unitatea coordonatoare
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D52 Numărul de computere din şcoală şi din unităţile 
subordonate este:

Unitatea
coordonatoare

Structuri
subordonate

Total

Număr de calculatoare utilizate în 
administraţie (cabinet director, 
cancelarie, secretariat, bibliotecă etc.)

15 0 15

Număr de calculatoare utilizate exclusiv 
de cadrele didactice

10 0 10

Număr de calculatoare utilizate în 
activităţi cu elevii şi de către elevi

110 0 110

Număr de calculatoare cu acces la 
internet, utilizate în activităţi cu elevii şi 
de către elevi

95 0 95

D53 În ce priveşte utilizarea computerelor în procesul 
de învăţământ, gradul de utilizare efectivă a 
computerelor, în raport cu numărul planificat de 
ore este (estimare):

Unitate coordonatoare Structuri subordonate

D54 În ce priveşte utilizarea tehnologiei informaţionale (TIC), se 
va preciza dacă unitatea şcolară

dispune de soft educaţional pentru majoritatea disciplinelor de studiu din programa şcolară

D55 Unitatea a creat  şi gestionează un site internet al şcolii

Da

D56 În ce priveşte dotarea cu IT, se va preciza dacă în pregătirea 
şi derularea activităţilor cu elevii în şcoala dvs. se folosesc:

enciclopedii electronice Da

filme pe CD/DVD, fotografii 
digitale

Da

platformă de e-learning Da

V. Resursele umane 

(1) Informaţii privind  cadrele didactice din unitate
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D57 Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic 
angajat în unitate ( şcoala coordonatoare şi structuri) în 
anul şcolar curent:

Număr cadre didactice Structură [%]

Număr cadre didactice cu 
doctorat

2 5.26

Număr cadre didactice cu gradul 
I

22 57.89

Număr cadre didactice cu gradul 
II

10 26.32

Număr cadre didactice cu 
definitivat

2 5.26

Număr cadre didactice fără 
definitivat

2 5.26

Număr personal didactic 
necalificat

0 0

Total 38 100

D58 Cadrele didactice care predau în unitate (şcoala 
coordonatoare şi structuri) în anul şcolar curent:

Număr cadre didactice Total unitate 
[%]

Numărul total de cadre didactice 
din şcoală (pentru toate 
disciplinele)

0 0

Numărul de cadre didactice 
calificate

0 0

Numărul de cadre didactice care 
domiciliază în altă localitate decât 
şcoala în care predau (navetişti)

0 0

Numărul cadrelor didactice nou 
venite în şcoală

0 0

Numărul de cadre didactice 
colaboratori

0 0

D59 Acoperirea normelor didactice cu personal didactic angajat 
(unitate coordonatoare şi structuri) în anul şcolar curent:

Număr cadre didactice

Numărul total de norme 
didactice (pentru toate 
disciplinele)

49.00

(2) Informaţii privind  acoperirea normelor didactice
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Numărul de norme acoperite cu 
personalul şcolii în cadrul normei 
didactice

35.00

Numărul de norme acoperite cu 
personalul şcolii la plata cu ora

9.00

Numărul de norme acoperite cu 
colaboratori, angajaţi la plata cu 
ora

5.00

D60 Acoperirea disciplinelor cu personal didactic titular:

Disciplină de studiu Grad de acoperire

Alte Acoperire integrală

Biologie, şt.naturii Acoperire integrală

Chimie Acoperire integrală

Consiliere Acoperire integrală

Cultură civică Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Discipline de specialitate Acoperire integrală

Discipline economice Acoperire integrală

Educaţie antreprenorială Acoperire integrală

Educaţie fizică Acoperire integrală

Educaţie muzicală Acoperire integrală

Educaţie plastică Acoperire integrală

Educaţie tehnologică Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Educatoare Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Fizică Acoperire integrală

Geografie Acoperire integrală

Informatică, IT Acoperire integrală

Invăţător / institutor Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Istorie Acoperire integrală

Limba latină Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Limba română Acoperire integrală

Limbi moderne Acoperire integrală

Maiştri instructori Acoperire integrală

Matematică Acoperire integrală

Puericultor Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Religie Acoperire integrală

25

COLEGIUL TEHNIC "IULIU MANIU" SIMLEU SILVANIEI



Ştiinte socio-umane Acoperire integrală

D61 Acoperirea cu personal didactic auxiliar a posturilor 
rezultate din normativele în vigoare:

În grădiniţă În şcoală

la nivelul normativelor

(3) Informaţii privind personalul auxiliar şi nedidactic

D62 Acoperirea cu personal nedidactic a posturilor rezultate din 
normativele în vigoare:

În grădiniţă În şcoală

la nivelul normativelor

(4) Informaţii privind personalul de conducere

D63a Informaţii privind personalul de conducere: număr de 
directori:

număr de directori conform 
normativelor

2

număr de directori existent în 
unitate

2

D63b Informaţii privind directorii (pentru fiecare dintre directorii din unitate)

Calificare Grad didactic Vechimea
didactică

Participarea la cursuri 
de formare în 
management

Director Matematică Doctorat 31 Da

Director Adjunct Discipline de 
specialitate

Doctorat 24 Da

Director Adjunct 0

Director Adjunct 0

D64 Numărul de ore de participare a cadrelor didactice din 
unitate (şcoală coordonatoare şi structuri) la programe de 
formare continuă acreditate, în anul şcolar anterior:

Ore Număr mediu ore pe cadru 
didactic

Număr ore de participare 300 0

(5) Formarea continuă
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D65 Numărul cadrelor didactice din unitate (şcoală coordonatoare şi 
structuri) care, în ultimii 3 ani au participat la sesiuni de formare 
pentru folosirea calculatorului şi a altor mijloace electronice în 
procesul didactic (numărul de participanţi la stagii de formare 
TIC):

Unitatea coordonatoare Structuri
subordonate

Total

Numărul de participanţi la 
stagii de formare TIC

1 0 1

D66 Dacă în unitate sunt organizate clase pregătitoare, precizaţi 
numărul cadrelor didactice din unitate (şcoală coordonatoare şi 
structuri) care au participat la stagiile de formare organizate în 
acest scop (numărul de participanţi la stagii de formare pentru 
clasa pregătitoare) este:

Unitatea coordonatoare Structuri
subordonate

Total

Numărul de participanţi la 
stagii de formare pentru 
clasa pregătitoare

0 0 0

Situaţii ale unităţii, din anul şcolar anterior 

D67a Efective şcolare din învăţământul de zi, pe niveluri

Număr elevi

Numărul de copii din învăţământul 
antepreşcolar

0

Numărul de copii din învăţământul 
preşcolar

0

Numărul de elevi din învăţământul primar 
(I-IV)

0

Numărul de elevi din învăţământul 
gimnazial (V-VIII)

0

Numărul de elevi din învăţământul liceal, 
profil teoretic (IX-XII/XIII)

91

Numărul de elevi din învăţământul liceal, 
profil tehnologic (IX-XII/XIII)

527

Numărul de elevi din învăţământul din 
învăţământul profesional cu durata de 2 
ani după clasa a X-a

0

Numărul de elevi în stagii de practică 
după finalizarea ciclului inferior al liceului

11

Numărul de elevi din învăţământul  liceal, 
profil vocational (IX-XII/XIII)

0

D67 - Efectivele şcolare pe niveluri de învăţământ existente anul şcolar anterior în unitate 
(şcoala coordonatoare şi structuri) :
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Numărul de elevi din învăţământul 
postliceal

30

Total 659

Total grădiniţă 0

Total niveluri şcoală 659

Total liceu 618

Total profesional 11

VI. Participarea elevilor în anul şcolar anterior

D68a Dacă a existat nivelul preşcolar în anul şcolar 
anterior, numărul total de zile absente este:

Absente

numărul de absenţe motivate 0

numărul de absenţe nemotivate 0

Total absenţe pe an 0

Număr mediu absenţe pe copil 0

D68b Numărul de absenţe ale elevilor din învăţământul  
forma "Învăţământ de zi",  în anul şcolar anterior 
(număr ore de absenţă pe an):

Absente

numărul de absenţe motivate 17027

numărul de absenţe nemotivate 11960

Total absenţe pe an 28987

Număr mediu absenţe pe copil 43.99

D69 - Efectivele şcolare din anul şcolar anterior, pe niveluri  (şcoala coordonatoare şi 
structuri):

D67c Efective şcolare cuprinse în alte forme de 
învăţământ (" A doua şansă", " Învăţământ 
seral", " Cu frecvenţă redusă") din şcoala 
coordonatoare şi structuri
Număr Elevi

Efective şcolare cuprinse în alte forme de 
învăţământ 

0

D67b Efective şcolare pentru învăţământul de zi, pentru 
clasa pregătitoare

Număr Elevi

Numarul de copii 0
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D69a Efectivele şcolare din învăţământul de zi 

Înscrişi la 
început

În evidenţă 
la sfârşit

Înscrişi pe 
parcurs

Transferaţi Elevi
care au 
abondon
at

Situaţie 
finală

Numărul de copii 
din învăţământul 
antepreşcolar

0 0 0 0 0 0

Numărul de copii 
din învăţământul 
preşcolar

0 0 0 0 0 0

Numărul de elevi 
din învăţământul 
primar (I-IV)

0 0 0 0 0 0

Numărul de elevi 
din învăţământul 
gimnazial (V-VIII)

0 0 0 0 0 0

Numărul de elevi 
din învăţământul 
liceal, profil teoretic 
(IX-XII/XIII)

91 90 2 1 2 90

Numărul de elevi 
din învăţământul 
liceal, profil 
tehnologic (IX-
XII/XIII)

527 506 8 9 19 507

Numărul de elevi 
din învăţământul din 
învăţământul 
profesional cu 
durata de 2 ani 
după clasa a X-a

0 0 0 0 0 0

Numărul de elevi în 
stagii de practică 
după finalizarea 
ciclului inferior al 
liceului

11 6 0 0 5 6

Numărul de elevi 
din învăţământul  
liceal, profil 
vocational (IX-
XII/XIII)

0 0 0 0 0 0

Numărul de elevi 
din învăţământul 
postliceal

30 22 0 0 8 22

Total 659 624 10 10 34 625

Total grădiniţă 0 0 0 0 0 0
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Total niveluri 
şcoală

659 624 10 10 34 625

D69b Pentru unităţile care au organizat şi alte forme de învăţământ 
("Învatamânt seral", "Cu frecventa redusa", "Program "A doua sansa"") 
în anul şcolar anterior, situaţia elevilor cuprinşi în aceste forme este:

Înscrişi la 
început

În evidenţă 
la sfârşit

Înscrişi pe 
parcurs

Transferaţi Elevi
care au 
abondon
at

Situaţie 
finală

Total elevi (toate 
nivelurile)

0 0 0 0 0 0

VII. Situaţia şcolară la sfârşitul anului şcolar precedent

(1) Flux şcolar

D70a Situaţia elevilor din învăţământul de zi

Situaţia la final de an, înaintea 
examenului de corigenţă

Situaţie finală, după 
examenul de corigenţă

Repetenţi Corigenţi Situaţie 
şcolară 
neîncheiată

Repetenţi 
după 
corigenţă

Situaţie 
şcolară 
neîncheiată 
după corigenţă

Numărul de elevi din 
învăţământul primar (I-IV)

0 0 0 0 0

Numărul de elevi din 
învăţământul gimnazial 
(V-VIII)

0 0 0 0 0

Numărul de elevi din 
învăţământul liceal, profil 
teoretic (IX-XII/XIII)

0 9 0 0 0

Numărul de elevi din 
învăţământul liceal, profil 
tehnologic (IX-XII/XIII)

4 65 6 7 0

Numărul de elevi din 
învăţământul profesional 
cu durata de 2 ani după 
clasa a X-a

0 0 0 0 0

Numărul de elevi în stagii 
de practică după 
finalizarea ciclului inferior 
al liceului

0 0 0 0 0

D70 - Situaţia şcolară a elevilor  (total şcoala coordonatoare şi structuri), la sfârşitul anului 
şcolar anterior:
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Numărul de elevi din 
învăţământul  liceal, profil 
vocational (IX-XII/XIII)

0 0 0 0 0

Numărul de elevi din 
învăţământul postliceal

0 0 11 0 0

Total 4 74 17 7 0

D70b Situaţia elevilor cuprinşi în alte forme de învăţământ din şcoală:

Situaţia la final de an, înaintea 
examenului de corigenţă

Situaţie finală, după 
examenul de corigenţă

Repetenţi Corigenţi Situaţie 
şcolară 
neîncheiată

Repetenţi 
după 
corigenţă

Situaţie 
şcolară 
neîncheiată 
după corigenţă

Numărul total de elevi din 
unitate, în alte forme de 
învăţământ 

0 0 0 0 0

D70c Pentru unităţile de învăţământ care au organizat în acest an şcolar 
clase pregătitoare, numărul de elevi din aceste clase care au 
frecventat anterior gradiniţa este:

0

(2) Rezultate şcolare pentru nivelurile existente în unitate la sfârşitul anului şcolar anterior 

D71 Distribuţia elevilor cuprinşi în învăţământul primar, forma 
"Învăţământ de zi", în funcţie de calificativele la sfârşitul anului 
şcolar anterior:

Număr de elevi din clasele I-IV în distribuţie pe discipline

Nesatisfăcăto
r

Satisfăcător Bine Foarte bine Total

Limbă şi comunicare 0 0 0 0 0

Matematică 0 0 0 0 0

D72a Distribuţia elevilor cuprinşi în  învăţământul  forma "Învăţământ de zi",  în 
funcţie de mediile la sfârşitul anului şcolar anterior, pe niveluri

Număr de elevi, pe grupe de medii

5 - 5,99 6 - 6,99 7 - 7,99 8 - 8,99 9 - 10 Situaţie 
neîncheiat
ă

Total

Învăţământul 
gimnazial

0 0 0 0 0 0 0

Învăţământul 
liceal

14 163 238 127 47 29 618
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D73a Numărul elevilor din unitate care au absolvit în anul 
şcolar anterior (şcoala coordonatoare şi structuri):

Nr absolvenţi învăţământ 
"cu frecvenţă zi"

Nr absolvenţi alte forme

Numărul absolvenţilor inv.primar 
(clasa a IV-a)

0 0

Numărul absolvenţilor de gimnaziu 
(clasa a VIII-a)

0 0

 Numărul absolvenţilor de liceu- 
ciclu inferior (clasa a X-a)

163 0

Numărul absolvenţilor de liceu 
(clasele a XII-a si a XIII-a)

163 0

Numărul absolvenţilor stagiilor de 
pregătire practică după finalizarea 
ciclului inferior al liceului 

6 0

Numărul absolvenţilor de 
învăţământ profesional cu durata de 
2 ani după clasa a X-a

0 0

Numărul absolvenţilor din 
învăţământul postliceal

0 0

(2) Condiţii de intrare în liceu pentru elevii cuprinşi în clasele IX-XII

Învăţământul 
postliceal

0 0 11 8 3 8 30

Învăţământul 
profesional

0 0 0 3 3 5 11

D72b Distribuţia elevilor cuprinşi în alte forme de învăţământ, în funcţie de mediile 
la sfârşitul anului şcolar anterior:

Număr de elevi, pe grupe de medii

5 - 5,99 6 - 6,99 7 - 7,99 8 - 8,99 9 - 10 Situaţie 
neîncheiat
ă

Total

Total elevi 
(toate
nivelurile)

0 0 0 0 0 0 0

D73b Numărul de elevi, din anul şcolar anterior, în cazul ultimei 
clase de liceu (clasa a XII-a sau clasa aXIII-a)

Număr elevi la 
început de an

Număr 
absolvenţi

Număr 
repetenţi

Situaţie 
şcolară 
neîncheiată

Numarul de elevi 169 163 0 6
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D74 În cazul unităţilor cu nivel liceal, media minimă de intrare 
în clasa a IX-a la forma "Învăţământ de zi", pentru 
ultimele patru generaţii de elevi ai şcolii s-a situat în 
intervalul de notare:

Elevi cuprinşi în acest an Media minimă de intrare în liceu, în anul de referinţă

clasa a IX-a Sub 5

clasa a X-a Sub 5

clasa a XI-a Sub 5

clasa a XII-a Sub 5

D75 În cazul unităţilor cu nivel liceal, ponderea elevilor 
cuprinşi în acest an şcolar, în cei patru ani de studiu din 
invăţământul de zi, intraţi în liceu pe baza repartiţiei 
conform opţiunii exprimate, după promovarea testelor 
naţionale la finalul clasei a VIII-a, a fost (estimare):

Ponderea elevilor care au promovat testele naţionale 
(examenul de capacitate) la finalul clasei a VIII-a

Elevii din clasa a IX-a 75-90%

Elevii din clasa a X-a 75-90%

Elevii din clasa a XI-a 75-90%

Elevii din clasa a XII-a 75-90%

(3) Rezultate la evaluări naţionale susţinute în anul şcolar anterior

D76 Rezultate la tezele naţionale cu subiect unic (testarea naţională ); 
informaţii referitoare numai la absolvenţii de gimnaziu din anul 
şcolar anterior (fără serii anterioare):

Numărul elevilor cu note în intervalul

Denumire Sub 5 5 - 5,99 6 - 6,99 7 - 7,99 8 - 8,99 9 - 10 Total

Limba maternă 0 0 0 0 0 0 0

Limba romană 0 0 0 0 0 0 0

Matematică 0 0 0 0 0 0 0

D77 Rezultate la examenul de bacalaureat, pentru absolvenţii din anul 
şcolar anterior (fără serii anterioare):

Sub 6 6 - 6,99 7 - 7,99 8 - 8,99 9 - 10 Total

Învăţământ forma "cu 
frecvenţă-zi"

67 22 23 14 2 128

Total 67 22 23 14 2 128
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D78 Rezultate la examene de certificare a competenţelor, în 
anul şcolar anterior  (absolvenţi înscrişi la examen şi 
absolvenţi care au promovat examenul):

Număr absolvenţi înscrişi la 
examen

Număr absolvenţi

Liceu-ciclul inferior (certificare de 
nivel 2) - învăţământ "cu frecvenţă-
zi"

0 0

Liceu-ciclul inferior (certificare de 
nivel 2) - alte forme

0 0

Liceu-ciclul superior (certificare de 
nivel 3) - învăţământ "cu frecvenţă-
zi"

129 138

Liceu-ciclul superior (certificare de 
nivel 3) - alte forme

0 0

Învăţământ postliceal (certificare de 
nivel 3+) - învăţământ "cu frecvenţă-
zi"

0 0

Învăţământ postliceal (certificare de 
nivel 3+) - alte forme

0 0

D79 Numărul absolvenţilor şcolii din anul şcolar anterior care 
se regăsesc în anul şcolar curent în diferite unităţi de 
învăţământ:

Învăţământ  "cu frecvenţă - zi" Alte forme

Numărul de copii care au terminat 
nivelul antepreşcolar în anul şcolar 
precedent

0 0

Numărul de copii care au finalizat 
nivelul antepreşcolar şi s-au înscris 
la gradiniţă

0 0

Numărul de copii care au terminat 
nivelul preşcolar în anul şcolar 
precedent

0 0

Numărul de copii care au finalizat 
grădiniţa in anul şcolar anterior şi 
care s-au înscris în clasa I

0 0

Numărul elevilor care au absolvit 
clasa a IV-a în anul şcolar 
precedent

0 0

Numărul absolvenţilor de clasa a IV-
a ai acestei şcoli, care s-au înscris 
în clasa a V-a în orice unitate 
şcolară

0 0

Numărul elevilor care au absolvit 
clasa a VIII-a în anul şcolar 
precedent

0 0
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Numărul absolvenţilor de clasa a 
VIII-a ai acestei şcoli, care s-au 
înscris în clasa a IX-a de liceu

0 0

Numărul absolvenţilor clasei a IX-a 
ai şcolii din anul şcolar anterior care 
continuă studiile în învăţământul 
profesional în anul şcolar curent in 
diferite unitati de învăţământ

0 0

Numărul elevilor care au absolvit 
ciclul inferior al liceului,  în anul 
şcolar precedent 

0 0

Numărul absolvenţilor de liceu-ciclu 
inferior care au optat pentru 
continuarea cu stagiul de practică 
de 6 luni

0 0

Numărul absolvenţilor de liceu-ciclu 
inferior care au optat pentru 
continuarea liceului  (ciclul superior )

0 0

Numărul absolvenţilor de liceu 
(clasa a XII-a şi clasa a XIII-a) în 
anul şcolar precedent

0 0

Numărul absolvenţilor de liceu care 
s-au înscris într-o forma de 
învăţământ postliceal

0 0

Numărul absolvenţilor de liceu ai 
şcolii care s-au înscris în învăţământ 
superior

0 0

Numărul absolvenţilor 
învăţământului postliceal în anul 
şcolar precedent

0 0

Numărul absolvenţilor 
învăţământului postliceal din unitate 
care s-au înscris în învăţământul 
superior

0 0

IX. Experienţa în evaluări internaţionale

România a participat la evaluări internaţionale (PIRLS - investigarea nivelului de înţelegere 
a lecturii a elevilor de clasa a IV-a; TIMSS - investigarea achiziţiilor elevilor de clasa a VIII-a 
la matematică şi ştiinţe; PISA – evaluarea capacităţii tinerilor de 15 ani de a-şi utiliza 
competenţele de lectură, de matematică şi de ştiinţe dobândite pe parcursul şcolarizării 
obligatorii).
În legătură cu experienţa unor astfel de evaluări, se va preciza dacă:
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D80a Şcoala a participat, prin elevi de vârstă 
corespunzătoare, la evaluări în cadrul:

Varianta Dvs

PIRLS

TIMSS

PISA

D80b În şcoala au existat acţiuni de diseminare a 
informaţiilor obţinute din experienţa participării 
României la astfel de evaluări (analize de obiective, de 
instrumente, de rezultate şi/sau de aspecte 
metodologice specifice):

Nu

XI. Alte realizări în activitatea şcolii

(1) Date referitoare la elevi

D81 Diversificarea ofertei educaţionale a unităţii, prin 
organizarea de grupe / clase de învăţământ alternativ, 
precizaţi numărul acestora, pe niveluri, precum şi 
numărul de copii / elevi cuprinşi în alternativa 
educaţională respectivă:

Număr grupe / clase Număr copii / elevi

preşcolar 0 0

primar 0 0

gimnazial 0 0

liceu 0 0

D82 - Ponderea absolvenţilor claselor terminale (VIII si/sau XII) care au beneficiat de 
consiliere / orientare şcolară şi profesională / asistenţă psihopedagogică pe parcursul celor 
patru ani de studiu, în vederea profesionalizării şi/sau a continuării educaţiei în ciclul 
următor (estimare):

Clasa a-VIII-a Clasa a-XII-a

Niciunul Sub 25%

D83 - Număr de elevi care au obţinut premii sau menţiuni la olimpiade, concursuri pe 
discipline, concursuri pe meserii, expoziţii, concursuri sportive sau artistice, ca urmare a 
participării la aceste evenimente, începând cu faza judeţeană (municipiul Bucureşti):

5
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PARTE A II-A 
DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE

Nr.
crt.

Nume Tip
Activitate

Obiective Dată 
început

Dată 
sfârşit

1 Analiza SWOT 4, 4 formarea tuturor 
cadrelor didactice 
privind identificarea 
punctelor tari si 
slabe si colectarea 
dovezilor in 
domeniul de 
activitate

03.11.2013 28.02.2014

Responsabilităţi: Brisc Adriana
Flonta Stelian

Indicatori realizare: cel putin 85% dintre cadrele didactice se implica in raportarea periodica a 
punctelor tari si slabe identificate

Comentarii:

Activităţi de îmbunătăţire a calităţii

(2) Date referitoare la cadrele didactice

D84 - Numărul cadrelor didactice care au calitate de formatori (cu certificat /atestat):

8

D85 - Numărul cadrelor didactice din şcoală care sunt autori / coautori de manuale şcolare 
sau auxiliare didactice cu ISBN / ISSN:

4

D87 - Numărul elevilor care învaţă în clase bilingve sau cu predare intensivă a unei limbi 
străine:

0

D88 - Veniturile proprii din anul calendaristic anterior realizate prin : sponsorizări, 
participarea la proiecte şi programe naţionale sau internaţionale (proiecte finanţate din 
fonduri structurale, din Programul de învăţare pe tot parcusul vieţii etc.), activităţi 
productive, prestări servicii, organizarea de evenimente pentru comunitate etc. (mii RON):

22

(3) Aspecte manageriale

D86 - Numărul de discipline opţionale din oferta şcolii:

8
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PARTEA A III-A

• Concluzii: Activitatea s-a dovedit eficienta

• Realizat în proporţie de 90 %

• Lecţii învăţate: 90% dintre cadrele didactice colecteaza dovezile pentru identificarea 
punctelor tari si slabe

2 Perfectionarea cadrelor 
didactice

4, 4 cresterea
interesului si 
implicarii cadrelor 
didactice pentru 
aplicarea unor 
metode eficiente de 
predare si 
evaluare, in 
vederea obtinerii 
performantei in 
procesul
educational

03.11.2013 31.05.2014

Responsabilităţi: Brisc Adriana
Bode Irina
Flonta Stelian

Indicatori realizare: participarea la cursuri de formare a cel putin 80% dintre cadrele didactice 
care nu au acumulat 90 de credite in ultimii 5 ani

Comentarii:

• Concluzii: recomandam participarea la cursuri de formare si a altor cadre didactice

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: perfectionarea cadrelor didactice conduce la obtinerea performantei in 
procesul educational

3 Performanta la concursuri 
scolare

1, 2 cresterea
performantelor la 
concursurile
scolare

17.11.2013 29.06.2014

Responsabilităţi: cadre didactice
consiliul de administratie 
CEAC

Indicatori realizare: numar premii obtinute de elevi la concursuri si olimpiade scolare

Comentarii:

• Concluzii: activitatile necesita un efort suplimentar al profesorului

• Realizat în proporţie de 25 %

• Lecţii învăţate: prin munca diferentiata cu elevii dotati se obtine performanta

Nr.
crt.

Nume Tip Cercetare Obiective Dată 
început

Dată 
sfârşit

Activităţi de evaluare internă
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NIVELUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ, CONFORM
STANDARDELOR DE ACREDITARE ŞI DE EVALUARE PERIODICĂ (H.G. nr. 21/18.01.2007) şi
STANDARDELE DE REFERINŢĂ

Nr.
crt.

Indicator

N
e
s
a
tis

fa
c
a
to

r

S
a
tis

fa
c
a
to

r

B
in

e

F
o

a
rte

 b
in

e

E
x
c
e
le

n
t

Învăţamântul profesional, an de completare

DOMENIU Capacitate instituţională

Subdomeniu Baza materială (resurse)

1 Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de 
învăţământ şi auxiliarelor curriculare x

2 Accesibilitatea spaţiilor auxiliare x
3 Accesibilitatea spaţiilor şcolare x
4 Dotarea cu  tehnologie informatică şi de comunicare. x
5 Dotarea cu mijloacele de învăţământ şi cu auxiliare curriculare x
6 Dotarea spaţiilor şcolare x
7 Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare x
8 Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare/ centrului de 

informare şi documentare x
9 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor administrative x

10 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor auxiliare x
11 Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare şi a actelor de studii x
12 Utilizarea spaţiilor auxiliare x
13 Utilizarea spaţiilor şcolare x

Subdomeniu Resurse umane

1 Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului 
nedidactic x

2 Managementul personalului didactic şi de conducere x
Subdomeniu Structuri institutionale, administrative si manageriale

1 Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară, 
în timpul desfăşurării programului x

2 Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi. x
3 Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi x
4 Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă  şi 

externă x
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5 Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei; 
înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor. x

6 Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective 
(proiectul de dezvoltare şi planul de implementare) x

7 Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ x
8 Organizarea internă a unităţii de învăţământ x

DOMENIU Eficacitate educaţională

Subdomeniu Activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz

1 Activitatea metodică a cadrelor didactice x
2 Activitatea ştiinţifică x

Subdomeniu Activitatea financiară a organizaţiei

1 Constituirea bugetului şcolii x
2 Execuţia bugetară x

Subdomeniu Conţinutul programelor de studiu

1 Definirea şi promovarea ofertei educaţionale x
2 Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai comunităţii  x
3 Proiectarea curriculumul-ui x
4 Realizarea curriculumul-ui x

Subdomeniu Rezultatele învăţării

1 Evaluarea  rezultatelor şcolare x
2 Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare  (extra-clasă 

şi extra-şcolare) x

DOMENIU Managementul calităţii

Subdomeniu Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării

1 Optimizarea accesului la resursele educaţionale x
Subdomeniu Baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea 
internă a calităţii

1 Constituirea bazei de date a unităţii de învăţământ x
Subdomeniu Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, 
conform legii

1 Constituirea si funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea 
internă a calităţii x

Subdomeniu Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral

1 Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral x
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Subdomeniu Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor 
învăţării

1 Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării 
învăţării x

Subdomeniu Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea 
periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate

1 Revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare x
Subdomeniu Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii

1 Dezvoltarea profesională a personalului x
2 Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională x
3 Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţii x

Subdomeniu Transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la 
programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările 
oferite

1 Asigurarea accesului  la oferta educaţională a şcolii x
Învăţamântul secundar superior (liceu) - Filiera Tehnologica

DOMENIU Capacitate instituţională

Subdomeniu Baza materială (resurse)

1 Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de 
învăţământ şi auxiliarelor curriculare x

2 Accesibilitatea spaţiilor auxiliare x
3 Accesibilitatea spaţiilor şcolare x
4 Dotarea cu  tehnologie informatică şi de comunicare. x
5 Dotarea cu mijloacele de învăţământ şi cu auxiliare curriculare x
6 Dotarea spaţiilor şcolare x
7 Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare x
8 Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare/ centrului de 

informare şi documentare x
9 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor administrative x

10 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor auxiliare x
11 Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare şi a actelor de studii x
12 Utilizarea spaţiilor auxiliare x
13 Utilizarea spaţiilor şcolare x

Subdomeniu Resurse umane

1 Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului 
nedidactic x
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2 Managementul personalului didactic şi de conducere x
Subdomeniu Structuri institutionale, administrative si manageriale

1 Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară, 
în timpul desfăşurării programului x

2 Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi. x
3 Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi x
4 Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă  şi 

externă x
5 Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei; 

înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor. x
6 Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective 

(proiectul de dezvoltare şi planul de implementare) x
7 Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ x
8 Organizarea internă a unităţii de învăţământ x

DOMENIU Eficacitate educaţională

Subdomeniu Activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz

1 Activitatea metodică a cadrelor didactice x
2 Activitatea ştiinţifică x

Subdomeniu Activitatea financiară a organizaţiei

1 Constituirea bugetului şcolii x
2 Execuţia bugetară x

Subdomeniu Conţinutul programelor de studiu

1 Definirea şi promovarea ofertei educaţionale x
2 Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai comunităţii  x
3 Proiectarea curriculumul-ui x
4 Realizarea curriculumul-ui x

Subdomeniu Rezultatele învăţării

1 Evaluarea  rezultatelor şcolare x
2 Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare  (extra-clasă 

şi extra-şcolare) x

DOMENIU Managementul calităţii

Subdomeniu Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării

1 Optimizarea accesului la resursele educaţionale x
Subdomeniu Baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea 
internă a calităţii

1 Constituirea bazei de date a unităţii de învăţământ x
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Subdomeniu Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, 
conform legii

1 Constituirea si funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea 
internă a calităţii x

Subdomeniu Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral

1 Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral x
Subdomeniu Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor 
învăţării

1 Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării 
învăţării x

Subdomeniu Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea 
periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate

1 Revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare x
Subdomeniu Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii

1 Dezvoltarea profesională a personalului x
2 Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională x
3 Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţii x

Subdomeniu Transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la 
programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările 
oferite

1 Asigurarea accesului  la oferta educaţională a şcolii x
Învăţamântul tertiar non-universitar (postliceal)

DOMENIU Capacitate instituţională

Subdomeniu Baza materială (resurse)

1 Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de 
învăţământ şi auxiliarelor curriculare x

2 Accesibilitatea spaţiilor auxiliare x
3 Accesibilitatea spaţiilor şcolare x
4 Dotarea cu  tehnologie informatică şi de comunicare. x
5 Dotarea cu mijloacele de învăţământ şi cu auxiliare curriculare x
6 Dotarea spaţiilor şcolare x
7 Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare x
8 Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare/ centrului de 

informare şi documentare x
9 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor administrative x

10 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor auxiliare x
11 Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare şi a actelor de studii x
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12 Utilizarea spaţiilor auxiliare x
13 Utilizarea spaţiilor şcolare x

Subdomeniu Resurse umane

1 Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului 
nedidactic x

2 Managementul personalului didactic şi de conducere x
Subdomeniu Structuri institutionale, administrative si manageriale

1 Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară, 
în timpul desfăşurării programului x

2 Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi. x
3 Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi x
4 Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă  şi 

externă x
5 Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei; 

înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor. x
6 Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective 

(proiectul de dezvoltare şi planul de implementare) x
7 Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ x
8 Organizarea internă a unităţii de învăţământ x

DOMENIU Eficacitate educaţională

Subdomeniu Activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz

1 Activitatea metodică a cadrelor didactice x
2 Activitatea ştiinţifică x

Subdomeniu Activitatea financiară a organizaţiei

1 Constituirea bugetului şcolii x
2 Execuţia bugetară x

Subdomeniu Conţinutul programelor de studiu

1 Definirea şi promovarea ofertei educaţionale x
2 Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai comunităţii  x
3 Proiectarea curriculumul-ui x
4 Realizarea curriculumul-ui x

Subdomeniu Rezultatele învăţării

1 Evaluarea  rezultatelor şcolare x
2 Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare  (extra-clasă 

şi extra-şcolare) x
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DOMENIU Managementul calităţii

Subdomeniu Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării

1 Optimizarea accesului la resursele educaţionale x
Subdomeniu Baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea 
internă a calităţii

1 Constituirea bazei de date a unităţii de învăţământ x
Subdomeniu Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, 
conform legii

1 Constituirea si funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea 
internă a calităţii x

Subdomeniu Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral

1 Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral x
Subdomeniu Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor 
învăţării

1 Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării 
învăţării x

Subdomeniu Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea 
periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate

1 Revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare x
Subdomeniu Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii

1 Dezvoltarea profesională a personalului x
2 Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională x
3 Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţii x

Subdomeniu Transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la 
programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările 
oferite

1 Asigurarea accesului  la oferta educaţională a şcolii x

PARTE A IV-A 
PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR 
URMĂTOR

Activităţi de îmbunătăţire a calităţii:
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Nr.
crt.

Nume Tip
Activitate

Obiective Dată 
început

Dată 
sfârşit

1 Dezvoltarea ofertei educationale 5, 5 cresterea atractivitatii 
scolii in comunitatea 
locala
adaptarea de 
curriculum la decizia 
scolii in functie de 
optiunile
beneficiarilor si a 
cerintelor pietei

04.01.2015 28.05.2015

Responsabilităţi: comisia de promovare a imaginii scolii

Indicatori realizare: realizarea materialului de promovare a scolii
tipuri de optionale propuse

Detalii: work-shop de pormovare, pentru elevii de gimnaziu
targul ofertei educationale

2 Implicare elevilor si cadrelor 
didactice in activitati 
extracurriculare

5, 2 cresterea numarului 
de elevi si cadre 
didactice participante 
la concursuri si 
activitati
extracurriculare si 
extrascolare
dezvoltarea spiritului 
de competitie
valorificarea
potentialului creativ 
al participantilor

14.10.2014 29.06.2015

Responsabilităţi: sefi de catedre
diriginti
coordonator educativ

Indicatori realizare: premii, diplome, trofee, distinctii, evidentieri

Detalii: proiecte educationale
proiecte de voluntariat
proiecte de parteneriat cu alte institutii

Activităţi de evaluare internă:
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Nr.
crt.

Nume Tip Cercetare Obiective Dată 
început

Dată 
sfârşit

1 Monitorizarea si analiza testelor 
initiale la clasele a IX-a si a XII-
a

Eficacitate
educaţională pe 
disciplina Z

realizarea unui 
plan remedial 
pe baza unei 
analize
concrete a 
cunostintelor
elevilor la 
disciplina Z
cresterea
promovabilitati
i elevilor la 
disciplina Z si 
bacalaureat

14.10.2014 18.12.2014

Responsabilităţi: profesori
sefi de catedere

Indicatori realizare: rezultatele de la sfarsitul anului scolar
procent de promovabilitate la clasa si la bacalaureat

Aspecte reţinute: rezultate teste initiale

Director, Responsabil CEAC,
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7.4.  RAPORTUL PROCESULUI DE AUTOEVALUARE  
 
 
Numele unităţii de ÎPT COLEGIUL TEHNIC „IULIU MANIU” 

Adresa unităţii de ÎPT 
telefon – fax – email  

SIMLEU SILVANIEI, STR. MIHAIL KOGALNICEANU  NR.11 
0260/678860;  0260678487;  maniu@colim.ro 

Perioada acestui raport de 
autoevaluare 
 

de la 

01/09/2012 
până la 
30/06/2013  

Numele directorului  
 

FLONTA  STELIAN 

Semnătura directorului   
Data raportului procesului de 
autoevaluare 

30.09.2013 
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Data Validării  
 

 

Numele inspectorului 
 

 

Semnătura inspectorului 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Această secţiune evidenţiază puncte tari şi puncte slabe cheie ale unităţii de ÎPT (care se vor reflecta în PAS). 

Puncte tari cheie 
 
• Personalul de conducere este implicat activ in asigurarea calitatii organizatiei, 

promovand o politica profesionista de afirmare a valorilor si manifestand un 
interes crescut pentru imbunatatirea sistemului de asigurare a calitatii 

• Comunicarea internă şi cu partenerii economico-sociali este eficientă 

• Resursele financiare şi alte resurse sunt utilizate în mod eficient pentru a susţine 
priorităţi educaţionale. 

• Scoala ofera conditii optime pentru desfasurarea activitatii; Gama de resurse 
materiale corespunde ofertei scolare 

• Scoala are incadrat personal calificat corespunzator ofertei curriculare 
� Existenta unei game variate de resurse si materiale de invatare 
� Profesorii utilizeaza strategii de predare eficiente, adaptate la nevoile individuale 

ale elevilor, corespunzator stilurilor individuale de invatare 

Puncte slabe cheie 
 

• Sistemul de colectare a informatiilor legate de evolutia ulterioara a absolventilor 
nu este eficient; Înregistrarea progresului elevilor după absolvire se poate face cu 
exactitate  numai pentru o parte din absolvenţi. 

• O slaba sistematizare a inregistrarilor privind cerintele agentilor economici si a 
preferintelor elevilor 

• O slabă evidenţiere a unor criterii şi decizii practice de evaluare stabilite de 
profesorii cu experienţă si rezultate bune. 

� Programarea necorespunzătoare în timp  a întocmirii raportului de autoevaluare 

� Repere puţine colectate pentru compararea performanţelor atinse de şcoală. 
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Apreciere generală 
Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” din Simleu Silvaniei este o scoala in care invata aproximativ 659 de elevi cu varste cuprinse intre 14 si 19 ani, proveniti atat din 
orasul Simleu Silvaniei, cat si din satele si comunele din jur. Dintre elevi, un procent de 11% sunt de nationalitate maghiara si 2% de nationalitate slovaca. 
Domeniile in care sunt pregatiti elevii sunt urmatoarele: matematica-informatica,  mecanica, electrotehnica, automatizari, servicii, transporturi, prelucrarea 
lemnului. Din 2007, colegiul a primit titlul de Scoala Europeana, din partea Ministerului Educatiei si Cercetarii pentru intensa activitate de cooperare 
internationala pe care scoala a avut-o in ultimii ani. Implicata fiind in proiecte europene, scoala noastra a oferit elevilor si profesorilor sai prilejul de a intalni de-a 
lungul anilor, numerosi colegi de-ai lor din alte scoli europene si de a desfasura o gama larga de activitati educative interesante. 
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Date statistice şi de performanţă 
 
 
Pentru autoevaluare sunt necesare date statistice. Aceste  informaţii pot fi preluate din Planul de Acţiune al Şcolii (PAS),unde sunt anexate : 

• numărul total de elevi înscrişi, pe nivele de învăţământ, sexe, medii de rezidenţă (pentru ultimii trei ani); 
• numărul total de elevi înscrişi pe filiere, pe profiluri şi pe domenii de pregătire profesională (pentru ultimii trei ani); 
• rata de promovare, pe profiluri şi pe domenii de pregătire profesională, sexe, medii de rezidenţă (pentru ultimii trei ani); 
• rata abandonului şcolar, pe profiluri şi pe domenii de pregătire profesională, sexe, medii de rezidenţă (pentru ultimii trei ani); 
• rata de succes la examenul de bacalaureat şi la examenele de certificare a competenţelor profesionale, sexe, medii de rezidenţă (pentru ultimii trei ani). 

 
-  
 

Baza de date a unităţii de ÎPT va fi actualizată permanent, fiind colectate şi păstrate toate acele informaţii solicitate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi de 
organismele şi instituţiile afiliate acestuia. De asemenea, vor fi colectate informaţii care să permită unităţilor de ÎPT raportarea în funcţie de Setul de referinţă al 
indicatorilor de calitate elaborat la nivel european (prezentaţi detaliat în Anexa G ). În această etapă a dezvoltării, nu sunt disponibile toate informaţiile solicitate şi nici 
nu sunt dezvoltate toate mecanismele care să permită colectarea lor; unitatea de ÎPT trebuie însă să aibă în vedere  colectarea acestor informaţii în momentul în care 
mecanismele dezvoltate la nivel de sistem vor permite acest lucru. 
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Principiul Calităţii 1 –Managementul calităţii 
Managementul calităţii asigură calitatea programelor de învăţare şi promovează îmbunătăţirea continuă printr-un proces riguros de autoevaluare. 
 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 
 

APRECIERE1 
+ 0 - 

1A CONDUCERE 
1.1 personalul de conducere se implică activ în asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii organizaţiei; acesta elaborează misiunea, viziunea şi valorile 

organizaţiei în urma unor procese consultative 
1.2 obiectivele politicilor locale, regionale, naţionale şi europene se reflectă în scopurile/ţintele stabilite 
1.3 personalul de conducere elaborează documentele de planificare strategică (Planul de Acţiune al Şcolii - PAS) şi operaţională şi le comunică prin 

mijloace adecvate factorilor implicaţi 
1.4 personalul de conducere se asigură că valorile şi codurile de conduită ale organizaţiei sunt vizibile în practică şi este model al unei culturi a 

excelenţei 
1.5 conducătorul organizaţiei este direct responsabil de calitatea organizaţiei şi a ofertei educaţionale iar managementul operaţional al calităţii este 

asigurat de către conducătorul instituţiei sau de către coordonatorul calităţii numit de acesta (Art. 11.3 din Legea asigurării calităţii) 
1.6 personalul de conducere se asigură că toţi membrii personalului şi  factorii interesaţi se implică în asigurarea calităţii organizaţiei şi a ofertei 

educaţionale 
1.7 împărţirea responsabilităţilor între echipa de conducere şi Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC) este clară şi eficientă 
1.8 recomandările de îmbunătăţire a calităţii sunt dezbătute cu CEAC şi puse în aplicare, acolo unde acest lucru este posibil 
1B Manualul calităţii 
1.9 organizaţia are un manual al calităţii (suma tuturor politicilor şi procedurilor, planurilor strategice şi operaţionale şi a documentaţiei privind 

asigurarea calităţii); strategiile şi procesele garantează că manualul calităţii este accesibil principalilor factori interesaţi 
1.10 strategiile şi procesele garantează că manualul calităţii respectă reglementările interne şi externe şi este periodic revizuit şi actualizat conform 

cerinţelor 
1.11 strategiile şi procesele garantează calitatea şi consistenţa tuturor aspectelor ofertei educaţionale; există proceduri sistematice de revizuire a 

predării, instruirii practice şi învăţării şi de îmbunătăţire a rezultatelor elevilor (vezi şi PC 3C + 3D) 
1.12 manualul calităţii cuprinde proceduri eficiente de răspuns la reclamaţii şi contestaţii (vezi şi 4.8) şi proceduri pentru a aplica şi monitoriza 

recomandările de îmbunătăţire a calităţii  
1C Monitorizarea internă a procedurilor 
1.13 organizaţia are o strategie de monitorizare internă a managementului calităţii unităţii de ÎPT şi a manualului calităţii 
1.14 procedurile şi politicile sunt monitorizate şi evaluate în mod regulat pentru a se garanta că sunt eficiente şi respectate şi procesele sunt adecvate  
1.15 se stabilesc proceduri privind neconformitatea şi se implementează măsuri corective în cazul nerespectării regulilor 
 

 
+ 
 

+ 
+ 
 

+ 
 

+ 
 
 

+ 
 

+ 
 
 
 
 

+ 
 
 

+ 
 

+ 
 
 

+ 
 
 

+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1
 0 pentru nivel mediu, - pentru punct slab, + pentru punct tare 
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+ 

 
 
 

0 

 
 
 
 

Apreciere 
   Întreaga activitate din şcoală este corelată cu PLAI şi PRAI şi ghidată de PAS.  
   Şcoala pregăteşte elevi pentru a dobândi competenţe în două filiere: teoretica si tehnologica. 
   Şcoala participă la o serie de schimburi de experienţă şi desfăşoară multe activităţi extracurriculare foarte apreciate de elevi. 
   Echipa manageriala aleasa in mod democratic constituie modele etice si profesionale, lucru evidentiat si cu ocazia manifestarilor desfasurate in scoala. 
     Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii a fost înfinţată conform legii 87/2006 şi are un regulament propriu de funcţionare, discutat şi  aprobat în Consiliul de 
Administraţie, în care sunt prevăzute  modul de organizare si functionare, atribuţiile fiecărui membru al comisiei,   etc. 
    Informatiile referitoare la asigurarea calitatii au fost sintetizate sub forma unei Declaratii a calitatii. 
    Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii coordonează redactarea, modificarea, aplicarea procedurilor şi activitatea de autoevaluare.  Scopul autoevaluarii este 
imbunatatirea continua a activitatii prin masurile sintetizate in Planul de masuri pentru imbunatatirea activitatii. 
Dovezi în sprijinul aprecierii 
• PAS corelat cu PRAI şi PLAI 
• ROI, plan operational al managementului 
• declaraţie de misiune documentată; obiective şi aspiraţii 
• fişele postului ale persoanelor din conducere, declaraţia de responsabilităţi 
• procese verbale ale Consiliului de Administraţiei, ale comisiilor metodice, Consiliului profesoral, Consiliului consultativ al elevilor şi ale altor comisii;   
• Decizia directorului şcolii pentru constituirea CEAC şi numirea responsabilului comisiei 
• politici şi proceduri documentate; manualul calităţii; 
• programul de monitorizare internă a calităţii 
• structura organizaţională; organigrama; roluri şi responsabilităţi 
• dovezi care demonstrează că politicile şi procedurile sunt aplicate : fise de inspectie 
• rapoarte de autoevaluare; planuri de îmbunătăţire;  
• formulare de monitorizare internă;  
• procedurile de elaborare a CDS; 
• procesele verbale ale întâlnirilor Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii;  
• procese verbale ale Consiliului Profesoral 
•  indicatori de performanţă indicati de ISJ si MECT  
• Planuri de activitate ale catedrelor; rapoarte de activitate; planificari calendaristice ale profesorilor  
• date statistice ce descriu tendinţele în ceea ce priveşte performanţa şi îmbunătăţirea în timp 
• rapoarte ale evaluării externe, monitorizării externe, inspecţiei şi ale altor audituri externe  
• rapoarte trimise la inspectoratele şcolare  
• evidenţe legate de grupurile minorităţilor etnice  
• fise pentru observarea lecţiilor/activităţilor practice  
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• Procedurile elaborate: Elaborarea, aplicarea si interpretarea chestionarelor; Selectarea, pastrarea si verificarea materialelor; Contestatii; 
Verificarea modului de completare a documentelor oficiale (cataloage, documente financiare, etc.); Elaborarea, aplicarea si verificarea 
orarului 

 
Puncte tari cheie 
• Personalul de conducere este implicat activ in asigurarea calitatii organizatiei, 

promovand o politica profesionista de afirmare a valorilor 
• Personalul de conducere manifesta un interes crescut pentru imbunatatirea 

sistemului de asigurare a calitatii 
•  Valorile şi normele de conduită sunt înţelese de toţi membrii  personalului şi 

aplicate în activităţile zilnice. 
• Activitatea din scoala este monitorizata cu atentie, in special eficienta predarii si 

invatarii; rezultatele elevilor sunt evaluate in mod regulat 
• Politicile şi procedurile sunt respectate, monitorizate, analizate şi îmbunătăţite 

Puncte slabe cheie 
• Nu toti membrii personalului îşi înţeleg cu claritate responsabilitatea de a identifica 

şi a furniza dovezi referitoare la punctele tari şi punctele slabe în domeniul lor de 
activitate. 
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 2 – Responsabilităţile managementului  
Organizaţia asigură un management eficient al tuturor proceselor, al ofertei de educaţie şi formare profesională şi al dezvoltării programelor de învăţare. 
 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 
 

APRECIERE 
+ 0 - 

2A Conducere 
2.1 personalul de conducere demonstrează sprijin activ şi implicare în ceea ce priveşte dezvoltarea şi calitatea programelor de învăţare şi ale altor 

servicii asigurate de organizaţie; personalul de conducere acţionează cu eficacitate pentru îmbunătăţirea rezultatelor obţinute de organizaţie şi 
pentru sprijinirea tuturor elevilor  

2.2 personalul de conducere supraveghează eficient direcţia strategică şi monitorizează permanent calitatea predării, instruirii practice şi învăţării, 
rezultatele elevilor şi toate serviciile oferite de organizaţie 

2.3 în mod regulat departamentele/compartimentele fac rapoarte către conducere, utilizând indicatori specifici (ex. 4.9) 
2.4 programele de învăţare / curriculum la decizia şcolii (CDS)/curriculum în dezvoltare locală (CDL) sunt aprobate de conducere şi alte 

autorităţi, conform reglementărilor în vigoare şi respectă obiectivele strategice şi etosul organizaţiei 
2.5 se promovează egalitatea şanselor şi se evită discriminarea în toate activităţile 
2.6 personalul de conducere îşi evaluează cu regularitate performanţele 

2B Comunicarea 
2.7 comunicarea în cadrul organizaţiei şi cu factorii interesaţi externi este eficientă 
2.8 există proceduri eficiente care garantează că misiunea, obiectivele strategice, ţintele şi valorile organizaţiei sunt comunicate şi înţelese de 

către  toţi membrii personalului şi de către factorii interesaţi (inclusiv de către furnizorii de stagii de practică) 
2.9 rolurile, responsabilităţile, autoritatea şi răspunderile tuturor membrilor personalului sunt clar definite, alocate, comunicate şi înţelese de toţi 

factorii interesaţi (în special de către membrii personalului şi de către elevi) (vezi şi 3.15) 
2.10 informaţiile despre rezultatele organizaţiei, ale elevilor şi ale membrilor personalului sunt disponibile şi/sau publicate în mod regulat 
2.11 se iau măsuri de rezolvare a oricărei probleme pe măsură ce aceasta apare / este identificată 

2C Parteneriate 
2.12 se dezvoltă, se menţin şi se revizuiesc permanent parteneriate şi colaborări eficiente cu factori interesaţi externi 
2.13 se colectează în mod sistematic informaţii în legătură cu nevoile, aşteptările, interesele şi caracteristicile tuturor factorilor interesaţi (ex. 

parteneri economici), şi  se folosesc aceste informaţii pentru a îmbunătăţi experienţa de învăţare şi a  dezvolta programe de învăţare (vezi şi 
PC 4A) 

2.14 se dezvoltă şi se monitorizează parteneriate cu alte unităţi de ÎPT pentru îmbunătăţirea experienţei de învăţare 
2.15 se creează legături cu alţi parteneri şi departamente ale administraţiei locale pentru a face procesul de învăţare mai accesibil şi sigur (ex. 

asigurarea transportului, cazării, mesei elevilor, servicii medicale şi educaţie sanitară) 
2.16 proiectele de parteneriat şi programele de învăţare contribuie la creşterea participării la programele de învăţare şi a capacităţii de ocupare a 

unui loc de muncă la nivel local, regional şi, dacă este posibil, la nivel naţional şi european 
2D Sistemul de informare 

2.17 membrii conducerii şi ai personalului utilizează sisteme de informare şi analizează sistematic informaţiiile în planificarea, elaborarea şi 
implementarea strategiilor 

2.18 sunt colectate, stocate şi analizate în mod regulat informaţii despre anumite variabile importante, precum evoluţiile de ordin social, ecologic, 
economic, juridic şi demografic 
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2.19 există un sistem de informare a tuturor factorilor interesaţi; toţi membrii personalului şi toţi elevii au acces imediat la informaţiile relevante 
2.20 informaţiile sunt exacte, actualizate (cel puţin semestrial), stocate în deplină siguranţă şi confidenţialitate, pot fi inspectate (cu respectarea 

dreptului la protejarea datelor personale) 
2.21 informaţiile despre activităţile, realizările şi rezultatele din interiorul organizaţiei sunt colectate, stocate şi analizate periodic 
2.22 datele privind elevii, rezultatele învăţării şi certificării sunt înregistrate şi păstrate în conformitate cu legislaţia în vigoare 

2E Finanţe 
2.23 dezvoltarea şi susţinerea serviciilor pentru elevi se bazează pe un management financiar responsabil  
2.24 există o contabilitate eficientă şi se efectuează audituri financiare periodice în conformitate cu reglementările fiscale şi juridice; acestea sunt 

transparente şi sunt publicate (în raportul financiar) 
2.25 cheltuielile efectuate în cadrul unor capitole de buget specifice sunt monitorizate cu eficacitate pentru a asigura că se obţine valoare în 

schimbul banilor 
2.26 priorităţile privind cheltuielile şi utilizarea resurselor financiare sunt în mod clar legate de programele de învăţare şi priorităţile planificate şi 

reflectă într-o măsură considerabilă scopurile şi obiectivele unităţii de ÎPT  
2.27 factorii interesaţi (în special membrii personalului) sunt implicaţi în procesul de consultare iar interesele financiare ale tuturor factorilor 

interesaţi sunt echilibrate şi satisfăcute cu eficacitate 
 

 
 
+ 
 
 
 
+ 
 
+ 
 
+ 
 
+ 
 
 
+ 
+ 
 
+ 
 
+ 
 
+ 
 

 
 
 
 
0 
 
 
 

Apreciere 
• Managerii împărtăşesc un scop comun şi pun pe primul plan elevii şi rezultatele acestora.  
• Ţelurile şi valorile scolii  sunt clare şi şansele egale sunt  puternic evidenţiate 
• Personalul este bine informat şi este dedicat ţelurilor şcolii. 
• Observaţile la ore şi la alte activităţi, aplicarea şi interpretarea unor chestionare au reliefat faptul că profesorii şi elevii consideră că părerile şi punctele lor de vedere sunt 

ascultate şi respectate, sugestiile lor pentru îmbunătăţirea calităţii au fost implementate acolo unde a fost posibil. 
• Comisia de asigurare a calităţii organizează şedinţe cel puţin o dată pe lună.  
• Auditurile financiare au scos în evidenţă existenţa unei contabilităţi eficiente, mai ales în ce priveşte priorităţile privind cheltuielile. 
• Resursele materiale şi financiare ale şcolii sunt utilizate eficient. 
• Scoala lucrează eficient cu partenerii, cum ar fi angajatori şi reprezentanţi ai comunităţii. 
• Intreaga activitate din cadrul scolii genereaza relatii interpersonale incadrate in limitele normelor de deontologie profesionala, bazate pe respectul reciproc. 
• Rezultatele elevilor sunt evaluate în mod regulat 
• Elevii beneficiaza de multiple servicii de buna calitate: internat, biblioteca, internet 
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Dovezi în sprijinul aprecierii 
 
• procese verbale ale şedinţelor echipei de management  
• rapoarte de informare ale managementului  
• planuri strategice şi planuri operaţionale (PAS) 
• procese verbale ale sedintelor Consiliului profesoral, cu scopul de informare a personalului, în ceea ce priveşte oportunităţile, legislaţia si practicile curente  
• informaţii pentru principalii factori implicaţi (materiale informative primite prin e-mail, manuale, broşuri, etc.); diseminarea informaţiilor la nivel intern prin afişaj in sala 

profesorala  
• contractele de  parteneriat si conventii de colaborare cu agenti economici, institutii de invatamant, autoritati locale, etc. 
• date privind traseul elevilor după absolvire  
• curriculumul la decizia şcolii şi curriculumul în dezvoltare locală, in conformitate cu SPP-urile, aprobate  
• Fişe de observare 
• Plan managerial  
• Plan operaţional anual  
• PAS 
� Regulament de ordine interioară 
� Rapoarte individuale de autoevaluare a profesorilor 
� Fise pentru evidenţierea progresului realizat în retenţia eleviilor pe clasă 
� Rapoarte de activitate ale cadrelor didactice, rapoarte de activitate ale catedrelor 
� Raport de autoevaluare şi Plan de îmbunătăţire la nivel de şcoală. 
� Dosarul Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii, Informări, Activităţi de instruire, Decizii de numire a membriilor comisiei, Fişe ale postului, Schemă organizatorică, 

Proceduri, Declaraţia calitatii 
� Dosare compartiment financiar – contabil: registre contabile, raportul auditorului financiar intern; finanţare buget local, finanţare venituri proprii, extrabugetare, 

sponsorizări, donaţii, materiale didactice procurate. 
� Bugetul de venituri şi cheltuieli 
� Plan de reparaţii, întreţinere şi autodotare 
 
 
 
 
Puncte tari cheie 
• Membrii Consiliului de administraţie monitorizează performanţa unităţii şcolare, 

evaluand punctele tari şi punctele slabe ale scolii şi stabilind corect priorităţile 
pentru dezvoltare şi îmbunătăţire 

• progresul elevilor şi rezultatele învăţării sunt exacte, accesibile profesorilor, 
maiştrilor instructori şi managerilor, şi sunt folosite eficient pentru a îmbunătăţi 
performanţa.  

Puncte slabe cheie 
• Sistemul de colectare a informatiilor legate de evolutia ulterioara a absolventilor 

nu este eficient 
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• Comunicarea interna si cu partenerii economico-sociali este eficienta 
• Resursele financiare şi alte resurse sunt utilizate în mod eficient pentru a susţine 

priorităţi educaţionale. 
• Accesul la informaţii privind situaţia şcolara a elevilor se poate face prin 

intermediul dirigintelui, al profesorilor sau al secretariatului 
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 3 – Managementul resurselor 
Organizaţia oferă elevilor un mediu sigur, sănătos, care le oferă sprijin; de asemenea, organizaţia se asigură că programele sunt furnizate şi evaluate de personal competent şi 
calificat. 
 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 
 

APRECIERE 
+ 0 - 

3A Siguranţa mediului de învăţare 
3.1 se gestionează, se întreţin, se monitorizează, se evaluează şi se actualizează siguranţa, gradul de adecvare şi de utilizare a echipamentelor de 

specialitate, a resurselor de învăţare şi a spaţiului (inclusiv a spaţiilor administrative, auxiliare, a bibliotecii şi a centrului de documentare şi TIC) 
3.2 condiţiile de învăţare satisfac cerinţele privind siguranţa, sănătatea şi resursele fizice, precum şi orice alte condiţii prevăzute de lege acolo unde 

este cazul 
3.3 există resurse eficiente, gestionate astfel încât să sprijine procesul de învăţare, resurse care sunt însoţite de instrucţiuni de funcţionare clare, uşor 

de înţeles şi într-o varietate de formate 
3.4 condiţiile de lucru şi mediile de învăţare sunt eficiente, promovează practicile de siguranţă în muncă şi sunt revizuite periodic; elevii, membrii 

personalului şi alţi factori interesaţi se simt în siguranţă, iar orice comportament violent sau alte perturbări sunt evitate  
3.5 membrii personalului şi elevii au acces la serviciile medicale (vezi şi 2.15) 
3.6 se elaborează procedurile de urgenţă şi pentru situaţii de criză; acestea sunt comunicate, simulate periodic şi înţelese de către toţi membrii 

personalului, de către elevi şi de către alţi factori interesaţi 
3B Resurse fizice 
3.7 spaţiile şcolare, administrative şi auxiliare, echipamentele (inclusiv TIC) materialele, mijloacele de învăţământ sunt revizuite/înlocuite în mod 

regulat pentru a fi actualizate şi relevante nevoilor de  educaţie şi formare profesională, diferitelor stiluri de învăţare, cerinţelor programelor de 
învăţare, standardelor de pregătire profesională  

3.8 spaţiile şcolare, administrative şi auxiliare, echipamentele (inclusiv TIC), materialele, mijloacele de învăţământ sunt adecvate specialităţii (unde 
este cazul) şi îndeplinesc standardele industriale curente 

3.9 elevii, inclusiv cei cu nevoi speciale, au acces la resurse de învăţare, spaţii şcolare şi auxiliare care răspund nevoilor lor, sunt adecvate atât 
studiului eficient în grup, cât şi celui individual şi sunt accesibile tuturor elevilor  

3.10 spaţiile şcolare, administrative şi auxiliare, echipamentele, materialele, mijloacele de învăţământ sunt accesibile tuturor factorilor interesaţi, 
membrilor personalului şi grupurilor de elevi, sunt semnalate prin indicatoare şi sunt uşor de localizat 

3.11 revizuirea programului de învăţare ia în considerare sugestiile elevilor, ale membrilor personalului şi ale altor factori interesaţi relevanţi, privind 
un mediu de învăţare îmbunătăţit 

3.12 există proceduri de monitorizare a progresului tehnologic şi se implementează inovaţiile importante, acolo unde este posibil 
3C Managementul personalului 
3.13 personalul de conducere identifică cerinţele minime în ceea ce priveşte calificările şi experienţa personalului didactic în funcţie de profilul şi de 

specializările/calificările profesionale existente în oferta educaţională 
3.14 toţi membrii personalului sunt angajaţi în conformitate cu legislaţia în vigoare 
3.15 toate rolurile şi responsabilităţile membrilor personalului sunt înţelese, iar poziţiile de autoritate sunt recunoscute (vezi şi 2.9) 
3.16 performanţa tuturor membrilor personalului este monitorizată şi evaluată eficient conform unei strategii de evaluare care are ca rezultat planuri 

de acţiune şi îmbunătăţire 
3.17 se stabileşte un echilibru între nevoile organizaţiei, echipelor şi persoanelor individuale 
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3.18 conflictele şi problemele personale sunt rezolvate în mod eficient; soluţiile găsite sunt satisfăcătoare pentru toate părţile implicate şi răspund 
nevoilor acestora 

3D Dezvoltare profesională continuă 
3.19 politica de dezvoltare a personalului cuprinde prevederi adecvate referitoare la iniţierea noilor membri şi la dezvoltarea profesională continuă  
3.20 toţi acei membri ai personalului care nu deţin o calificare primesc sprijin în vederea obţinerii unei calificări 
3.21 dezvoltarea profesională a întregului personal contribuie la sporirea eficacităţii şi oferă posibilitatea reflecţiei asupra propriei practici 
3.22 datele privind rata de retenţie şi rata de absolvire a elevilor sunt utilizate pentru a aduce în discuţie potenţiale aspecte legate de dezvoltarea 

profesională a personalului  
3.23 toţi membrii personalului au acces la cunoştinţe utile şi valide privind sarcinile şi obiectivele lor 
3.24 sunt dezvoltate cunoştinţele managerilor în ceea ce priveşte managementul educaţional şi managementul calităţii 
3.25 cadrele didactice demonstrează că posedă cunoştinţe, competenţă tehnică şi experienţă actualizate la un nivel care să asigure un proces eficient 

de predare, instruire practică, învăţare şi evaluare 
3.26 cadrele didactice au posibilitatea de a participa la proiecte/lucrări de cercetare ştiinţifică în acord cu scopurile şi obiectivele organizaţiei; 

rezultatele lucrărilor/cercetării ştiinţifice sunt publicate în buletine sau cărţi de specialitate şi dacă este posibil, sunt implementate şi monitorizate 
din punct de vedere al eficacităţii 

3.27 cadrele didactice au posibilitatea de a participa la activităţi metodice; rezultatele sunt implementate, acolo unde este posibil acest lucru, şi sunt 
monitorizate din punct de vedere al eficacităţii 
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Apreciere 
• Întreaga activitate din şcoală se desfăşoară în condiţii de securitate. Şcoala are Avizul Ministerului Sănătăţii, Avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, Avizul  

Formaţiei de pompieri. Există Normele de protecţia muncii, Fişele individuale de protecţia muncii sunt semnate la zi 
• Aproape în totalitate există dotări la nivelul exigenţelor actuale pentru laboratoare, ateliere şi cabinete tehnologice. Utilajele au afişate instrucţiuni de folosire şi 

protecţia muncii specifice. 
• Pentru fiecare calificare oferită de şcoală există  spaţii dotate cu echipamente adecvate. 

• Reabilitarea clădirilor  asigură un ambient fizic plăcut şi un microclimat optim. Profesorii contribuie la crearea de condiţii pentru un mediu psihic atractiv. 

• In scoala nu sunt elevi in imposibilitatea de a accede in toate spatiile si de a utiliza resursele si echipamentele din dotare conform cerintelor specialitatii pentru care se 
pregatesc. EXCEPTIE facand o eleva scolarizata la domiciliu. 

• Lunar, au loc şedinţe de catedră cu analiza activităţii, în scopul adaptării metodelor şi strategiilor de predare la specificul elevilor. În derularea programului de învăţare, 
elevii sunt consultaţi la ore de consiliere (dirigenţie) sau în consiliile elevilor, ţinându-se cont de sugestiile lor pe cat posibil, în planurile de îmbunătăţire. Uneori 
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sugestiile elevilor sau ale părinţilor lor nu pot fi aprobate deoarece acest lucru ar duce la încălcarea regulamentului şcolar. 

• Formarea profesională reprezintă una din priorităţile din PAS. Există preocupare şi pentru dezvoltarea profesională continuă a personalului  didactic, didactic-auxiliar şi 
nedidactic. Performanţa membrilor personalului este monitorizată şi evaluată permanent. Profesorii / maistrii demonstrează că au cunoştinţe şi experienţă actualizată, care 
să le permită desfăşurarea eficace a predării, învăţării şi evaluării. Acest lucru este remarcat mai ales la personalul cu o mai mare vechime în şcoală. Cei care îşi 
desfăşoară activitatea şi în alte şcoli sunt mai greu de monitorizat.  

 
Dovezi în sprijinul aprecierii 
 
 
• Avizul Ministerului Sanatatii; Avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale; Avizul Formatiei de Pompieri 
• Procesele verbale de la sedintele Consiliului elevilor, Consiliului profesoral 
• Contracte de muncă, decizii de repartitii ale ISJ, procese verbale ale comisiilor de examinare, dosare personale 
• Adeverintele de participare/absolvire a cursurilor de perfectionare organizate de CCD. Participarea la acţiunile metodice desfăşurate la nivel de judet, participarea la 

simpozioane si seminarii ştiinţifice (procese verbale, diplome, lucrări prezentate) 
• Existenta la fiecare etaj a planului de evacuare 
• Fisele de protectie a muncii (SSM) 
• PAS, planul operational al conducerii, planul de activitate al catedrelor 
• Nomenclatoare de specializari 
• Planuri de invatamant, programe scolare, SPP-uri, manuale scolare 
• Statutul personalului didactic 
 
Puncte tari cheie 
• Scoala ofera conditii optime pentru desfasurarea activitatii 
• Gama de resurse materiale corespunde ofertei scolare 
• Scoala are incadrat personal calificat corespunzator ofertei curriculare 

Puncte slabe cheie 
• Se tine cont intr-o mica masura de sugestiile elevilor la revizuirea programelor de 

invatare 
• Nu toate cadrele didactice care nu au obtinut performanta sunt interesate de 

imbunatatirea acestui aspect 
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 4 – Proiectarea, dezvoltarea şi revizuirea programelor de învăţare 
Organizaţia este receptivă faţă de nevoile tuturor factorilor interesaţi în dezvoltarea şi furnizarea programelor de învăţare. 
 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 
 

APRECIERE 
+ 0 - 

4A Proiectarea programelor de învăţare 
4.1 programele de învăţare sunt proiectate pentru a satisface nevoile identificate ale tuturor factorilor interesaţi şi alte cerinţe externe, sunt receptive 

faţă de situaţia la nivel local, regional, naţional şi european şi sunt îmbunătăţite pe baza feedback-ului primit de la factorii interesaţi 
4.2 programele de învăţare sunt proiectate pentru a pune elevii pe primul loc şi pentru a răspunde nevoilor lor într-un mod cât mai flexibil cu putinţă 

în ceea ce priveşte opţiunile şi accesul acestora 
4.3 programele de învăţare au un caracter de includere din punct de vedere social, asigurând egalitatea în ceea ce priveşte accesul şi şansele elevilor 

şi demonstrează o implementare activă a politicii privind egalitatea de şanse 
4.4 programele de învăţare sprijină şi sporesc valoarea învăţării prin activităţi practice şi teoretice 
4.5 programele de învăţare includ procese eficiente de evaluare formativă şi sumativă şi de monitorizare a învăţării 
4.6 programele de învăţare prevăd rezultate ale învăţării, criterii şi metode de evaluare sumativă care sunt adecvate scopului şi care sunt revizuite 

regulat 
4.7 programele de învăţare definesc în mod clar traseele de continuare a studiilor 
4.8 programele de învăţare cuprind proceduri de răspuns la reclamaţii şi contestaţii (vezi şi 1.12) 
4B Dezvoltarea şi revizuirea programului de învăţare 
4.9 programele de învăţare au o serie de indicatori de performanţă prin care poate fi măsurat gradul de succes al programului; ţintele privind 

îmbunătăţirea sunt stabilite în conformitate cu reperele instituţionale, locale, regionale, naţionale sau europene 
4.10 procedurile de evaluare a rezultatelor învăţării sunt revizuite periodic  
4.11 programele de învăţare sunt revizuite cel puţin o dată pe an, iar elevii contribuie la procesul de revizuire 
4.12 programele de învăţare sunt dezvoltate şi revizuite pe baza feedback-ului primit de la toţi factorii interesaţi; în acest scop, se colectează feedback 

de la elevi, agenţi economici şi reprezentanţi ai comunităţii şi se utilizează la dezvoltarea şi revizuirea programelor de învăţare 
4.13 procedurile de revizuire a programelor de învăţare conduc la o îmbunătăţire a procesului de predare, instruire practică, învăţare şi a rezultatelor 

învăţării 
4.14 informaţiile privind evaluarea învăţării şi rezultatele obţinute, inclusiv analiza performanţei diferitelor grupuri de elevi, sunt folosite ca punct de 

plecare pentru dezvoltarea programelor de învăţare 
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Apreciere 
Oferta educaţională este diversă, gama de programe de învăţare corespunde nevoilor tuturor elevilor. 
Şcoala monitorizează evoluţia şcolară a elevilor în funcţie de competentele stabilite în curriculum-ul naţional. Toti elevii sunt capabili să urmeze programele respective. 
Pentru cresterea progresului şcolar, se încearcă măsuri de remediere – pregătire suplimentară, consiliere, combaterea absenteismului. 
 În activităţi sunt implicaţi elevii, prin consiliul elevilor, identificându-se astfel nevoile lor de educaţie şi îmbunătăţirea în perspectivă a laturii formative a procesului educativ. 
Planificările calendaristice sunt întocmite pentru calificările din Planul de şcolarizare care este corelat co obiectivele din PAS, PLAI şi PRAI. Pentru calificările propuse 
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şcoala are  o experienţă bogată şi toate resursele umane şi materiale. Planificările calendaristice întocmite de către fiecare cadru didactic sunt vizate de către şefii de 
catedră şi aprobate de către director. CDS-urile şi CDL-urile sunt aprobate de către Consiliul de Curriculum din şcoală şi vizate de către inspectorul de specialitate. 
Activităţile desfăşurate în şcoală dovedesc faptul că elevii sunt în centrul atenţiei, că şcoala este preocupată de realizarea optimă a tranziţiei spre  locul de muncă. Informaţiile 
privind realizările elevilor sunt folosite ca puncte de plecare pentru dezvoltări ulterioare. 
Curriculum şi programele de învăţare sunt stabilite în prezent de MECT.  
 
Dovezi în sprijinul aprecierii 
� Dosarul cu CDS-uri si curriculumul în dezvoltare locală, aprobate. 
� Chestionarele elevilor de alegere a CDS-urilor 
� Proiectul planului de învăţământ elaborat în urma studierii PRAI şi PLAI. 
� Elaborarea PAS. 
� Program de pregătire suplimentară. 
� Dosarele pentru activităţi extracurriculare, precum şi pentru îndrumare şi consiliere în carieră, cu chestionare pentru identificarea nevoilor speciale/individuale. 
� Implicarea agenţilor economici, aflaţi în parteneriat cu şcoala, prin: participarea elevilor la practică comasată, instruire practică, lecţii demonstrative, activităţi în 

laboratoarele tehnologice, perfecţionarea profesorilor, elaborare CDS. 
� Plan managerial 
� Plan operaţional anual  
� planul de şcolarizare 
� planificari calendaristice; planificarea lucrarilor scrise semestriale 
� indicatori statistici pentru aprecierea gradului de succes al programului 
� rezultatele elevilor la concursuri şi examene 
� registre matricole 
 
Puncte tari cheie 
• Efectuarea unei planificari corespunzatoare activitatii 
• Există o gamă variată de activităţi extracurriculare 
• Elevii folosesc eficient facilităţile puse la dispoziţie pentru a 

munci pe cont propriu.  
• Curriculum-ul este incluziv şi asigură şanse egale de  acces şi 

formare 

Puncte slabe cheie 
 
• O slaba sistematizare a inregistrarilor privind cerintele agentilor economici si a 

preferintelor elevilor 
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 5 – Predarea, instruirea practică şi învăţarea 
Organizaţia oferă condiţii egale de acces la programele de învăţare şi sprijină toţi elevii. 
 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 
 

APRECIERE 
+ 0 - 

5A Servicii de sprijin pentru cursanţi 
5.1 elevilor le sunt puse la dispoziţie informaţii şi îndrumări despre toate programele de învăţare existente; elevii primesc ajutor pentru a înţelege, a 

obţine sau a căuta informaţii conform nevoilor lor 
5.2 evaluarea iniţială (nevoile elevilor; sprijinul necesar; stiluri de învăţare; cunoştinţe, experienţă şi abilităţi anterioare) este utilizată pentru a oferi 

o imagine exactă pe baza căreia se poate planifica un program adecvat de învăţare şi sprijin, inclusiv activităţi extracurriculare pentru elevi 
5.3 elevii au acces la servicii eficiente şi confidenţiale de sprijin în probleme personale, de învăţare şi de progres; există o varietate de oportunităţi 

de orientare şi consiliere pe toată durata şcolarizării 
5.4 drepturile şi responsabilităţile elevilor sunt clar definite 
5.5 elevii au acces la activităţi extracurriculare conform obiectivelor locale, regionale, naţionale, şi/sau europene şi care au o contribuţie directă şi 

eficientă în atingerea ţintelor şi obiectivelor stabilite în politicile educaţionale şi documentele programatice la nivel naţional, judeţean sau local 
5.6 sunt prevăzute perioade pentru revizuirea şi reevaluarea activităţilor de sprijin şi extracurriculare destinate elevilor, pe baza nevoilor individuale 

ale acestora, legate de progresul în cadrul programului de învăţare  
5.7 informaţiile despre activităţile de sprijin şi extracurriculare sunt înregistrate şi păstrate în siguranţă 
5.8 informaţiile, orientarea şi consilierea sunt eficiente, îndrumându-i pe elevi în ceea ce priveşte modalităţile de a-şi continua studiile după 

absolvire 
5.9 informaţiile referitoare la progresul elevilor după absolvire (ex. urmarea altor programe de învăţare şi/sau angajarea pe piaţa muncii) sunt 

colectate şi înregistrate 
5.10 rata de retenţie a elevilor şi rezultatele obţinute sunt în concordanţă cu datele similare la nivel local, naţional sau internaţional 
5C Relaţia cadru didactic – elev 
5.11 cadrele didactice stabilesc şi menţin relaţii de lucru şi comunicare eficiente cu elevii, alte cadre didactice, alţi membri ai personalului şi ai 

echipei de conducere 
5.12 cadrele didactice folosesc măsuri eficiente pentru a promova egalitatea şanselor şi pentru a evita discriminarea, astfel încât elevii să îşi poată 

atinge potenţialul  
5.13 cadrele didactice folosesc o gamă variată de strategii (ex. învăţarea centrată pe elev, învăţarea prin activităţi practice) pentru a răspunde stilurilor 

de învăţare individuale, abilităţilor, culturii, genului, motivării fiecărui elev 
5.14 cadrele didactice selectează şi menţin o gamă variată de resurse/materiale pentru a oferi sprijin în funcţie de diferitele nevoi ale elevilor 
5.15 evaluarea formativă şi înregistrarea rezultatelor sunt adecvate nevoilor elevilor şi programului, sunt riguroase, juste, exacte şi se efectuează în 

mod regulat 
5.16 programele de învăţare respectă un proces sistematic de păstrare a înregistrărilor 
5D Studiul individual 
5.17 elevii sunt încurajaţi să îşi asume responsabilitatea pentru propriul proces de învăţare (ex. sunt conştienţi de propriile puncte tari şi puncte slabe, 

acţionează conform feedback-ului primit, propun noi obiective de învăţare) 
5.18 toate activităţile de învăţare sunt planificate şi structurate pentru a promova şi a încuraja învăţarea individuală centrată pe elev, învăţarea în 

cadrul unui grup sau învăţarea în diferite contexte 
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5.19 elevii primesc în mod regulat feedback şi informaţii privind progresul realizat, informaţii despre modul în care pot stabili noi criterii 
individualizate pentru a acoperi lipsurile în învăţare 

5.20 elevii sunt implicaţi în evaluarea progresului pe care îl realizează; evaluarea formativă şi feedback-ul sunt folosite pentru planificarea învăţării şi 
pentru monitorizarea progresului elevilor 

5.21 elevii cunosc planificarea activităţilor de evaluare şi sunt familiarizaţi cu diferite activităţi de evaluare formativă şi sumativă înainte ca evaluarea 
finală să aibă loc 
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Apreciere 
Există o bună informare cu privire la oferta educaţională a şcolii prin modalităţile: publicarea planului de şcolarizare în presă, la radio şi TV local; pliante cu oferta şcolii şi 
broşuri cu detalierea ofertei curriculare; organizarea în fiecare an a “Zilei porţilor deschise”; Vizite organizate de către absolvenţii claselor a VIII-a; Deplasarea la şcolile 
generale din zonă a unui număr  de  profesori şi prezentarea ofertei prin discuţii cu absolvenţii claselor a VIII-a; Şcoala dispune de pagină pe internet. 
Elevilor li se oferă sprijin pentru rezolvarea problemelor personale de regulă prin intermediul diriginţilor. 
Diriginţii au în atenţie şi consilierea şi orientarea profesională a elevilor pe durata şcolarizării. 
Evidenţa notelor elevilor este asigurată cu ajutorul documentelor şcolare obligatorii (cataloage, foi matricole) şi părinţii sunt informaţi cu regularitate asupra progresului 
elevilor de către diriginţi. 
Elevilor cărora nu li se validează competenţele pe parcursul programului de pregătire li se oferă un program suplimentar de recuperare. 
Profesorii efectuează pregătire suplimentară la disciplinele la care se susţin probe la examenele de absolvire şi bacalaureat. 
Activităţile sunt foarte bine pregătite, ceea ce duce la valorificarea unor ocazii constructive care apar în timpul lecţiilor/activităţilor practice  
Profesorii de diferite specialităţi selectează conţinutul cursului pe care îl predau, în conformitate cu nivelul şi nevoile elevilor, predarea fiind clară şi eficientă. 
Predarea se face în concordanţă cu stilurile individuale de învăţare ale elevilor. Metodele folosite sunt activ - participative, adecvate sarcinilor propuse şi îngăduie elevilor să 
înregistreze un progres vizibil. 
Progresul elevilor este monitorizat şi evaluat de profesor. Rezultatele sunt aduse la cunoştinţa elevilor şi părinţilor.  
Proiectele de lecţie au obiective clare, timpul este folosit în mod eficient. Lucrările sunt notate corect. Baremele de corectare sunt aduse la cunoştinţa elevilor dinainte. Elevii 
lucrează eficient numai sub îndrumarea profesorilor. 
Este asigurată egalitatea şanselor în activitatea de predare – învăţare pentru toţi elevii. 
Profesorii şcolii îşi concentrează atenţia pe respectarea disciplinei în conformitate cu prevederile Regulamentului şcolar şi al Regulamentului de ordine interioară, precum şi 
pe eficientizarea comunicării profesori – elevi – manageri. 
Dovezi în sprijinul aprecierii 
� Raport de autoevaluare la nivel de catedră, şcoală. 
� Rapoarte individuale de autoevaluare ale profesorilor. 
� Dosar pentru evidenţierea progresului realizat în retenţia eleviilor 
� Fişe de progres şcolar individual realizate de profesori. 
� Dosare cu fişe de observare a lectiei. 
� Regulament de ordine interioară. 
� Dosarul cu parteneriate. 
� Dosarele pentru activităţi extracurriculare, precum şi pentru îndrumare şi consiliere în carieră, cu chestionare pentru identificarea nevoilor speciale/individuale. 
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� Dosarele catedrelor: plan managerial, analiza activităţilor semestriale, procese verbale, lista profesorilor, fişe de lucru, etc. 
� Dosarele diriginţiilor: lista elevilor, orarul activităţilor, analiza stilurilor de învăţare, chestionare, procese verbale ale întalnirilor cu părinţii,  curriculum, materiale, etc. 
� Portofoliul profesorilor şi maistrilor instructori: curriculum, planificari, fise de progres scolar, proiectarea activitatii didactice, fişe de lucru,  teste de evaluare, teste 

predictive, adeverinţe de formare. 
� Ghid metodologic pentru profesori. 
� Portofoliile elevilor. 
� Dosar simulare bacalaureat; rezultate la examenele finale 
� Dosare personale, cataloage, foi matricole, proiecte, fise de evaluare 
� Chestionare: chestionare pentru identificarea stilurilor individuale de învăţare, chestionar de interese, chestionar de aptitudini, chestionar valori în muncă, cercetare 

sociologică - violenţa şcolară, chestionar – absenteismul în şcoală 
 
Puncte tari cheie 
� O foarte buna popularizare a ofertei scolare 
� Existenta unei game variate de resurse si materiale de invatare 
� Rezultate bune la concursuri si olimpiade scolare  
� Profesorii utilizeaza strategii de predare eficiente, adaptate la nevoile individuale 

ale elevilor, corespunzator stilurilor individuale de invatare 
� Elevii cunosc persoanele desemnate pentru a-i ajuta, atât la studiu cât şi pentru 

rezolvarea unor probleme personale. 
� Relatii de lucru eficiente 
� Nevoile elevilor din toate mediile sociale sunt recunoscute  

Puncte slabe cheie 

• Oferta redusă de activităţi extracurriculare prin cercuri ştiinţifice. 

• Înregistrarea progresului elevilor după absolvire se poate face cu exactitate  
numai pentru o parte din absolvenţi. 
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 6 – Evaluarea şi certificarea învăţării 
Organizaţia utilizează procese eficiente de evaluare şi monitorizare pentru a sprijini progresul elevilor. 
 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 
 

APRECIERE 
+ 0 - 

6A Evaluarea sumativă şi certificarea 
6.1 procedurile şi condiţiile privind evaluarea sumativă, monitorizarea învăţării şi certificarea sunt comunicate în mod clar tuturor factorilor 

interesaţi  
6.2 cerinţele specifice de evaluare ale elevilor (de ex, pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale) sunt identificate şi îndeplinite atunci când este 

posibil  
6.3 evaluarea sumativă este folosită pentru a monitoriza progresul elevilor şi pentru a informa elevii în legătură cu progresul pe care l-au realizat şi 

cu modul în care îşi pot îmbunătăţi performanţa 
6.4 elevii au oportunitatea de a se înregistra la o nouă procedură de evaluare sumativă (dacă este posibil) şi/sau au o “a doua şansă” de a fi evaluaţi  
6.5 toate evaluările sunt adecvate, riguroase, corecte, exacte şi sunt efectuate în mod regulat; evaluarea sumativă şi certificarea sunt în conformitate 

cu standardele naţionale şi cu legislaţia în vigoare 
6.6 procedura de înregistrare a elevilor pentru certificare îndeplineşte reglementările în vigoare 
6.7 evaluarea sumativă, monitorizarea învăţării şi certificarea sunt efectuate de cadre didactice cu calificare adecvată şi experienţă corespunzătoare 
6.8 în mod regulat sunt selectate şi revizuite metodele şi instrumentele de evaluare sumativă; constatările rezultate sunt luate în considerare în 

acţiuni ulterioare de evaluare, pentru a asigura consecvenţa şi corectitudinea procesului de evaluare; cadrele didactice participă în mod regulat la 
activităţi de standardizare a evaluării 
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Apreciere 
 
Evaluarea iniţială este utilizată pentru: a identifica nevoile de învăţare suplimentară şi eventualele lacune în cunoştinţe, a oferi o imagine clară asupra realizărilor elevilor până 
la acea dată. 
Evaluarea sumativă se face în mod regulat, corect şi exact. În funcţie de evaluarea sumativă se monitorizează progresul elevilor pe disciplină, rezultate care sunt aduse la 
cunoştinţa elevilor şi părinţilor. 
Exemplele de bună practică în evaluarea sumativă sunt luate în considerare în acţiunile ulterioare. 
 Rezultatele obţinute de elevi la examenele de certificare a competenţelor profesionale dovedesc o bună pregătire a elevilor.  
Feedback-ul primit de la elevi cu ocazia tuturor formelor de evaluare  şi prin chestionarele adresate influenţează stabilirea procedurilor şi criteriilor de evaluare în viitor. 
Procedurile de evaluare a învăţării cuprind toate formele de testare, examinare scrisă sau orală, evaluare pe bază de competenţe, proiecte şi respectă cerinţele legale. 
Înregistrările privind activităţile de evaluare se găsesc în dosarele cadrelor didactice şi în dosarele catedrelor. 
 
 
Dovezi în aprecieri 
� Aplicarea şi interpretarea testelor iniţiale. 
� Program de pregătire suplimentară. 
� Proiecte  pentru certificarea competenţelor profesionale. 
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� Teste sumative. 
� Dosar pentru evidenţierea progresului realizat în retenţia eleviilor pe clasă. 
� Lucrări de autodotare în şcoală. 
� Raportul consiliului profesorilor clasei, semestrial. 
� Raport de autoevaluare internă şi Plan de îmbunătăţire. 
� Rezultate ale elevilor la bacalaureat şi la examenele de certificare a competenţelor profesionale. 
� Raport general privind starea şi calitatea învăţământului în şcoală, anual. 
� Rapoarte de activitate la catedre şi programe semestriale la catedre. 
� Procedura de evaluare sumativa. 
� Graficul evaluarii prin lucrari scrise. 
� Cataloage, foi matricole, dosare personale, proiecte, fise de evaluare 
 
Puncte tari cheie 
 

• O bună informare a elevilor cu privire la criteriile şi procedurile de evaluare. 

• Realizarea unei evaluări riguroase, exacte şi corecte. 

• Stimularea îmbunătăţirii performanţelor elevilor prin evaluare. 

Puncte slabe cheie 
 
• O slabă evidenţiere a unor criterii şi decizii practice de evaluare stabilite de 

profesorii cu experienţă si rezultate bune. 
• Nu toate cadrele didactice participa in mod regulat la cursuri de formare privind 

evaluarea.  
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 7 – Evaluarea şi Îmbunătăţirea calităţii 
Performanţa organizaţiei este monitorizată şi evaluată; procesul de autoevaluare are ca rezultat planul de îmbunătăţire; îmbunătăţirile sunt implementate şi monitorizate 
 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 
 

APRECIERE 
+ 0 - 

7A Procesul de autoevaluare 
7.1 personalul de conducere este angajat şi implicat în mod activ în procesul de autoevaluare; procesul de autoevaluare este sistematic, efectuat 

anual împreună cu întregul personal şi ia în considerare opiniile exprimate de toţi factorii interesaţi interni şi externi  
7.2 o politică clară privind autoevaluarea este comunicată tuturor factorilor interesaţi şi este înţeleasă de aceştia 
7.3 toate aspectele referitoare la organizaţie, inclusiv programele de învăţare şi alte servicii, sunt supuse procesului de autoevaluare 
7.4 pentru monitorizarea eficacităţii programelor de învăţare şi a altor servicii oferite de unitatea de ÎPT sunt folosite instrumente adecvate şi 

benchmarkingul (compararea cu buna practică în domeniu) 
7.5 sistemul de calitate dispune de un mecanism de colectare regulată (cel puţin o dată pe an) a feedback-ului din partea elevilor şi a altor factori 

interesaţi interni şi externi privind toate aspectele organizaţiei, indicatorii şi standardele naţionale  
7.6 sunt utilizate instrumente specifice (ex. Chestionare, interviuri, focus grupuri etc.) pentru a identifica „gradul de satisfacţie” al beneficiarilor 
7.7 performanţa este analizată pe baza indicatorilor cheie de performanţă interni şi externi, a ţintelor stabilite pentru a identifica noi ţinte de 

îmbunătăţire; autoevaluarea riguroasă are drept rezultat identificarea priorităţilor şi stabilirea unor obiective ambiţioase de îmbunătăţire şi de 
planificare a acţiunii 

7.8 există proceduri pentru monitorizarea internă şi validarea aprecierilor formulate în timpul procesului de autoevaluare şi a aprecierilor în privinţa 
dovezilor prezentate 

7.9 raportul procesului de autoevaluare este aprobat de echipa de conducere; procesul de autoevaluare este monitorizat extern iar raportul procesului 
de autoevaluare este validat extern de către reprezentanţii inspectoratelor şcolare 

7B Procesul de îmbunătăţire 
7.10 se stabilesc procedurile de dezvoltare a punctelor tari, de rezolvare a punctelor slabe şi de implementare a îmbunătăţirilor, iar rezultatele 

procesului şi ale raportului de autoevaluare se folosesc ca resurse pentru dezvoltări ulterioare 
7.11 planul de îmbunătăţire ia în considerare toate punctele slabe identificate, inclusiv pe acelea a căror îmbunătăţire nu s-a realizat în ciclul anterior; 

domeniile de activitate selectate pentru a fi îmbunătăţite reprezintă un răspuns adecvat la punctele tari şi slabe ale unităţii de ÎPT 
7.12 planul de îmbunătăţire stabileşte în mod adecvat costurile şi resursele şi, defineşte în mod clar ţintele, priorităţile, sarcinile, responsabilităţile şi 

termenele; criteriile de succes sunt specifice, măsurabile şi posibil de atins  
7.13 implementarea planurilor de acţiune, a îmbunătăţirilor şi a măsurilor corective este monitorizată şi evaluată; sunt aduse modificări în 

conformitate cu rezultatele; performanţa îmbunătăţită a organizaţiei este monitorizată şi analizată 
7.14 toţi membrii personalului sunt implicaţi în procesul de îmbunătăţire continuă a calităţii 
7.15 toţi membrii personalului şi toţi factori interesaţi primesc informaţii şi feedback în legătură cu rezultatele procesului de autoevaluare şi cu planul 

de îmbunătăţire (cu respectarea dreptului la protejarea datelor personale) 
7.16 tendinţele privind performanţa în timp demonstrează o îmbunătăţire continuă sau menţinerea unor standarde foarte înalte; progresul este măsurat 

pe baza ţintelor, indicatorilor şi standardelor de la nivel naţional 
7.17 concluziile specificate de organisme externe sunt comunicate personalului în cauză şi sunt aplicate măsuri corective 
7.18 planul de îmbunătăţire al unităţii de ÎPT este aprobat de către reprezentanţii inspectoratelor şcolare 
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Apreciere 
 

Procesul de autoevaluare se răsfrânge asupra tuturor aspectelor activităţii şcolii: predare-învăţare, activităţi extracurriculare, asigurarea şi evidenţa  resurselor  financiare, 
relaţiile de parteneriat. În Planul de acţiune şi în Formularele de monitorizare sunt evidenţiate multiple aspecte. 

Autoevaluarea este un proces continuu realizat sub diverse forme şi cu diferite instrumente: observare la lecţii conform Fişelor de observare, analiza în şedinţele lunare ale 
catedrelor, monitorizare periodică conform  Formularelor de monitorizare, întocmite odată la două luni. 
Analiza performanţelor obţinute s-a făcut în cadrul Rapoartelor de activitate individuale, ale catedrelor, la nivel de şcoală prin raportarea la indicatorii din perioada 
precedentă şi la indicatorii realizaţi la alte şcoli sau la nivel de judeţ. Toate aceste rapoarte de analiză servesc la fundamentarea Planurilor viitoare de activitate. 
Prin Raportul de autoevaluare s-au stabilit punctele forte ale şcolii pentru orientarea activităţii înspre performanţe superioare precum şi eventualele puncte slabe pentru a 
acţiona prin Planul de îmbunătăţire al activităţii la depăşirea acestora. Pot fi aduse îmbunătăţiri sub acest aspect printr-o programare mai raţională în timp a  întocmirii 
Raportului de autoevaluare. 
Autoevaluarea individuală a cadrelor didactice este urmată de autoevaluarea la nivelul catedrei / compartimentului şi în final la nivelul şcolii. Fiecare cadru didactic are un 
dosar personal care cuprinde: CV, Fişa postului, Fişa de evaluare anuală, Fişa de formare continuă şi documente şcolare;  autoevaluarea se finalizează prin analiză SWOT. 
 
Dovezi în sprijinul aprecierii 
 
� Registrul cu procesele verbale ale întâlnirilor Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii. 
� Dosarul Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii, Planul de actiune al CEAC, Formulare de monitorizare, Proceduri, Declaraţia  calitatii. 
� Raport de autoevaluare şi Plan de îmbunătăţire, la nivel şcoală. 
� Rapoarte individuale de autoevaluare a profesorilor. 
� Rapoarte de activitate ale catedrelor 
� Dosar pentru evidenţierea progresului realizat în retenţia eleviilor pe clasă / disciplină . 
� PAS. 
� Legea invatamantului 
� Statutul cadrelor didactice 
� Dosare cu fişe de observare a lectiei. 
� Planuri operaţionale anuale  
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� Planuri manageriale  
� Dosar cu CDS-uri, cu aprobarea ISJ. 
� Dosarul cu parteneriate. 
� analiza SWOT  pe catedre 
� Manualul de autoevaluare; Raportul de autoevaluare 
� Palnul de imbunatatire 
� planuri de acţiune 
� Chestionare aplicate elevilor 
� Raportul evaluatorului extern in cadrul programului Phare TVET si cel al ISJ in urma inspectiei efectuate pentru validarea raportului de autoevaluare 
 
Puncte tari cheie 
 

• Autoevaluarea s-a extins la toate aspectele legate de şcoală. 

• Există o bună informare a personalului  privind procesul de autoevaluare. 

• Implicarea managementului în procesul de autoevaluare. 

• A fost întocmit un plan realist de îmbunătăţire a activităţii şcolii 

 
 

Puncte slabe cheie 
 

� Repere puţine colectate pentru compararea performanţelor atinse de şcoală. 

� Doar o parte a personalului este implicat în procesul de îmbunătăţire continuă a 
calităţii 



  1

7.6. PLAN DE ÎMBUNĂTĂŢIRE  a calităţii educaţiei şi formării profesionale 
 
 
Numele şcolii ÎPT 
 

COLEGIUL TEHNIC „IULIU MANIU” 

Adresa şcolii ÎPT  
telefon – fax – email 

 

ŞIMLEUL SILVANIEI,Str. MIHAIL KOGĂLNICEANU,Nr.11 
0260678860,0260678489,maniu@colim.ro 

Perioada acestui plan 
 

de la 
01.09.2013 

până la  
30.06.2014 
 

Numele Directorului 
 

FLONTA  STELIAN 

Semnătura Directorului 
 

 

Data planului de îmbunătăţire 
 

30.09.2013 

 
Data aprobării  
 

 

Numele inspectorului 
 

 

Semnătura inspectorului 
 

 

 
Monitorizarea internă 
 

Prima perioadă 
15 septembrie – 15decembrie 

Perioada a 2-a 
15 decembrie - 15 martie 

Perioada a 3-a 
15 martie - 15 iunie 

Data la care s-au adus 
modificări planului de 
îmbunătăţire: 

15.12.2013 15.03.2014 15.06.2014 
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PRINCIPIUL CALITĂŢII: 1-Managementul calitatii 
Referitor la acelaşi punct slab: Pagina 6 din Raportul de autoevaluare 

PUNCTUL SLAB avut în vedere: 
(din raportul de autoevaluare) Nu toti membrii personalului îşi înţeleg cu claritate responsabilitatea de a identifica şi a furniza dovezi referitoare la punctele tari şi punctele slabe în 
domeniul lor de activitate. 

Ţinte Acţiuni necesare Rezultate 
măsurabile  

Responsabil 
pentru 

îndeplinirea 
acţiunilor 

Prioritatea 
acţiunii  

Termene şi 
obiective 

intermediare  

Monitorizare şi 
evaluare 

Costuri şi alte 
resurse necesare 

Formarea tuturor 
cadrelor didactice 
pentru identificarea 
punctelor tari si 
slabe si colectarea 
dovezilor 
 

Instruirea tuturor 
cadrelor didactice 
privind sistemul de 
furnizare a 
dovezilor 

Cel puţin 85% 
dintre cadrele 
didactice să se 
implice în 
raportarea 
periodica a 
punctelor tari si 
slabe identificate 

Brisc Adriana Medie 01.03.2014 Flonta Stelian Papetarie, resurse 
multimedia 

PRINCIPIUL CALITĂŢII: 2-Responsabilitati de Management 
Referitor la acelaşi punct slab: Pagina 10 din Raportul de autoevaluare 

PUNCTUL SLAB avut în vedere: 
(din raportul de autoevaluare): sistemul de colectare a informatiilor legate de evolutia ulterioara a absolventilor 
 
 
Cunoaşterea 
traseului urmat de 
absolvenţii şcolii  
 
 

-chestionare aplicate 
absolvenţilor după 3 
şi 6 luni de la 
absolvire 
-legătura cu 
familiile 
absolvenţilor 
-legătura cu agenţii 
economici din 
Bazinul Şimleu 

Colectarea 
informaţiilor de la 
cel puţin 80% 
dintre absolvenţi 

Mag Laura; diriginti Medie 15.10.2013 
01.03.2014 

Flonta Stelian Papetarie, 
Resurse multimedia, 
Aplicatii software 
pentru gestionarea 
bazelor de date 

PRINCIPIUL CALITĂŢII: 3-Managementul resurselor 
Referitor la acelaşi punct slab: Pagina 13 din Raportul de autoevaluare 

PUNCTUL SLAB avut în vedere: 
• (din raportul de autoevaluare): Nu toate cadrele didactice care nu au obtinut performanta sunt interesate de imbunatatirea acestui aspect 
Cresterea 
interesului si 

Participarea 
cadrelor didactice la 

Participarea la 
cursuri de 

Brisc Adriana Mare 01.03.2014 FLONTA 
STELIAN 
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implicarii cadrelor 
didactice pentru 
aplicarea unor 
metode eficiente 
de predare si 
evavluare, in 
vederea obtinerii 
performantei in 
procesul 
educational 

cursuri de formare 
continua; 
Cresterea numarului 
de interasistente 
Chestionare  

formare a cel 
putin 80% dintre 
cadrele didactice 
care nu au 
acumulat 90 de 
credite in ultimii 
5 ani 

PRINCIPIUL CALITĂŢII: 4-Proiectare si dezvoltare 
Referitor la acelaşi punct slab: Pagina 15 din Raportul de autoevaluare 

PUNCTUL SLAB avut în vedere: 
(din raportul de autoevaluare): O slaba sistematizare a inregistrarilor privind cerintele agentilor economici si a preferintelor elevilor 
 
 
Optimizarea 
activităţii de 
proiectare a 
curriculum-ului 
 
 

Testarea cerinţelor 
agenţilor economici 
şi a preferinţelor 
elevilor 

Chestionare 
adresate elevilor 
Chestionare 
adresate agenţilor 
economici 

Cimpan Liliana 
Nosal Mariana 

Medie 21.12.2013 Flonta Stelian Hartie, 
Resurse multimedia 

PRINCIPIUL CALITĂŢII: 5-Predare si invatare 
Referitor la acelaşi punct slab: Pagina 18 din Raportul de autoevaluare 

PUNCTUL SLAB avut în vedere: 

• (din raportul de autoevaluare): Oferta redusă de activităţi extracurriculare prin cercuri ştiinţifice. 

• Dificultăţii in cunoaşterea realităţii de la nivelul claselor 

• Înregistrarea progresului elevilor după absolvire se poate face cu exactitate  numai pentru o parte din absolvenţi. 

 
Satisfacerea 
preferinţelor 
elevilor 
 
 
 
 

-Identificarea ofertei 
de activităţii 
extracurriculare 
-colectarea 
opţiunilor elevilor 

cel puţin 80% 
dintre elevi sa fie 
mulţumiţi 

Nosal Mariana Medie 30.11.2013 Flonta Stelian Hartie, 
Resurse multimedia 

Cresterea 
performantelor la 

-activitati 
diferentiate cu elevii 

Numar de premii Cadre didactice Medie anual Consiliul de 
Administratie 
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concursurile 
scolare 

dotati 

Utilizarea 

calculatorului 

şi a 

programului 

AEL în procesul 
de predare-

învăţare; 

utilizarea 
resurselor 

materiale din 

cabinetele si 

laboratoarele 

de stiinte 
(fizica, chimie, 

biologie) 

-activitati de predare  Evidenta utilizare 
AEL; 
Orar cu 
activitatile 
catedrei de stiinte, 
desfasurate in 
laboratoare si 
cabinete de 
specialitate 

Cadre didactice Medie Semestrul I Consiliul de 
Administratie 
CEAC 

 

Formarea cadrelor 
didactice 
 
 
 
 
 

- cursuri de formare 
-lecţii demonstrative 

toate cadrele 
didactice să fie 
competente în 
utilizarea 
metodelor 
moderne de 
predare si 
evaluare  

Brisc Adriana Medie 01.12.2013 Bode Irina  

PRINCIPIUL CALITĂŢII: 6-Evaluarea si certificarea invatarii 
Referitor la acelaşi punct slab: Pagina 20 din Raportul de autoevaluare 

PUNCTUL SLAB avut în vedere: 
(din raportul de autoevaluare): O slabă evidenţiere a unor criterii şi decizii practice de evaluare stabilite de profesorii cu experienţă si rezultate bune; 
Nu toate cadrele didactice participa in mod regulat la cursuri de formare privind evaluarea.  
Diseminarea 
rezultatelor în 
evaluare de către 
profesorii cu 
experienţă 
 

Colectarea unor 
teste şi criterii de 
evaluare de la 
profesorii cu 
experienţă 
şi prezentarea 
acestora în şedinţele 

cel puţin un test 
la fiecare 
disciplină 

Balazs Iosif 
Nosal Mariana 

Medie 01.11.2013 Flonta Stelian  
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de catedră 

PRINCIPIUL CALITĂŢII: 7-Evaluarea si imbunatatirea calitatii 
Referitor la acelaşi punct slab: Pagina 23 din Raportul de autoevaluare 

PUNCTUL SLAB avut în vedere: 

� (din raportul de autoevaluare): Repere puţine colectate pentru compararea performanţelor atinse de şcoală 

� Doar o parte a personalului este implicat în procesul de îmbunătăţire continuă a calităţii 

Colectarea 
informaţiilor 
necesare 
comparării 
performanţelor 
şcolii în timp 

-realizarea unor 
programe pe 
calculator care să 
permită obţinerea 
diferitelor date 
statistice 
-compararea 
rezultatelor şcolii cu 
cele altor şcoli 

Indici statistici de 
la alte şcoli, 
Indici statistici la 
nivel de judeţ,  
Indici statistici la 
nivel naţional 

Brisc Adriana 
Nosal Mariana 

Medie 01.11.2013 Brisc Adriana  

Comentarii 
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7.4.  RAPORTUL PROCESULUI DE AUTOEVALUARE  
 
 
Numele unităţii de ÎPT COLEGIUL TEHNIC „IULIU MANIU” 

Adresa unităţii de ÎPT 
telefon – fax – email  

SIMLEU SILVANIEI, STR. MIHAIL KOGALNICEANU  NR.11 
0260/678860;  0260678487;  maniu@colim.ro 

Perioada acestui raport de 
autoevaluare 
 

de la 

01/09/2011 
până la 
30/06/2012  

Numele directorului  
 

FLONTA  STELIAN 

Semnătura directorului   
Data raportului procesului de 
autoevaluare 

30.09.2012 

 



 2

Data Validării  
 

 

Numele inspectorului 
 

 

Semnătura inspectorului 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Această secţiune evidenţiază puncte tari şi puncte slabe cheie ale unităţii de ÎPT (care se vor reflecta în PAS). 

Puncte tari cheie 
 
• Personalul de conducere este implicat activ in asigurarea calitatii organizatiei, 

promovand o politica profesionista de afirmare a valorilor si manifestand un 
interes crescut pentru imbunatatirea sistemului de asigurare a calitatii 

• Comunicarea internă şi cu partenerii economico-sociali este eficientă 

• Resursele financiare şi alte resurse sunt utilizate în mod eficient pentru a susţine 
priorităţi educaţionale. 

• Scoala ofera conditii optime pentru desfasurarea activitatii; Gama de resurse 
materiale corespunde ofertei scolare 

• Scoala are incadrat personal calificat corespunzator ofertei curriculare 
� Existenta unei game variate de resurse si materiale de invatare 
� Profesorii utilizeaza strategii de predare eficiente, adaptate la nevoile individuale 

ale elevilor, corespunzator stilurilor individuale de invatare 

Puncte slabe cheie 
 

• Sistemul de colectare a informatiilor legate de evolutia ulterioara a absolventilor 
nu este eficient; Înregistrarea progresului elevilor după absolvire se poate face cu 
exactitate  numai pentru o parte din absolvenţi. 

• O slaba sistematizare a inregistrarilor privind cerintele agentilor economici si a 
preferintelor elevilor 

• O slabă evidenţiere a unor criterii şi decizii practice de evaluare stabilite de 
profesorii cu experienţă si rezultate bune. 

� Programarea necorespunzătoare în timp  a întocmirii raportului de autoevaluare 

� Repere puţine colectate pentru compararea performanţelor atinse de şcoală. 
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Apreciere generală 
Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” din Simleu Silvaniei este o scoala in care invata aproximativ 670 de elevi cu varste cuprinse intre 14 si 19 ani, proveniti atat din 
orasul Simleu Silvaniei, cat si din satele si comunele din jur. Dintre elevi, un procent de 11% sunt de nationalitate maghiara si 2% de nationalitate slovaca. 
Domeniile in care sunt pregatiti elevii sunt urmatoarele: matematica-informatica,  mecanica, electrotehnica, servicii, transporturi, prelucrarea lemnului si textile. 
Din 2007, colegiul a primit titlul de Scoala Europeana, din partea Ministerului Educatiei si Cercetarii pentru intensa activitate de cooperare internationala pe care 
scoala a avut-o in ultimii ani. In prezent, coordonatoare a doua proiecte europene, scoala noastra a oferit elevilor si profesorilor sai prilejul de a intalni de-a lungul 
anilor, numerosi colegi de-ai lor din alte scoli europene si de a desfasura o gama larga de activitati educative interesante. 
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Date statistice şi de performanţă 
 
 
Pentru autoevaluare sunt necesare date statistice. Aceste  informaţii pot fi preluate din Planul de Acţiune al Şcolii (PAS),unde sunt anexate : 

• numărul total de elevi înscrişi, pe nivele de învăţământ, sexe, medii de rezidenţă (pentru ultimii trei ani); 
• numărul total de elevi înscrişi pe filiere, pe profiluri şi pe domenii de pregătire profesională (pentru ultimii trei ani); 
• rata de promovare, pe profiluri şi pe domenii de pregătire profesională, sexe, medii de rezidenţă (pentru ultimii trei ani); 
• rata abandonului şcolar, pe profiluri şi pe domenii de pregătire profesională, sexe, medii de rezidenţă (pentru ultimii trei ani); 
• rata de succes la examenul de bacalaureat şi la examenele de certificare a competenţelor profesionale, sexe, medii de rezidenţă (pentru ultimii trei ani). 

 
-  
 

Baza de date a unităţii de ÎPT va fi actualizată permanent, fiind colectate şi păstrate toate acele informaţii solicitate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi de 
organismele şi instituţiile afiliate acestuia. De asemenea, vor fi colectate informaţii care să permită unităţilor de ÎPT raportarea în funcţie de Setul de referinţă al 
indicatorilor de calitate elaborat la nivel european (prezentaţi detaliat în Anexa G ). În această etapă a dezvoltării, nu sunt disponibile toate informaţiile solicitate şi nici 
nu sunt dezvoltate toate mecanismele care să permită colectarea lor; unitatea de ÎPT trebuie însă să aibă în vedere  colectarea acestor informaţii în momentul în care 
mecanismele dezvoltate la nivel de sistem vor permite acest lucru. 
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Principiul Calităţii 1 –Managementul calităţii 
Managementul calităţii asigură calitatea programelor de învăţare şi promovează îmbunătăţirea continuă printr-un proces riguros de autoevaluare. 
 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 
 

APRECIERE2 
+ 0 - 

1A CONDUCERE 
1.16 personalul de conducere se implică activ în asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii organizaţiei; acesta elaborează misiunea, viziunea şi valorile 

organizaţiei în urma unor procese consultative 
1.17 obiectivele politicilor locale, regionale, naţionale şi europene se reflectă în scopurile/ţintele stabilite 
1.18 personalul de conducere elaborează documentele de planificare strategică (Planul de Acţiune al Şcolii - PAS) şi operaţională şi le comunică prin 

mijloace adecvate factorilor implicaţi 
1.19 personalul de conducere se asigură că valorile şi codurile de conduită ale organizaţiei sunt vizibile în practică şi este model al unei culturi a 

excelenţei 
1.20 conducătorul organizaţiei este direct responsabil de calitatea organizaţiei şi a ofertei educaţionale iar managementul operaţional al calităţii este 

asigurat de către conducătorul instituţiei sau de către coordonatorul calităţii numit de acesta (Art. 11.3 din Legea asigurării calităţii) 
1.21 personalul de conducere se asigură că toţi membrii personalului şi  factorii interesaţi se implică în asigurarea calităţii organizaţiei şi a ofertei 

educaţionale 
1.22 împărţirea responsabilităţilor între echipa de conducere şi Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC) este clară şi eficientă 
1.23 recomandările de îmbunătăţire a calităţii sunt dezbătute cu CEAC şi puse în aplicare, acolo unde acest lucru este posibil 
1B Manualul calităţii 
1.24 organizaţia are un manual al calităţii (suma tuturor politicilor şi procedurilor, planurilor strategice şi operaţionale şi a documentaţiei privind 

asigurarea calităţii); strategiile şi procesele garantează că manualul calităţii este accesibil principalilor factori interesaţi 
1.25 strategiile şi procesele garantează că manualul calităţii respectă reglementările interne şi externe şi este periodic revizuit şi actualizat conform 

cerinţelor 
1.26 strategiile şi procesele garantează calitatea şi consistenţa tuturor aspectelor ofertei educaţionale; există proceduri sistematice de revizuire a 

predării, instruirii practice şi învăţării şi de îmbunătăţire a rezultatelor elevilor (vezi şi PC 3C + 3D) 
1.27 manualul calităţii cuprinde proceduri eficiente de răspuns la reclamaţii şi contestaţii (vezi şi 4.8) şi proceduri pentru a aplica şi monitoriza 

recomandările de îmbunătăţire a calităţii  
1C Monitorizarea internă a procedurilor 
1.28 organizaţia are o strategie de monitorizare internă a managementului calităţii unităţii de ÎPT şi a manualului calităţii 
1.29 procedurile şi politicile sunt monitorizate şi evaluate în mod regulat pentru a se garanta că sunt eficiente şi respectate şi procesele sunt adecvate  
1.30 se stabilesc proceduri privind neconformitatea şi se implementează măsuri corective în cazul nerespectării regulilor 
 

 
+ 
 

+ 
+ 
 

+ 
 

+ 
 
 

+ 
 

+ 
 
 
 
 

+ 
 
 

+ 
 

+ 
 
 

+ 
 
 

+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2
 0 pentru nivel mediu, - pentru punct slab, + pentru punct tare 
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+ 

 
 
 

0 

 
 
 
 

Apreciere 
   Întreaga activitate din şcoală este corelată cu PLAI şi PRAI şi ghidată de PAS.  
   Şcoala pregăteşte elevi pentru a dobândi competenţe în două filiere: teoretica si tehnologica. 
   Şcoala participă la o serie de schimburi de experienţă şi desfăşoară multe activităţi extracurriculare foarte apreciate de elevi. 
   Echipa manageriala aleasa in mod democratic constituie modele etice si profesionale, lucru evidentiat si cu ocazia manifestarilor desfasurate in scoala. 
     Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii a fost înfinţată conform legii 87/2006 şi are un regulament propriu de funcţionare, discutat şi  aprobat în Consiliul de 
Administraţie, în care sunt prevăzute  modul de organizare si functionare, atribuţiile fiecărui membru al comisiei,   etc. 
    Informatiile referitoare la asigurarea calitatii au fost sintetizate sub forma unei Declaratii a calitatii. 
    Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii coordonează redactarea, modificarea, aplicarea procedurilor şi activitatea de autoevaluare.  Scopul autoevaluarii este 
imbunatatirea continua a activitatii prin masurile sintetizate in Planul de masuri pentru imbunatatirea activitatii. 
Dovezi în sprijinul aprecierii 
• PAS corelat cu PRAI şi PLAI 
• ROI, plan operational al managementului 
• declaraţie de misiune documentată; obiective şi aspiraţii 
• fişele postului ale persoanelor din conducere, declaraţia de responsabilităţi 
• procese verbale ale Consiliului de Administraţiei, ale comisiilor metodice, Consiliului profesoral, Consiliului consultativ al elevilor şi ale altor comisii;   
• Decizia directorului şcolii pentru constituirea CEAC şi numirea responsabilului comisiei 
• politici şi proceduri documentate; manualul calităţii; 
• programul de monitorizare internă a calităţii 
• structura organizaţională; organigrama; roluri şi responsabilităţi 
• dovezi care demonstrează că politicile şi procedurile sunt aplicate : fise de inspectie 
• rapoarte de autoevaluare; planuri de îmbunătăţire;  
• formulare de monitorizare internă;  
• procedurile de elaborare a CDS; 
• procesele verbale ale întâlnirilor Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii;  
• procese verbale ale Consiliului Profesoral 
•  indicatori de performanţă indicati de ISJ si MECT  
• Planuri de activitate ale catedrelor; rapoarte de activitate; planificari calendaristice ale profesorilor  
• date statistice ce descriu tendinţele în ceea ce priveşte performanţa şi îmbunătăţirea în timp 
• rapoarte ale evaluării externe, monitorizării externe, inspecţiei şi ale altor audituri externe  
• rapoarte trimise la inspectoratele şcolare  
• evidenţe legate de grupurile minorităţilor etnice  
• fise pentru observarea lecţiilor/activităţilor practice  
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• Procedurile elaborate: Elaborarea, aplicarea si interpretarea chestionarelor; Selectarea, pastrarea si verificarea materialelor; Contestatii; 
Verificarea modului de completare a documentelor oficiale (cataloage, documente financiare, etc.); Elaborarea, aplicarea si verificarea 
orarului 

 
Puncte tari cheie 
• Personalul de conducere este implicat activ in asigurarea calitatii organizatiei, 

promovand o politica profesionista de afirmare a valorilor 
• Personalul de conducere manifesta un interes crescut pentru imbunatatirea 

sistemului de asigurare a calitatii 
•  Valorile şi normele de conduită sunt înţelese de toţi membrii  personalului şi 

aplicate în activităţile zilnice. 
• Activitatea din scoala este monitorizata cu atentie, in special eficienta predarii si 

invatarii; rezultatele elevilor sunt evaluate in mod regulat 
• Politicile şi procedurile sunt respectate, monitorizate, analizate şi îmbunătăţite 

Puncte slabe cheie 
• Nu toti membrii personalului îşi înţeleg cu claritate responsabilitatea de a identifica 

şi a furniza dovezi referitoare la punctele tari şi punctele slabe în domeniul lor de 
activitate. 
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 2 – Responsabilităţile managementului  
Organizaţia asigură un management eficient al tuturor proceselor, al ofertei de educaţie şi formare profesională şi al dezvoltării programelor de învăţare. 
 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 
 

APRECIERE 
+ 0 - 

2A Conducere 
2.28 personalul de conducere demonstrează sprijin activ şi implicare în ceea ce priveşte dezvoltarea şi calitatea programelor de învăţare şi ale altor 

servicii asigurate de organizaţie; personalul de conducere acţionează cu eficacitate pentru îmbunătăţirea rezultatelor obţinute de organizaţie şi 
pentru sprijinirea tuturor elevilor  

2.29 personalul de conducere supraveghează eficient direcţia strategică şi monitorizează permanent calitatea predării, instruirii practice şi învăţării, 
rezultatele elevilor şi toate serviciile oferite de organizaţie 

2.30 în mod regulat departamentele/compartimentele fac rapoarte către conducere, utilizând indicatori specifici (ex. 4.9) 
2.31 programele de învăţare / curriculum la decizia şcolii (CDS)/curriculum în dezvoltare locală (CDL) sunt aprobate de conducere şi alte 

autorităţi, conform reglementărilor în vigoare şi respectă obiectivele strategice şi etosul organizaţiei 
2.32 se promovează egalitatea şanselor şi se evită discriminarea în toate activităţile 
2.33 personalul de conducere îşi evaluează cu regularitate performanţele 

2B Comunicarea 
2.34 comunicarea în cadrul organizaţiei şi cu factorii interesaţi externi este eficientă 
2.35 există proceduri eficiente care garantează că misiunea, obiectivele strategice, ţintele şi valorile organizaţiei sunt comunicate şi înţelese de 

către  toţi membrii personalului şi de către factorii interesaţi (inclusiv de către furnizorii de stagii de practică) 
2.36 rolurile, responsabilităţile, autoritatea şi răspunderile tuturor membrilor personalului sunt clar definite, alocate, comunicate şi înţelese de toţi 

factorii interesaţi (în special de către membrii personalului şi de către elevi) (vezi şi 3.15) 
2.37 informaţiile despre rezultatele organizaţiei, ale elevilor şi ale membrilor personalului sunt disponibile şi/sau publicate în mod regulat 
2.38 se iau măsuri de rezolvare a oricărei probleme pe măsură ce aceasta apare / este identificată 

2C Parteneriate 
2.39 se dezvoltă, se menţin şi se revizuiesc permanent parteneriate şi colaborări eficiente cu factori interesaţi externi 
2.40 se colectează în mod sistematic informaţii în legătură cu nevoile, aşteptările, interesele şi caracteristicile tuturor factorilor interesaţi (ex. 

parteneri economici), şi  se folosesc aceste informaţii pentru a îmbunătăţi experienţa de învăţare şi a  dezvolta programe de învăţare (vezi şi 
PC 4A) 

2.41 se dezvoltă şi se monitorizează parteneriate cu alte unităţi de ÎPT pentru îmbunătăţirea experienţei de învăţare 
2.42 se creează legături cu alţi parteneri şi departamente ale administraţiei locale pentru a face procesul de învăţare mai accesibil şi sigur (ex. 

asigurarea transportului, cazării, mesei elevilor, servicii medicale şi educaţie sanitară) 
2.43 proiectele de parteneriat şi programele de învăţare contribuie la creşterea participării la programele de învăţare şi a capacităţii de ocupare a 

unui loc de muncă la nivel local, regional şi, dacă este posibil, la nivel naţional şi european 
2D Sistemul de informare 

2.44 membrii conducerii şi ai personalului utilizează sisteme de informare şi analizează sistematic informaţiiile în planificarea, elaborarea şi 
implementarea strategiilor 

2.45 sunt colectate, stocate şi analizate în mod regulat informaţii despre anumite variabile importante, precum evoluţiile de ordin social, ecologic, 
economic, juridic şi demografic 
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2.46 există un sistem de informare a tuturor factorilor interesaţi; toţi membrii personalului şi toţi elevii au acces imediat la informaţiile relevante 
2.47 informaţiile sunt exacte, actualizate (cel puţin semestrial), stocate în deplină siguranţă şi confidenţialitate, pot fi inspectate (cu respectarea 

dreptului la protejarea datelor personale) 
2.48 informaţiile despre activităţile, realizările şi rezultatele din interiorul organizaţiei sunt colectate, stocate şi analizate periodic 
2.49 datele privind elevii, rezultatele învăţării şi certificării sunt înregistrate şi păstrate în conformitate cu legislaţia în vigoare 

2E Finanţe 
2.50 dezvoltarea şi susţinerea serviciilor pentru elevi se bazează pe un management financiar responsabil  
2.51 există o contabilitate eficientă şi se efectuează audituri financiare periodice în conformitate cu reglementările fiscale şi juridice; acestea sunt 

transparente şi sunt publicate (în raportul financiar) 
2.52 cheltuielile efectuate în cadrul unor capitole de buget specifice sunt monitorizate cu eficacitate pentru a asigura că se obţine valoare în 

schimbul banilor 
2.53 priorităţile privind cheltuielile şi utilizarea resurselor financiare sunt în mod clar legate de programele de învăţare şi priorităţile planificate şi 

reflectă într-o măsură considerabilă scopurile şi obiectivele unităţii de ÎPT  
2.54 factorii interesaţi (în special membrii personalului) sunt implicaţi în procesul de consultare iar interesele financiare ale tuturor factorilor 

interesaţi sunt echilibrate şi satisfăcute cu eficacitate 
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Apreciere 
• Managerii împărtăşesc un scop comun şi pun pe primul plan elevii şi rezultatele acestora.  
• Ţelurile şi valorile scolii  sunt clare şi şansele egale sunt  puternic evidenţiate 
• Personalul este bine informat şi este dedicat ţelurilor şcolii. 
• Observaţile la ore şi la alte activităţi, aplicarea şi interpretarea unor chestionare au reliefat faptul că profesorii şi elevii consideră că părerile şi punctele lor de vedere sunt 

ascultate şi respectate, sugestiile lor pentru îmbunătăţirea calităţii au fost implementate acolo unde a fost posibil. 
• Comisia de asigurare a calităţii organizează şedinţe cel puţin o dată pe lună.  
• Auditurile financiare au scos în evidenţă existenţa unei contabilităţi eficiente, mai ales în ce priveşte priorităţile privind cheltuielile. 
• Resursele materiale şi financiare ale şcolii sunt utilizate eficient. 
• Scoala lucrează eficient cu partenerii, cum ar fi angajatori şi reprezentanţi ai comunităţii. 
• Intreaga activitate din cadrul scolii genereaza relatii interpersonale incadrate in limitele normelor de deontologie profesionala, bazate pe respectul reciproc. 
• Rezultatele elevilor sunt evaluate în mod regulat 
• Elevii beneficiaza de multiple servicii de buna calitate: internat, biblioteca, internet 
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Dovezi în sprijinul aprecierii 
 
• procese verbale ale şedinţelor echipei de management  
• rapoarte de informare ale managementului  
• planuri strategice şi planuri operaţionale (PAS) 
• procese verbale ale sedintelor Consiliului profesoral, cu scopul de informare a personalului, în ceea ce priveşte oportunităţile, legislaţia si practicile curente  
• informaţii pentru principalii factori implicaţi (materiale informative primite prin e-mail, manuale, broşuri, etc.); diseminarea informaţiilor la nivel intern prin afişaj in sala 

profesorala  
• contractele de  parteneriat si conventii de colaborare cu agenti economici, institutii de invatamant, autoritati locale, etc. 
• date privind traseul elevilor după absolvire  
• curriculumul la decizia şcolii şi curriculumul în dezvoltare locală, in conformitate cu SPP-urile, aprobate  
• Fişe de observare 
• Plan managerial  
• Plan operaţional anual  
• PAS 
� Regulament de ordine interioară 
� Rapoarte individuale de autoevaluare a profesorilor 
� Fise pentru evidenţierea progresului realizat în retenţia eleviilor pe clasă 
� Rapoarte de activitate ale cadrelor didactice, rapoarte de activitate ale catedrelor 
� Raport de autoevaluare şi Plan de îmbunătăţire la nivel de şcoală. 
� Dosarul Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii, Informări, Activităţi de instruire, Decizii de numire a membriilor comisiei, Fişe ale postului, Schemă organizatorică, 

Proceduri, Declaraţia calitatii 
� Dosare compartiment financiar – contabil: registre contabile, raportul auditorului financiar intern; finanţare buget local, finanţare venituri proprii, extrabugetare, 

sponsorizări, donaţii, materiale didactice procurate. 
� Bugetul de venituri şi cheltuieli 
� Plan de reparaţii, întreţinere şi autodotare 
 
 
 
 
Puncte tari cheie 
• Membrii Consiliului de administraţie monitorizează performanţa unităţii şcolare, 

evaluand punctele tari şi punctele slabe ale scolii şi stabilind corect priorităţile 
pentru dezvoltare şi îmbunătăţire 

• progresul elevilor şi rezultatele învăţării sunt exacte, accesibile profesorilor, 
maiştrilor instructori şi managerilor, şi sunt folosite eficient pentru a îmbunătăţi 
performanţa.  

Puncte slabe cheie 
• Accesul la informaţii privind situaţia şcolara a elevilor se poate face numai prin 

intermediul dirigintelui, al profesorilor sau al secretariatului. 
• Sistemul de colectare a informatiilor legate de evolutia ulterioara a absolventilor 

nu este eficient 
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• Comunicarea interna si cu partenerii economico-sociali este eficienta 
• Resursele financiare şi alte resurse sunt utilizate în mod eficient pentru a susţine 

priorităţi educaţionale. 
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 3 – Managementul resurselor 
Organizaţia oferă elevilor un mediu sigur, sănătos, care le oferă sprijin; de asemenea, organizaţia se asigură că programele sunt furnizate şi evaluate de personal competent şi 
calificat. 
 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 
 

APRECIERE 
+ 0 - 

3A Siguranţa mediului de învăţare 
3.28 se gestionează, se întreţin, se monitorizează, se evaluează şi se actualizează siguranţa, gradul de adecvare şi de utilizare a echipamentelor de 

specialitate, a resurselor de învăţare şi a spaţiului (inclusiv a spaţiilor administrative, auxiliare, a bibliotecii şi a centrului de documentare şi TIC) 
3.29 condiţiile de învăţare satisfac cerinţele privind siguranţa, sănătatea şi resursele fizice, precum şi orice alte condiţii prevăzute de lege acolo unde 

este cazul 
3.30 există resurse eficiente, gestionate astfel încât să sprijine procesul de învăţare, resurse care sunt însoţite de instrucţiuni de funcţionare clare, uşor 

de înţeles şi într-o varietate de formate 
3.31 condiţiile de lucru şi mediile de învăţare sunt eficiente, promovează practicile de siguranţă în muncă şi sunt revizuite periodic; elevii, membrii 

personalului şi alţi factori interesaţi se simt în siguranţă, iar orice comportament violent sau alte perturbări sunt evitate  
3.32 membrii personalului şi elevii au acces la serviciile medicale (vezi şi 2.15) 
3.33 se elaborează procedurile de urgenţă şi pentru situaţii de criză; acestea sunt comunicate, simulate periodic şi înţelese de către toţi membrii 

personalului, de către elevi şi de către alţi factori interesaţi 
3B Resurse fizice 
3.34 spaţiile şcolare, administrative şi auxiliare, echipamentele (inclusiv TIC) materialele, mijloacele de învăţământ sunt revizuite/înlocuite în mod 

regulat pentru a fi actualizate şi relevante nevoilor de  educaţie şi formare profesională, diferitelor stiluri de învăţare, cerinţelor programelor de 
învăţare, standardelor de pregătire profesională  

3.35 spaţiile şcolare, administrative şi auxiliare, echipamentele (inclusiv TIC), materialele, mijloacele de învăţământ sunt adecvate specialităţii (unde 
este cazul) şi îndeplinesc standardele industriale curente 

3.36 elevii, inclusiv cei cu nevoi speciale, au acces la resurse de învăţare, spaţii şcolare şi auxiliare care răspund nevoilor lor, sunt adecvate atât 
studiului eficient în grup, cât şi celui individual şi sunt accesibile tuturor elevilor  

3.37 spaţiile şcolare, administrative şi auxiliare, echipamentele, materialele, mijloacele de învăţământ sunt accesibile tuturor factorilor interesaţi, 
membrilor personalului şi grupurilor de elevi, sunt semnalate prin indicatoare şi sunt uşor de localizat 

3.38 revizuirea programului de învăţare ia în considerare sugestiile elevilor, ale membrilor personalului şi ale altor factori interesaţi relevanţi, privind 
un mediu de învăţare îmbunătăţit 

3.39 există proceduri de monitorizare a progresului tehnologic şi se implementează inovaţiile importante, acolo unde este posibil 
3C Managementul personalului 
3.40 personalul de conducere identifică cerinţele minime în ceea ce priveşte calificările şi experienţa personalului didactic în funcţie de profilul şi de 

specializările/calificările profesionale existente în oferta educaţională 
3.41 toţi membrii personalului sunt angajaţi în conformitate cu legislaţia în vigoare 
3.42 toate rolurile şi responsabilităţile membrilor personalului sunt înţelese, iar poziţiile de autoritate sunt recunoscute (vezi şi 2.9) 
3.43 performanţa tuturor membrilor personalului este monitorizată şi evaluată eficient conform unei strategii de evaluare care are ca rezultat planuri 

de acţiune şi îmbunătăţire 
3.44 se stabileşte un echilibru între nevoile organizaţiei, echipelor şi persoanelor individuale 
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3.45 conflictele şi problemele personale sunt rezolvate în mod eficient; soluţiile găsite sunt satisfăcătoare pentru toate părţile implicate şi răspund 
nevoilor acestora 

3D Dezvoltare profesională continuă 
3.46 politica de dezvoltare a personalului cuprinde prevederi adecvate referitoare la iniţierea noilor membri şi la dezvoltarea profesională continuă  
3.47 toţi acei membri ai personalului care nu deţin o calificare primesc sprijin în vederea obţinerii unei calificări 
3.48 dezvoltarea profesională a întregului personal contribuie la sporirea eficacităţii şi oferă posibilitatea reflecţiei asupra propriei practici 
3.49 datele privind rata de retenţie şi rata de absolvire a elevilor sunt utilizate pentru a aduce în discuţie potenţiale aspecte legate de dezvoltarea 

profesională a personalului  
3.50 toţi membrii personalului au acces la cunoştinţe utile şi valide privind sarcinile şi obiectivele lor 
3.51 sunt dezvoltate cunoştinţele managerilor în ceea ce priveşte managementul educaţional şi managementul calităţii 
3.52 cadrele didactice demonstrează că posedă cunoştinţe, competenţă tehnică şi experienţă actualizate la un nivel care să asigure un proces eficient 

de predare, instruire practică, învăţare şi evaluare 
3.53 cadrele didactice au posibilitatea de a participa la proiecte/lucrări de cercetare ştiinţifică în acord cu scopurile şi obiectivele organizaţiei; 

rezultatele lucrărilor/cercetării ştiinţifice sunt publicate în buletine sau cărţi de specialitate şi dacă este posibil, sunt implementate şi monitorizate 
din punct de vedere al eficacităţii 

3.54 cadrele didactice au posibilitatea de a participa la activităţi metodice; rezultatele sunt implementate, acolo unde este posibil acest lucru, şi sunt 
monitorizate din punct de vedere al eficacităţii 

 

+ 
+ 
 
 
 
+ 
+ 
 
 
+ 
 
+ 
+ 
 
+ 
 
+ 
+ 
+ 
 
 
 
 
+ 
 
 

 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 

Apreciere 
• Întreaga activitate din şcoală se desfăşoară în condiţii de securitate. Şcoala are Avizul Ministerului Sănătăţii, Avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, Avizul  

Formaţiei de pompieri. Există Normele de protecţia muncii, Fişele individuale de protecţia muncii sunt semnate la zi 
• Aproape în totalitate există dotări la nivelul exigenţelor actuale pentru laboratoare, ateliere şi cabinete tehnologice. Utilajele au afişate instrucţiuni de folosire şi 

protecţia muncii specifice. 
• Pentru fiecare calificare oferită de şcoală există  spaţii dotate cu echipamente adecvate. 

• Reabilitarea clădirilor  asigură un ambient fizic plăcut şi un microclimat optim. Profesorii contribuie la crearea de condiţii pentru un mediu psihic atractiv. 

• In scoala nu sunt elevi in imposibilitatea de a accede in toate spatiile si de a utiliza resursele si echipamentele din dotare conform cerintelor specialitatii pentru care se 
pregatesc. EXCEPTIE facand doua eleve scolarizate la domiciliu. 

• Lunar, au loc şedinţe de catedră cu analiza activităţii, în scopul adaptării metodelor şi strategiilor de predare la specificul elevilor. În derularea programului de învăţare, 
elevii sunt consultaţi la ore de consiliere (dirigenţie) sau în consiliile elevilor, ţinându-se cont de sugestiile lor pe cat posibil, în planurile de îmbunătăţire. Uneori 
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sugestiile elevilor sau ale părinţilor lor nu pot fi aprobate deoarece acest lucru ar duce la încălcarea regulamentului şcolar. 

• Formarea profesională reprezintă una din priorităţile din PAS. Există preocupare şi pentru dezvoltarea profesională continuă a personalului  didactic, didactic-auxiliar şi 
nedidactic. Performanţa membrilor personalului este monitorizată şi evaluată permanent. Profesorii / maistrii demonstrează că au cunoştinţe şi experienţă actualizată, care 
să le permită desfăşurarea eficace a predării, învăţării şi evaluării. Acest lucru este remarcat mai ales la personalul cu o mai mare vechime în şcoală. Cei care îşi 
desfăşoară activitatea şi în alte şcoli sunt mai greu de monitorizat.  

 
Dovezi în sprijinul aprecierii 
 
 
• Avizul Ministerului Sanatatii; Avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale; Avizul Formatiei de Pompieri 
• Procesele verbale de la sedintele Consiliului elevilor, Consiliului profesoral 
• Contracte de muncă, decizii de repartitii ale ISJ, procese verbale ale comisiilor de examinare, dosare personale 
• Adeverintele de participare/absolvire a cursurilor de perfectionare organizate de CCD. Participarea la acţiunile metodice desfăşurate la nivel de judet, participarea la 

simpozioane si seminarii ştiinţifice (procese verbale, diplome, lucrări prezentate) 
• Existenta la fiecare etaj a planului de evacuare 
• Fisele de protectie a muncii (SSM) 
• PAS, planul operational al conducerii, planul de activitate al catedrelor 
• Nomenclatoare de specializari 
• Planuri de invatamant, programe scolare, SPP-uri, manuale scolare 
• Statutul personalului didactic 
 
Puncte tari cheie 
• Scoala ofera conditii optime pentru desfasurarea activitatii 
• Gama de resurse materiale corespunde ofertei scolare 
• Scoala are incadrat personal calificat corespunzator ofertei curriculare 

Puncte slabe cheie 
• Se tine cont intr-o mica masura de sugestiile elevilor la revizuirea programelor de 

invatare 
• Nu toate cadrele didactice care nu au obtinut performanta sunt interesate de 

imbunatatirea acestui aspect 
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 4 – Proiectarea, dezvoltarea şi revizuirea programelor de învăţare 
Organizaţia este receptivă faţă de nevoile tuturor factorilor interesaţi în dezvoltarea şi furnizarea programelor de învăţare. 
 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 
 

APRECIERE 
+ 0 - 

4A Proiectarea programelor de învăţare 
4.15 programele de învăţare sunt proiectate pentru a satisface nevoile identificate ale tuturor factorilor interesaţi şi alte cerinţe externe, sunt receptive 

faţă de situaţia la nivel local, regional, naţional şi european şi sunt îmbunătăţite pe baza feedback-ului primit de la factorii interesaţi 
4.16 programele de învăţare sunt proiectate pentru a pune elevii pe primul loc şi pentru a răspunde nevoilor lor într-un mod cât mai flexibil cu putinţă 

în ceea ce priveşte opţiunile şi accesul acestora 
4.17 programele de învăţare au un caracter de includere din punct de vedere social, asigurând egalitatea în ceea ce priveşte accesul şi şansele elevilor 

şi demonstrează o implementare activă a politicii privind egalitatea de şanse 
4.18 programele de învăţare sprijină şi sporesc valoarea învăţării prin activităţi practice şi teoretice 
4.19 programele de învăţare includ procese eficiente de evaluare formativă şi sumativă şi de monitorizare a învăţării 
4.20 programele de învăţare prevăd rezultate ale învăţării, criterii şi metode de evaluare sumativă care sunt adecvate scopului şi care sunt revizuite 

regulat 
4.21 programele de învăţare definesc în mod clar traseele de continuare a studiilor 
4.22 programele de învăţare cuprind proceduri de răspuns la reclamaţii şi contestaţii (vezi şi 1.12) 
4B Dezvoltarea şi revizuirea programului de învăţare 
4.23 programele de învăţare au o serie de indicatori de performanţă prin care poate fi măsurat gradul de succes al programului; ţintele privind 

îmbunătăţirea sunt stabilite în conformitate cu reperele instituţionale, locale, regionale, naţionale sau europene 
4.24 procedurile de evaluare a rezultatelor învăţării sunt revizuite periodic  
4.25 programele de învăţare sunt revizuite cel puţin o dată pe an, iar elevii contribuie la procesul de revizuire 
4.26 programele de învăţare sunt dezvoltate şi revizuite pe baza feedback-ului primit de la toţi factorii interesaţi; în acest scop, se colectează feedback 

de la elevi, agenţi economici şi reprezentanţi ai comunităţii şi se utilizează la dezvoltarea şi revizuirea programelor de învăţare 
4.27 procedurile de revizuire a programelor de învăţare conduc la o îmbunătăţire a procesului de predare, instruire practică, învăţare şi a rezultatelor 

învăţării 
4.28 informaţiile privind evaluarea învăţării şi rezultatele obţinute, inclusiv analiza performanţei diferitelor grupuri de elevi, sunt folosite ca punct de 

plecare pentru dezvoltarea programelor de învăţare 
 

 
+ 
 
 
+ 
 
+ 
 
+ 
+ 
+ 
 
 
+ 
 
+ 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
 
+ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
0 
0 
 
 
0 

 

Apreciere 
Oferta educaţională este diversă, gama de programe de învăţare corespunde nevoilor tuturor elevilor. 
Şcoala monitorizează evoluţia şcolară a elevilor în funcţie de competentele stabilite în curriculum-ul naţional. Toti elevii sunt capabili să urmeze programele respective. 
Pentru cresterea progresului şcolar, se încearcă măsuri de remediere – pregătire suplimentară, consiliere, combaterea absenteismului. 
 În activităţi sunt implicaţi elevii, prin consiliul elevilor, identificându-se astfel nevoile lor de educaţie şi îmbunătăţirea în perspectivă a laturii formative a procesului educativ. 
Planificările calendaristice sunt întocmite pentru calificările din Planul de şcolarizare care este corelat co obiectivele din PAS, PLAI şi PRAI. Pentru calificările propuse 
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şcoala are  o experienţă bogată şi toate resursele umane şi materiale. Planificările calendaristice întocmite de către fiecare cadru didactic sunt vizate de către şefii de 
catedră şi aprobate de către director. CDS-urile şi CDL-urile sunt aprobate de către Consiliul de Curriculum din şcoală şi vizate de către inspectorul de specialitate. 
Activităţile desfăşurate în şcoală dovedesc faptul că elevii sunt în centrul atenţiei, că şcoala este preocupată de realizarea optimă a tranziţiei spre  locul de muncă. Informaţiile 
privind realizările elevilor sunt folosite ca puncte de plecare pentru dezvoltări ulterioare. 
Curriculum şi programele de învăţare sunt stabilite în prezent de MECT.  
 
Dovezi în sprijinul aprecierii 
� Dosarul cu CDS-uri si curriculumul în dezvoltare locală, aprobate. 
� Chestionarele elevilor de alegere a CDS-urilor 
� Proiectul planului de învăţământ elaborat în urma studierii PRAI şi PLAI. 
� Elaborarea PAS. 
� Program de pregătire suplimentară. 
� Dosarele pentru activităţi extracurriculare, precum şi pentru îndrumare şi consiliere în carieră, cu chestionare pentru identificarea nevoilor speciale/individuale. 
� Implicarea agenţilor economici, aflaţi în parteneriat cu şcoala, prin: participarea elevilor la practică comasată, instruire practică, lecţii demonstrative, activităţi în 

laboratoarele tehnologice, perfecţionarea profesorilor, elaborare CDS. 
� Plan managerial 
� Plan operaţional anual  
� planul de şcolarizare 
� planificari calendaristice; planificarea lucrarilor scrise semestriale 
� indicatori statistici pentru aprecierea gradului de succes al programului 
� rezultatele elevilor la concursuri şi examene 
� registre matricole 
 
Puncte tari cheie 
• Efectuarea unei planificari corespunzatoare activitatii 
• Există o gamă variată de activităţi extracurriculare 
• Elevii folosesc eficient facilităţile puse la dispoziţie pentru a 

munci pe cont propriu.  
• Curriculum-ul este incluziv şi asigură şanse egale de  acces şi 

formare 

Puncte slabe cheie 
 
• O slaba sistematizare a inregistrarilor privind cerintele agentilor economici si a 

preferintelor elevilor 
• Nu toate cadrele didactice desfasoara o activitate conforma cu Sistemul de 

Management al Calitatii 
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 5 – Predarea, instruirea practică şi învăţarea 
Organizaţia oferă condiţii egale de acces la programele de învăţare şi sprijină toţi elevii. 
 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 
 

APRECIERE 
+ 0 - 

5A Servicii de sprijin pentru cursanţi 
5.22 elevilor le sunt puse la dispoziţie informaţii şi îndrumări despre toate programele de învăţare existente; elevii primesc ajutor pentru a înţelege, a 

obţine sau a căuta informaţii conform nevoilor lor 
5.23 evaluarea iniţială (nevoile elevilor; sprijinul necesar; stiluri de învăţare; cunoştinţe, experienţă şi abilităţi anterioare) este utilizată pentru a oferi 

o imagine exactă pe baza căreia se poate planifica un program adecvat de învăţare şi sprijin, inclusiv activităţi extracurriculare pentru elevi 
5.24 elevii au acces la servicii eficiente şi confidenţiale de sprijin în probleme personale, de învăţare şi de progres; există o varietate de oportunităţi 

de orientare şi consiliere pe toată durata şcolarizării 
5.25 drepturile şi responsabilităţile elevilor sunt clar definite 
5.26 elevii au acces la activităţi extracurriculare conform obiectivelor locale, regionale, naţionale, şi/sau europene şi care au o contribuţie directă şi 

eficientă în atingerea ţintelor şi obiectivelor stabilite în politicile educaţionale şi documentele programatice la nivel naţional, judeţean sau local 
5.27 sunt prevăzute perioade pentru revizuirea şi reevaluarea activităţilor de sprijin şi extracurriculare destinate elevilor, pe baza nevoilor individuale 

ale acestora, legate de progresul în cadrul programului de învăţare  
5.28 informaţiile despre activităţile de sprijin şi extracurriculare sunt înregistrate şi păstrate în siguranţă 
5.29 informaţiile, orientarea şi consilierea sunt eficiente, îndrumându-i pe elevi în ceea ce priveşte modalităţile de a-şi continua studiile după 

absolvire 
5.30 informaţiile referitoare la progresul elevilor după absolvire (ex. urmarea altor programe de învăţare şi/sau angajarea pe piaţa muncii) sunt 

colectate şi înregistrate 
5.31 rata de retenţie a elevilor şi rezultatele obţinute sunt în concordanţă cu datele similare la nivel local, naţional sau internaţional 
5C Relaţia cadru didactic – elev 
5.32 cadrele didactice stabilesc şi menţin relaţii de lucru şi comunicare eficiente cu elevii, alte cadre didactice, alţi membri ai personalului şi ai 

echipei de conducere 
5.33 cadrele didactice folosesc măsuri eficiente pentru a promova egalitatea şanselor şi pentru a evita discriminarea, astfel încât elevii să îşi poată 

atinge potenţialul  
5.34 cadrele didactice folosesc o gamă variată de strategii (ex. învăţarea centrată pe elev, învăţarea prin activităţi practice) pentru a răspunde stilurilor 

de învăţare individuale, abilităţilor, culturii, genului, motivării fiecărui elev 
5.35 cadrele didactice selectează şi menţin o gamă variată de resurse/materiale pentru a oferi sprijin în funcţie de diferitele nevoi ale elevilor 
5.36 evaluarea formativă şi înregistrarea rezultatelor sunt adecvate nevoilor elevilor şi programului, sunt riguroase, juste, exacte şi se efectuează în 

mod regulat 
5.37 programele de învăţare respectă un proces sistematic de păstrare a înregistrărilor 
5D Studiul individual 
5.38 elevii sunt încurajaţi să îşi asume responsabilitatea pentru propriul proces de învăţare (ex. sunt conştienţi de propriile puncte tari şi puncte slabe, 

acţionează conform feedback-ului primit, propun noi obiective de învăţare) 
5.39 toate activităţile de învăţare sunt planificate şi structurate pentru a promova şi a încuraja învăţarea individuală centrată pe elev, învăţarea în 

cadrul unui grup sau învăţarea în diferite contexte 
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5.40 elevii primesc în mod regulat feedback şi informaţii privind progresul realizat, informaţii despre modul în care pot stabili noi criterii 
individualizate pentru a acoperi lipsurile în învăţare 

5.41 elevii sunt implicaţi în evaluarea progresului pe care îl realizează; evaluarea formativă şi feedback-ul sunt folosite pentru planificarea învăţării şi 
pentru monitorizarea progresului elevilor 

5.42 elevii cunosc planificarea activităţilor de evaluare şi sunt familiarizaţi cu diferite activităţi de evaluare formativă şi sumativă înainte ca evaluarea 
finală să aibă loc 
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Apreciere 
Există o bună informare cu privire la oferta educaţională a şcolii prin modalităţile: publicarea planului de şcolarizare în presă, la radio şi TV local; pliante cu oferta şcolii şi 
broşuri cu detalierea ofertei curriculare; organizarea în fiecare an a “Zilei porţilor deschise”; Vizite organizate de către absolvenţii claselor a VIII-a; Deplasarea la şcolile 
generale din zonă a unui număr  de  profesori şi prezentarea ofertei prin discuţii cu absolvenţii claselor a VIII-a; Şcoala dispune de pagină pe internet. 
Elevilor li se oferă sprijin pentru rezolvarea problemelor personale de regulă prin intermediul diriginţilor. 
Diriginţii au în atenţie şi consilierea şi orientarea profesională a elevilor pe durata şcolarizării. 
Evidenţa notelor elevilor este asigurată cu ajutorul documentelor şcolare obligatorii (cataloage, foi matricole) şi părinţii sunt informaţi cu regularitate asupra progresului 
elevilor de către diriginţi. 
Elevilor cărora nu li se validează competenţele pe parcursul programului de pregătire li se oferă un program suplimentar de recuperare. 
Profesorii efectuează pregătire suplimentară la disciplinele la care se susţin probe la examenele de absolvire şi bacalaureat. 
Activităţile sunt foarte bine pregătite, ceea ce duce la valorificarea unor ocazii constructive care apar în timpul lecţiilor/activităţilor practice  
Profesorii de diferite specialităţi selectează conţinutul cursului pe care îl predau, în conformitate cu nivelul şi nevoile elevilor, predarea fiind clară şi eficientă. 
Predarea se face în concordanţă cu stilurile individuale de învăţare ale elevilor. Metodele folosite sunt activ - participative, adecvate sarcinilor propuse şi îngăduie elevilor să 
înregistreze un progres vizibil. 
Progresul elevilor este monitorizat şi evaluat de profesor. Rezultatele sunt aduse la cunoştinţa elevilor şi părinţilor.  
Proiectele de lecţie au obiective clare, timpul este folosit în mod eficient. Lucrările sunt notate corect. Baremele de corectare sunt aduse la cunoştinţa elevilor dinainte. Elevii 
lucrează eficient numai sub îndrumarea profesorilor. 
Este asigurată egalitatea şanselor în activitatea de predare – învăţare pentru toţi elevii. 
Profesorii şcolii îşi concentrează atenţia pe respectarea disciplinei în conformitate cu prevederile Regulamentului şcolar şi al Regulamentului de ordine interioară, precum şi 
pe eficientizarea comunicării profesori – elevi – manageri. 
Dovezi în sprijinul aprecierii 
� Raport de autoevaluare la nivel de catedră, şcoală. 
� Rapoarte individuale de autoevaluare ale profesorilor. 
� Dosar pentru evidenţierea progresului realizat în retenţia eleviilor 
� Fişe de progres şcolar individual realizate de profesori. 
� Dosare cu fişe de observare a lectiei. 
� Regulament de ordine interioară. 
� Dosarul cu parteneriate. 
� Dosarele pentru activităţi extracurriculare, precum şi pentru îndrumare şi consiliere în carieră, cu chestionare pentru identificarea nevoilor speciale/individuale. 
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� Dosarele catedrelor: plan managerial, analiza activităţilor semestriale, procese verbale, lista profesorilor, fişe de lucru, etc. 
� Dosarele diriginţiilor: lista elevilor, orarul activităţilor, analiza stilurilor de învăţare, chestionare, procese verbale ale întalnirilor cu părinţii,  curriculum, materiale, etc. 
� Portofoliul profesorilor şi maistrilor instructori: curriculum, planificari, fise de progres scolar, proiectarea activitatii didactice, fişe de lucru,  teste de evaluare, teste 

predictive, adeverinţe de formare. 
� Ghid metodologic pentru profesori. 
� Portofoliile elevilor. 
� Dosar simulare bacalaureat; rezultate la examenele finale 
� Dosare personale, cataloage, foi matricole, proiecte, fise de evaluare 
� Chestionare: chestionare pentru identificarea stilurilor individuale de învăţare, chestionar de interese, chestionar de aptitudini, chestionar valori în muncă, cercetare 

sociologică - violenţa şcolară, chestionar – absenteismul în şcoală 
 
Puncte tari cheie 
� O foarte buna popularizare a ofertei scolare 
� Existenta unei game variate de resurse si materiale de invatare 
� Rezultate bune la concursuri si olimpiade scolare  
� Profesorii utilizeaza strategii de predare eficiente, adaptate la nevoile individuale 

ale elevilor, corespunzator stilurilor individuale de invatare 
� Elevii cunosc persoanele desemnate pentru a-i ajuta, atât la studiu cât şi pentru 

rezolvarea unor probleme personale. 
� Relatii de lucru eficiente 
� Nevoile elevilor din toate mediile sociale sunt recunoscute  

Puncte slabe cheie 

• Oferta redusă de activităţi extracurriculare prin cercuri ştiinţifice. 

• Dificultăţii in cunoaşterea realităţii de la nivelul claselor 

• Înregistrarea progresului elevilor după absolvire se poate face cu exactitate  
numai pentru o parte din absolvenţi. 
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 6 – Evaluarea şi certificarea învăţării 
Organizaţia utilizează procese eficiente de evaluare şi monitorizare pentru a sprijini progresul elevilor. 
 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 
 

APRECIERE 
+ 0 - 

6A Evaluarea sumativă şi certificarea 
6.9 procedurile şi condiţiile privind evaluarea sumativă, monitorizarea învăţării şi certificarea sunt comunicate în mod clar tuturor factorilor 

interesaţi  
6.10 cerinţele specifice de evaluare ale elevilor (de ex, pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale) sunt identificate şi îndeplinite atunci când este 

posibil  
6.11 evaluarea sumativă este folosită pentru a monitoriza progresul elevilor şi pentru a informa elevii în legătură cu progresul pe care l-au realizat şi 

cu modul în care îşi pot îmbunătăţi performanţa 
6.12 elevii au oportunitatea de a se înregistra la o nouă procedură de evaluare sumativă (dacă este posibil) şi/sau au o “a doua şansă” de a fi evaluaţi  
6.13 toate evaluările sunt adecvate, riguroase, corecte, exacte şi sunt efectuate în mod regulat; evaluarea sumativă şi certificarea sunt în conformitate 

cu standardele naţionale şi cu legislaţia în vigoare 
6.14 procedura de înregistrare a elevilor pentru certificare îndeplineşte reglementările în vigoare 
6.15 evaluarea sumativă, monitorizarea învăţării şi certificarea sunt efectuate de cadre didactice cu calificare adecvată şi experienţă corespunzătoare 
6.16 în mod regulat sunt selectate şi revizuite metodele şi instrumentele de evaluare sumativă; constatările rezultate sunt luate în considerare în 

acţiuni ulterioare de evaluare, pentru a asigura consecvenţa şi corectitudinea procesului de evaluare; cadrele didactice participă în mod regulat la 
activităţi de standardizare a evaluării 
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Apreciere 
 
Evaluarea iniţială este utilizată pentru: a identifica nevoile de învăţare suplimentară şi eventualele lacune în cunoştinţe, a oferi o imagine clară asupra realizărilor elevilor până 
la acea dată. 
Evaluarea sumativă se face în mod regulat, corect şi exact. În funcţie de evaluarea sumativă se monitorizează progresul elevilor pe disciplină, rezultate care sunt aduse la 
cunoştinţa elevilor şi părinţilor. 
Exemplele de bună practică în evaluarea sumativă sunt luate în considerare în acţiunile ulterioare. 
 Rezultatele obţinute de elevi la examenele de certificare a competenţelor profesionale dovedesc o bună pregătire a elevilor.  
Feedback-ul primit de la elevi cu ocazia tuturor formelor de evaluare  şi prin chestionarele adresate influenţează stabilirea procedurilor şi criteriilor de evaluare în viitor. 
Procedurile de evaluare a învăţării cuprind toate formele de testare, examinare scrisă sau orală, evaluare pe bază de competenţe, proiecte şi respectă cerinţele legale. 
Înregistrările privind activităţile de evaluare se găsesc în dosarele cadrelor didactice şi în dosarele catedrelor. 
 
 
Dovezi în aprecieri 
� Aplicarea şi interpretarea testelor iniţiale. 
� Program de pregătire suplimentară. 
� Proiecte  pentru certificarea competenţelor profesionale. 
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� Teste sumative. 
� Dosar pentru evidenţierea progresului realizat în retenţia eleviilor pe clasă. 
� Lucrări de autodotare în şcoală. 
� Raportul consiliului profesorilor clasei, semestrial. 
� Raport de autoevaluare internă şi Plan de îmbunătăţire. 
� Rezultate ale elevilor la bacalaureat şi la examenele de certificare a competenţelor profesionale. 
� Raport general privind starea şi calitatea învăţământului în şcoală, anual. 
� Rapoarte de activitate la catedre şi programe semestriale la catedre. 
� Procedura de evaluare sumativa. 
� Graficul evaluarii prin lucrari scrise. 
� Cataloage, foi matricole, dosare personale, proiecte, fise de evaluare 
 
Puncte tari cheie 
 

• O bună informare a elevilor cu privire la criteriile şi procedurile de evaluare. 

• Realizarea unei evaluări riguroase, exacte şi corecte. 

• Stimularea îmbunătăţirii performanţelor elevilor prin evaluare. 

Puncte slabe cheie 
 
• O slabă evidenţiere a unor criterii şi decizii practice de evaluare stabilite de 

profesorii cu experienţă si rezultate bune. 
• Nu toate cadrele didactice participa in mod regulat la cursuri de formare privind 

evaluarea.  
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 7 – Evaluarea şi Îmbunătăţirea calităţii 
Performanţa organizaţiei este monitorizată şi evaluată; procesul de autoevaluare are ca rezultat planul de îmbunătăţire; îmbunătăţirile sunt implementate şi monitorizate 
 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 
 

APRECIERE 
+ 0 - 

7A Procesul de autoevaluare 
7.19 personalul de conducere este angajat şi implicat în mod activ în procesul de autoevaluare; procesul de autoevaluare este sistematic, efectuat 

anual împreună cu întregul personal şi ia în considerare opiniile exprimate de toţi factorii interesaţi interni şi externi  
7.20 o politică clară privind autoevaluarea este comunicată tuturor factorilor interesaţi şi este înţeleasă de aceştia 
7.21 toate aspectele referitoare la organizaţie, inclusiv programele de învăţare şi alte servicii, sunt supuse procesului de autoevaluare 
7.22 pentru monitorizarea eficacităţii programelor de învăţare şi a altor servicii oferite de unitatea de ÎPT sunt folosite instrumente adecvate şi 

benchmarkingul (compararea cu buna practică în domeniu) 
7.23 sistemul de calitate dispune de un mecanism de colectare regulată (cel puţin o dată pe an) a feedback-ului din partea elevilor şi a altor factori 

interesaţi interni şi externi privind toate aspectele organizaţiei, indicatorii şi standardele naţionale  
7.24 sunt utilizate instrumente specifice (ex. Chestionare, interviuri, focus grupuri etc.) pentru a identifica „gradul de satisfacţie” al beneficiarilor 
7.25 performanţa este analizată pe baza indicatorilor cheie de performanţă interni şi externi, a ţintelor stabilite pentru a identifica noi ţinte de 

îmbunătăţire; autoevaluarea riguroasă are drept rezultat identificarea priorităţilor şi stabilirea unor obiective ambiţioase de îmbunătăţire şi de 
planificare a acţiunii 

7.26 există proceduri pentru monitorizarea internă şi validarea aprecierilor formulate în timpul procesului de autoevaluare şi a aprecierilor în privinţa 
dovezilor prezentate 

7.27 raportul procesului de autoevaluare este aprobat de echipa de conducere; procesul de autoevaluare este monitorizat extern iar raportul procesului 
de autoevaluare este validat extern de către reprezentanţii inspectoratelor şcolare 

7B Procesul de îmbunătăţire 
7.28 se stabilesc procedurile de dezvoltare a punctelor tari, de rezolvare a punctelor slabe şi de implementare a îmbunătăţirilor, iar rezultatele 

procesului şi ale raportului de autoevaluare se folosesc ca resurse pentru dezvoltări ulterioare 
7.29 planul de îmbunătăţire ia în considerare toate punctele slabe identificate, inclusiv pe acelea a căror îmbunătăţire nu s-a realizat în ciclul anterior; 

domeniile de activitate selectate pentru a fi îmbunătăţite reprezintă un răspuns adecvat la punctele tari şi slabe ale unităţii de ÎPT 
7.30 planul de îmbunătăţire stabileşte în mod adecvat costurile şi resursele şi, defineşte în mod clar ţintele, priorităţile, sarcinile, responsabilităţile şi 

termenele; criteriile de succes sunt specifice, măsurabile şi posibil de atins  
7.31 implementarea planurilor de acţiune, a îmbunătăţirilor şi a măsurilor corective este monitorizată şi evaluată; sunt aduse modificări în 

conformitate cu rezultatele; performanţa îmbunătăţită a organizaţiei este monitorizată şi analizată 
7.32 toţi membrii personalului sunt implicaţi în procesul de îmbunătăţire continuă a calităţii 
7.33 toţi membrii personalului şi toţi factori interesaţi primesc informaţii şi feedback în legătură cu rezultatele procesului de autoevaluare şi cu planul 

de îmbunătăţire (cu respectarea dreptului la protejarea datelor personale) 
7.34 tendinţele privind performanţa în timp demonstrează o îmbunătăţire continuă sau menţinerea unor standarde foarte înalte; progresul este măsurat 

pe baza ţintelor, indicatorilor şi standardelor de la nivel naţional 
7.35 concluziile specificate de organisme externe sunt comunicate personalului în cauză şi sunt aplicate măsuri corective 
7.36 planul de îmbunătăţire al unităţii de ÎPT este aprobat de către reprezentanţii inspectoratelor şcolare 
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Apreciere 
 

Procesul de autoevaluare se răsfrânge asupra tuturor aspectelor activităţii şcolii: predare-învăţare, activităţi extracurriculare, asigurarea şi evidenţa  resurselor  financiare, 
relaţiile de parteneriat. În Planul de acţiune şi în Formularele de monitorizare sunt evidenţiate multiple aspecte. 

Autoevaluarea este un proces continuu realizat sub diverse forme şi cu diferite instrumente: observare la lecţii conform Fişelor de observare, analiza în şedinţele lunare ale 
catedrelor, monitorizare periodică conform  Formularelor de monitorizare, întocmite odată la două luni. 
Analiza performanţelor obţinute s-a făcut în cadrul Rapoartelor de activitate individuale, ale catedrelor, la nivel de şcoală prin raportarea la indicatorii din perioada 
precedentă şi la indicatorii realizaţi la alte şcoli sau la nivel de judeţ. Toate aceste rapoarte de analiză servesc la fundamentarea Planurilor viitoare de activitate. 
Prin Raportul de autoevaluare s-au stabilit punctele forte ale şcolii pentru orientarea activităţii înspre performanţe superioare precum şi eventualele puncte slabe pentru a 
acţiona prin Planul de îmbunătăţire al activităţii la depăşirea acestora. Pot fi aduse îmbunătăţiri sub acest aspect printr-o programare mai raţională în timp a  întocmirii 
Raportului de autoevaluare. 
Autoevaluarea individuală a cadrelor didactice este urmată de autoevaluarea la nivelul catedrei / compartimentului şi în final la nivelul şcolii. Fiecare cadru didactic are un 
dosar personal care cuprinde: CV, Fişa postului, Fişa de evaluare anuală, Fişa de formare continuă şi documente şcolare;  autoevaluarea se finalizează prin analiză SWOT. 
 
Dovezi în sprijinul aprecierii 
 
� Registrul cu procesele verbale ale întâlnirilor Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii. 
� Dosarul Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii, Planul de actiune al CEAC, Formulare de monitorizare, Proceduri, Declaraţia  calitatii. 
� Raport de autoevaluare şi Plan de îmbunătăţire, la nivel şcoală. 
� Rapoarte individuale de autoevaluare a profesorilor. 
� Rapoarte de activitate ale catedrelor 
� Dosar pentru evidenţierea progresului realizat în retenţia eleviilor pe clasă / disciplină . 
� PAS. 
� Legea invatamantului 
� Statutul cadrelor didactice 
� Dosare cu fişe de observare a lectiei. 
� Planuri operaţionale anuale  
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� Planuri manageriale  
� Dosar cu CDS-uri, cu aprobarea ISJ. 
� Dosarul cu parteneriate. 
� analiza SWOT  pe catedre 
� Manualul de autoevaluare; Raportul de autoevaluare 
� Palnul de imbunatatire 
� planuri de acţiune 
� Chestionare aplicate elevilor 
� Raportul evaluatorului extern in cadrul programului Phare TVET si cel al ISJ in urma inspectiei efectuate pentru validarea raportului de autoevaluare 
 
Puncte tari cheie 
 

• Autoevaluarea s-a extins la toate aspectele legate de şcoală. 

• Există o bună informare a personalului  privind procesul de autoevaluare. 

• Implicarea managementului în procesul de autoevaluare. 

• A fost întocmit un plan realist de îmbunătăţire a activităţii şcolii 

 
 

Puncte slabe cheie 
 

� Repere puţine colectate pentru compararea performanţelor atinse de şcoală. 

� Doar o parte a personalului este implicat în procesul de îmbunătăţire continuă a 
calităţii 
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7.6. PLAN DE ÎMBUNĂTĂŢIRE  a calităţii educaţiei şi formării profesionale 
 
 
Numele şcolii ÎPT 
 

COLEGIUL TEHNIC „IULIU MANIU” 

Adresa şcolii ÎPT  
telefon – fax – email 

 

ŞIMLEUL SILVANIEI,Str. MIHAIL KOGĂLNICEANU,Nr.11 
0260678860,0260678489,maniu@colim.ro 

Perioada acestui plan 
 

de la 
01.09.2012 

până la  
30.06.2013 
 

Numele Directorului 
 

FLONTA  STELIAN 

Semnătura Directorului 
 

 

Data planului de îmbunătăţire 
 

30.09.2012 

 
Data aprobării  
 

 

Numele inspectorului 
 

 

Semnătura inspectorului 
 

 

 
Monitorizarea internă 
 

Prima perioadă 
15 septembrie – 15decembrie 

Perioada a 2-a 
15 decembrie - 15 martie 

Perioada a 3-a 
15 martie - 15 iunie 

Data la care s-au adus 
modificări planului de 
îmbunătăţire: 

15.12.2012 15.03.2013 15.06.2013 
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PRINCIPIUL CALITĂŢII: 1-Managementul calitatii 
Referitor la acelaşi punct slab: Pagina 6 din Raportul de autoevaluare 

PUNCTUL SLAB avut în vedere: 
(din raportul de autoevaluare) Nu toti membrii personalului îşi înţeleg cu claritate responsabilitatea de a identifica şi a furniza dovezi referitoare la punctele tari şi punctele slabe în 
domeniul lor de activitate. 

Ţinte Acţiuni necesare Rezultate 
măsurabile  

Responsabil 
pentru 

îndeplinirea 
acţiunilor 

Prioritatea 
acţiunii  

Termene şi 
obiective 

intermediare  

Monitorizare şi 
evaluare 

Costuri şi alte 
resurse necesare 

Formarea tuturor 
cadrelor didactice 
pentru identificarea 
punctelor tari si 
slabe si colectarea 
dovezilor 
 

Instruirea tuturor 
cadrelor didactice 
privind sistemul de 
furnizare a 
dovezilor 

Cel puţin 85% 
dintre cadrele 
didactice să se 
implice în 
raportarea 
periodica a 
punctelor tari si 
slabe identificate 

Farcas Luminita Medie 01.03.2013 Flonta Stelian Papetarie, resurse 
multimedia 

PRINCIPIUL CALITĂŢII: 2-Responsabilitati de Management 
Referitor la acelaşi punct slab: Pagina 10 din Raportul de autoevaluare 

PUNCTUL SLAB avut în vedere: 
(din raportul de autoevaluare): sistemul de colectare a informatiilor legate de evolutia ulterioara a absolventilor 
 
 
Cunoaşterea 
traseului urmat de 
absolvenţii şcolii  
 
 

-chestionare aplicate 
absolvenţilor după 3 
şi 6 luni de la 
absolvire 
-legătura cu 
familiile 
absolvenţilor 
-legătura cu agenţii 
economici din 
Bazinul Şimleu 

Colectarea 
informaţiilor de la 
cel puţin 80% 
dintre absolvenţi 

Farcas Luminita; 
diriginti 

Medie 01.10.2012 
01.03.2013 

Flonta Stelian Papetarie, 
Resurse multimedia, 
Aplicatii software 
pentru gestionarea 
bazelor de date 

PRINCIPIUL CALITĂŢII: 3-Managementul resurselor 
Referitor la acelaşi punct slab: Pagina 13 din Raportul de autoevaluare 

PUNCTUL SLAB avut în vedere: 
• (din raportul de autoevaluare): Nu toate cadrele didactice care nu au obtinut performanta sunt interesate de imbunatatirea acestui aspect 
Cresterea 
interesului si 

Participarea 
cadrelor didactice la 

Participarea la 
cursuri de 

Mag Laura Mare 01.03.2013 FLONTA 
STELIAN 
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implicarii cadrelor 
didactice pentru 
aplicarea unor 
metode eficiente 
de predare si 
evavluare, in 
vederea obtinerii 
performantei in 
procesul 
educational 

cursuri de formare 
continua; 
Cresterea numarului 
de interasistente 
Chestionare  

formare a cel 
putin 80% dintre 
cadrele didactice 
care nu au 
acumulat 90 de 
credite in ultimii 
5 ani 

PRINCIPIUL CALITĂŢII: 4-Proiectare si dezvoltare 
Referitor la acelaşi punct slab: Pagina 15 din Raportul de autoevaluare 

PUNCTUL SLAB avut în vedere: 
(din raportul de autoevaluare): O slaba sistematizare a inregistrarilor privind cerintele agentilor economici si a preferintelor elevilor 
 
 
Optimizarea 
activităţii de 
proiectare a 
curriculum-ului 
 
 

Testarea cerinţelor 
agenţilor economici 
şi a preferinţelor 
elevilor 

Chestionare 
adresate elevilor 
Chestionare 
adresate agenţilor 
economici 

Cimpan Liliana 
Nosal Mariana 

Medie 21.12.2012 Flonta Stelian Hartie, 
Resurse multimedia 

PRINCIPIUL CALITĂŢII: 5-Predare si invatare 
Referitor la acelaşi punct slab: Pagina 18 din Raportul de autoevaluare 

PUNCTUL SLAB avut în vedere: 

• (din raportul de autoevaluare): Oferta redusă de activităţi extracurriculare prin cercuri ştiinţifice. 

• Dificultăţii in cunoaşterea realităţii de la nivelul claselor 

• Înregistrarea progresului elevilor după absolvire se poate face cu exactitate  numai pentru o parte din absolvenţi. 

 
Satisfacerea 
preferinţelor 
elevilor 
 
 
 
 

-Identificarea ofertei 
de activităţii 
extracurriculare 
-colectarea 
opţiunilor elevilor 

cel puţin 80% 
dintre elevi sa fie 
mulţumiţi 

Mag Laura 
Nosal Mariana 

Medie 30.11.2012 Flonta Stelian Hartie, 
Resurse multimedia 

Cresterea 
performantelor la 

-activitati 
diferentiate cu elevii 

Numar de premii Cadre didactice Medie anual Consiliul de 
Administratie 
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concursurile 
scolare 

dotati 

Utilizarea 

calculatorului 

şi a 

programului 

AEL în procesul 
de predare-

învăţare; 

utilizarea 
resurselor 

materiale din 

cabinetele si 

laboratoarele 

de stiinte 
(fizica, chimie, 

biologie) 

-activitati de predare  Evidenta utilizare 
AEL; 
Orar cu 
activitatile 
catedrei de stiinte, 
desfasurate in 
laboratoare si 
cabinete de 
specialitate 

Cadre didactice Medie Semestrul I Consiliul de 
Administratie 
CEAC 

 

Formarea cadrelor 
didactice 
 
 
 
 
 

- cursuri de formare 
-lecţii demonstrative 

toate cadrele 
didactice să fie 
competente în 
utilizarea 
metodelor 
moderne de 
predare si 
evaluare  

Farcas Luminita 
Mag Laura 

Medie 01.12.2012 Farcas Luminita  

PRINCIPIUL CALITĂŢII: 6-Evaluarea si certificarea invatarii 
Referitor la acelaşi punct slab: Pagina 20 din Raportul de autoevaluare 

PUNCTUL SLAB avut în vedere: 
(din raportul de autoevaluare): O slabă evidenţiere a unor criterii şi decizii practice de evaluare stabilite de profesorii cu experienţă si rezultate bune; 
Nu toate cadrele didactice participa in mod regulat la cursuri de formare privind evaluarea.  
Diseminarea 
rezultatelor în 
evaluare de către 
profesorii cu 
experienţă 
 

Colectarea unor 
teste şi criterii de 
evaluare de la 
profesorii cu 
experienţă 
şi prezentarea 
acestora în şedinţele 

cel puţin un test 
la fiecare 
disciplină 

Balazs Iosif 
Nosal Mariana 

Medie 01.11.2012 Flonta Stelian  
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de catedră 

Familiarizarea 
cadrelor didactice 
si a elevilor cu 
metode moderne 
de evaluare, 
utilizand resurse 
computerizate 

Utilizarea 
platformelor online 
de evaluare 
Elaborarea unor 
teste computerizate 

75% dintre 
cadrele didactice 
vor aplica cel 
putin un test 
online / 
computerizat / 
clasa / semestru 

Mag Laura 
Farcas Luminita 

Medie Semestrial Flonta Stelian Resurse TIC 

PRINCIPIUL CALITĂŢII: 7-Evaluarea si imbunatatirea calitatii 
Referitor la acelaşi punct slab: Pagina 23 din Raportul de autoevaluare 

PUNCTUL SLAB avut în vedere: 

� (din raportul de autoevaluare): Repere puţine colectate pentru compararea performanţelor atinse de şcoală 

� Doar o parte a personalului este implicat în procesul de îmbunătăţire continuă a calităţii 

Colectarea 
informaţiilor 
necesare 
comparării 
performanţelor 
şcolii în timp 

-realizarea unor 
programe pe 
calculator care să 
permită obţinerea 
diferitelor date 
statistice 
-compararea 
rezultatelor şcolii cu 
cele altor şcoli 

Indici statistici de 
la alte şcoli, 
Indici statistici la 
nivel de judeţ,  
Indici statistici la 
nivel naţional 

Mag Laura 
Farcas Luminita 
Balazs Iosif 

Medie 01.11.2012 Farcas Luminita  

Comentarii 
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=========================
=== 
 
 
 
 
 
 
 
7.4.  RAPORTUL PROCESULUI DE AUTOEVALUARE  
 
 
Numele unităţii de ÎPT COLEGIUL TEHNIC „IULIU MANIU” 

Adresa unităţii de ÎPT 
telefon – fax – email  

SIMLEU SILVANIEI, STR. MIHAIL KOGALNICEANU  NR.11 
0260/678860;  0260678487;  maniu@colim.ro 

Perioada acestui raport de 
autoevaluare 
 

de la 

01/09/2010 
până la 
30/06/2011  

Numele directorului  
 

FLONTA  STELIAN 

Semnătura directorului   
Data raportului procesului de 
autoevaluare 

30.09.2011 

 
Data Validării   
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Numele inspectorului 
 

 

Semnătura inspectorului 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Această secţiune evidenţiază puncte tari şi puncte slabe cheie ale unităţii de ÎPT (care se vor reflecta în PAS). 

Puncte tari cheie 
 
• Personalul de conducere este implicat activ in asigurarea calitatii organizatiei, 

promovand o politica profesionista de afirmare a valorilor si manifestand un 
interes crescut pentru imbunatatirea sistemului de asigurare a calitatii 

• Comunicarea internă şi cu partenerii economico-sociali este eficientă 

• Resursele financiare şi alte resurse sunt utilizate în mod eficient pentru a susţine 
priorităţi educaţionale. 

• Scoala ofera conditii optime pentru desfasurarea activitatii; Gama de resurse 
materiale corespunde ofertei scolare 

• Scoala are incadrat personal calificat corespunzator ofertei curriculare 
� Existenta unei game variate de resurse si materiale de invatare 
� Profesorii utilizeaza strategii de predare eficiente, adaptate la nevoile individuale 

ale elevilor, corespunzator stilurilor individuale de invatare 

Puncte slabe cheie 
 

• Sistemul de colectare a informatiilor legate de evolutia ulterioara a absolventilor 
nu este eficient; Înregistrarea progresului elevilor după absolvire se poate face cu 
exactitate  numai pentru o parte din absolvenţi. 

• O slaba sistematizare a inregistrarilor privind cerintele agentilor economici si a 
preferintelor elevilor 

• Formarea insuficientă a cadrelor didactice pentru dezvoltarea învăţării centrate 
pe elev 

• O slabă evidenţiere a unor criterii şi decizii practice de evaluare stabilite de 
profesorii cu experienţă si rezultate bune. 

� Programarea necorespunzătoare în timp  a întocmirii raportului de autoevaluare 

� Repere puţine colectate pentru compararea performanţelor atinse de şcoală. 
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Apreciere generală 
Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” din Simleu Silvaniei este o scoala in care invata aproximativ 670 de elevi cu varste cuprinse intre 14 si 19 ani, proveniti atat din 
orasul Simleu Silvaniei, cat si din satele si comunele din jur. Dintre elevi, un procent de 11% sunt de nationalitate maghiara si 2% de nationalitate slovaca. 
Domeniile in care sunt pregatiti elevii sunt urmatoarele: matematica-informatica,  mecanica, electrotehnica, servicii, transporturi, prelucrarea lemnului si textile. 
Din 2007, colegiul a primit titlul de Scoala Europeana, din partea Ministerului Educatiei si Cercetarii pentru intensa activitate de cooperare internationala pe care 
scoala a avut-o in ultimii ani. In prezent, coordonatoare a doua proiecte europene, scoala noastra a oferit elevilor si profesorilor sai prilejul de a intalni de-a lungul 
anilor, numerosi colegi de-ai lor din alte scoli europene si de a desfasura o gama larga de activitati educative interesante. 
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Date statistice şi de performanţă 
 
 
Pentru autoevaluare sunt necesare date statistice. Aceste  informaţii pot fi preluate din Planul de Acţiune al Şcolii (PAS),unde sunt anexate : 

• numărul total de elevi înscrişi, pe nivele de învăţământ, sexe, medii de rezidenţă (pentru ultimii trei ani); 
• numărul total de elevi înscrişi pe filiere, pe profiluri şi pe domenii de pregătire profesională (pentru ultimii trei ani); 
• rata de promovare, pe profiluri şi pe domenii de pregătire profesională, sexe, medii de rezidenţă (pentru ultimii trei ani); 
• rata abandonului şcolar, pe profiluri şi pe domenii de pregătire profesională, sexe, medii de rezidenţă (pentru ultimii trei ani); 
• rata de succes la examenul de bacalaureat şi la examenele de certificare a competenţelor profesionale, sexe, medii de rezidenţă (pentru ultimii trei ani). 

 
-  
 

Baza de date a unităţii de ÎPT va fi actualizată permanent, fiind colectate şi păstrate toate acele informaţii solicitate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi de 
organismele şi instituţiile afiliate acestuia. De asemenea, vor fi colectate informaţii care să permită unităţilor de ÎPT raportarea în funcţie de Setul de referinţă al 
indicatorilor de calitate elaborat la nivel european (prezentaţi detaliat în Anexa G ). În această etapă a dezvoltării, nu sunt disponibile toate informaţiile solicitate şi nici 
nu sunt dezvoltate toate mecanismele care să permită colectarea lor; unitatea de ÎPT trebuie însă să aibă în vedere  colectarea acestor informaţii în momentul în care 
mecanismele dezvoltate la nivel de sistem vor permite acest lucru. 
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Principiul Calităţii 1 –Managementul calităţii 
Managementul calităţii asigură calitatea programelor de învăţare şi promovează îmbunătăţirea continuă printr-un proces riguros de autoevaluare. 
 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 
 

APRECIERE3 
+ 0 - 

1A CONDUCERE 
1.1 personalul de conducere se implică activ în asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii organizaţiei; acesta elaborează misiunea, viziunea şi valorile 

organizaţiei în urma unor procese consultative 
1.2 obiectivele politicilor locale, regionale, naţionale şi europene se reflectă în scopurile/ţintele stabilite 
1.3 personalul de conducere elaborează documentele de planificare strategică (Planul de Acţiune al Şcolii - PAS) şi operaţională şi le comunică prin 

mijloace adecvate factorilor implicaţi 
1.4 personalul de conducere se asigură că valorile şi codurile de conduită ale organizaţiei sunt vizibile în practică şi este model al unei culturi a 

excelenţei 
1.5 conducătorul organizaţiei este direct responsabil de calitatea organizaţiei şi a ofertei educaţionale iar managementul operaţional al calităţii este 

asigurat de către conducătorul instituţiei sau de către coordonatorul calităţii numit de acesta (Art. 11.3 din Legea asigurării calităţii) 
1.6 personalul de conducere se asigură că toţi membrii personalului şi  factorii interesaţi se implică în asigurarea calităţii organizaţiei şi a ofertei 

educaţionale 
1.7 împărţirea responsabilităţilor între echipa de conducere şi Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC) este clară şi eficientă 
1.8 recomandările de îmbunătăţire a calităţii sunt dezbătute cu CEAC şi puse în aplicare, acolo unde acest lucru este posibil 
1B Manualul calităţii 
1.9 organizaţia are un manual al calităţii (suma tuturor politicilor şi procedurilor, planurilor strategice şi operaţionale şi a documentaţiei privind 

asigurarea calităţii); strategiile şi procesele garantează că manualul calităţii este accesibil principalilor factori interesaţi 
1.10 strategiile şi procesele garantează că manualul calităţii respectă reglementările interne şi externe şi este periodic revizuit şi actualizat conform 

cerinţelor 
1.11 strategiile şi procesele garantează calitatea şi consistenţa tuturor aspectelor ofertei educaţionale; există proceduri sistematice de revizuire a 

predării, instruirii practice şi învăţării şi de îmbunătăţire a rezultatelor elevilor (vezi şi PC 3C + 3D) 
1.12 manualul calităţii cuprinde proceduri eficiente de răspuns la reclamaţii şi contestaţii (vezi şi 4.8) şi proceduri pentru a aplica şi monitoriza 

recomandările de îmbunătăţire a calităţii  
1C Monitorizarea internă a procedurilor 
1.13 organizaţia are o strategie de monitorizare internă a managementului calităţii unităţii de ÎPT şi a manualului calităţii 
1.14 procedurile şi politicile sunt monitorizate şi evaluate în mod regulat pentru a se garanta că sunt eficiente şi respectate şi procesele sunt adecvate  
1.15 se stabilesc proceduri privind neconformitatea şi se implementează măsuri corective în cazul nerespectării regulilor 
 

 
+ 
 

+ 
+ 
 

+ 
 

+ 
 
 

+ 
 

+ 
 
 
 
 

+ 
 
 

+ 
 

+ 
 
 

+ 
 
 

+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
3
 0 pentru nivel mediu, - pentru punct slab, + pentru punct tare 
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+ 

 
 
 

0 

 
 
 
 

Apreciere 
   Întreaga activitate din şcoală este corelată cu PLAI şi PRAI şi ghidată de PAS.  
   Şcoala pregăteşte elevi pentru a dobândi competenţe în două filiere: teoretica si tehnologica. 
   Şcoala participă la o serie de schimburi de experienţă şi desfăşoară multe activităţi extracurriculare foarte apreciate de elevi. 
   Echipa manageriala aleasa in mod democratic constituie modele etice si profesionale, lucru evidentiat si cu ocazia manifestarilor desfasurate in scoala. 
     Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii a fost înfinţată conform legii 87/2006 şi are un regulament propriu de funcţionare, discutat şi  aprobat în Consiliul de 
Administraţie, în care sunt prevăzute  modul de organizare si functionare, atribuţiile fiecărui membru al comisiei,   etc. 
    Informatiile referitoare la asigurarea calitatii au fost sintetizate sub forma unei Declaratii a calitatii. 
    Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii coordonează redactarea, modificarea, aplicarea procedurilor şi activitatea de autoevaluare.  Scopul autoevaluarii este 
imbunatatirea continua a activitatii prin masurile sintetizate in Planul de masuri pentru imbunatatirea activitatii. 
Dovezi în sprijinul aprecierii 
• PAS corelat cu PRAI şi PLAI 
• ROI, plan operational al managementului 
• declaraţie de misiune documentată; obiective şi aspiraţii 
• fişele postului ale persoanelor din conducere, declaraţia de responsabilităţi 
• procese verbale ale Consiliului de Administraţiei, ale comisiilor metodice, Consiliului profesoral, Consiliului consultativ al elevilor şi ale altor comisii;   
• Decizia directorului şcolii pentru constituirea CEAC şi numirea responsabilului comisiei 
• politici şi proceduri documentate; manualul calităţii; 
• programul de monitorizare internă a calităţii 
• structura organizaţională; organigrama; roluri şi responsabilităţi 
• dovezi care demonstrează că politicile şi procedurile sunt aplicate : fise de inspectie 
• rapoarte de autoevaluare; planuri de îmbunătăţire;  
• formulare de monitorizare internă;  
• procedurile de elaborare a CDS; 
• procesele verbale ale întâlnirilor Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii;  
• procese verbale ale Consiliului Profesoral 
•  indicatori de performanţă indicati de ISJ si MECT  
• Planuri de activitate ale catedrelor; rapoarte de activitate; planificari calendaristice ale profesorilor  
• date statistice ce descriu tendinţele în ceea ce priveşte performanţa şi îmbunătăţirea în timp 
• rapoarte ale evaluării externe, monitorizării externe, inspecţiei şi ale altor audituri externe  
• rapoarte trimise la inspectoratele şcolare  
• evidenţe legate de grupurile minorităţilor etnice  
• fise pentru observarea lecţiilor/activităţilor practice  
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• Procedurile elaborate: Elaborarea, aplicarea si interpretarea chestionarelor; Selectarea, pastrarea si verificarea materialelor; Contestatii; 
Verificarea modului de completare a documentelor oficiale (cataloage, documente financiare, etc.); Elaborarea, aplicarea si verificarea 
orarului 

 
Puncte tari cheie 
• Personalul de conducere este implicat activ in asigurarea calitatii organizatiei, 

promovand o politica profesionista de afirmare a valorilor 
• Personalul de conducere manifesta un interes crescut pentru imbunatatirea 

sistemului de asigurare a calitatii 
•  Valorile şi normele de conduită sunt înţelese de toţi membrii  personalului şi 

aplicate în activităţile zilnice. 
• Activitatea din scoala este monitorizata cu atentie, in special eficienta predarii si 

invatarii; rezultatele elevilor sunt evaluate in mod regulat 
• Politicile şi procedurile sunt respectate, monitorizate, analizate şi îmbunătăţite 

Puncte slabe cheie 
• Nu toti membrii personalului îşi înţeleg cu claritate responsabilitatea de a identifica 

şi a furniza dovezi referitoare la punctele tari şi punctele slabe în domeniul lor de 
activitate. 
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 2 – Responsabilităţile managementului  
Organizaţia asigură un management eficient al tuturor proceselor, al ofertei de educaţie şi formare profesională şi al dezvoltării programelor de învăţare. 
 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 
 

APRECIERE 
+ 0 - 

2A Conducere 
2.1 personalul de conducere demonstrează sprijin activ şi implicare în ceea ce priveşte dezvoltarea şi calitatea programelor de învăţare şi ale altor 

servicii asigurate de organizaţie; personalul de conducere acţionează cu eficacitate pentru îmbunătăţirea rezultatelor obţinute de organizaţie şi 
pentru sprijinirea tuturor elevilor  

2.2 personalul de conducere supraveghează eficient direcţia strategică şi monitorizează permanent calitatea predării, instruirii practice şi învăţării, 
rezultatele elevilor şi toate serviciile oferite de organizaţie 

2.3 în mod regulat departamentele/compartimentele fac rapoarte către conducere, utilizând indicatori specifici (ex. 4.9) 
2.4 programele de învăţare / curriculum la decizia şcolii (CDS)/curriculum în dezvoltare locală (CDL) sunt aprobate de conducere şi alte 

autorităţi, conform reglementărilor în vigoare şi respectă obiectivele strategice şi etosul organizaţiei 
2.5 se promovează egalitatea şanselor şi se evită discriminarea în toate activităţile 
2.6 personalul de conducere îşi evaluează cu regularitate performanţele 

2B Comunicarea 
2.7 comunicarea în cadrul organizaţiei şi cu factorii interesaţi externi este eficientă 
2.8 există proceduri eficiente care garantează că misiunea, obiectivele strategice, ţintele şi valorile organizaţiei sunt comunicate şi înţelese de 

către  toţi membrii personalului şi de către factorii interesaţi (inclusiv de către furnizorii de stagii de practică) 
2.9 rolurile, responsabilităţile, autoritatea şi răspunderile tuturor membrilor personalului sunt clar definite, alocate, comunicate şi înţelese de toţi 

factorii interesaţi (în special de către membrii personalului şi de către elevi) (vezi şi 3.15) 
2.10 informaţiile despre rezultatele organizaţiei, ale elevilor şi ale membrilor personalului sunt disponibile şi/sau publicate în mod regulat 
2.11 se iau măsuri de rezolvare a oricărei probleme pe măsură ce aceasta apare / este identificată 

2C Parteneriate 
2.12 se dezvoltă, se menţin şi se revizuiesc permanent parteneriate şi colaborări eficiente cu factori interesaţi externi 
2.13 se colectează în mod sistematic informaţii în legătură cu nevoile, aşteptările, interesele şi caracteristicile tuturor factorilor interesaţi (ex. 

parteneri economici), şi  se folosesc aceste informaţii pentru a îmbunătăţi experienţa de învăţare şi a  dezvolta programe de învăţare (vezi şi 
PC 4A) 

2.14 se dezvoltă şi se monitorizează parteneriate cu alte unităţi de ÎPT pentru îmbunătăţirea experienţei de învăţare 
2.15 se creează legături cu alţi parteneri şi departamente ale administraţiei locale pentru a face procesul de învăţare mai accesibil şi sigur (ex. 

asigurarea transportului, cazării, mesei elevilor, servicii medicale şi educaţie sanitară) 
2.16 proiectele de parteneriat şi programele de învăţare contribuie la creşterea participării la programele de învăţare şi a capacităţii de ocupare a 

unui loc de muncă la nivel local, regional şi, dacă este posibil, la nivel naţional şi european 
2D Sistemul de informare 

2.17 membrii conducerii şi ai personalului utilizează sisteme de informare şi analizează sistematic informaţiiile în planificarea, elaborarea şi 
implementarea strategiilor 

2.18 sunt colectate, stocate şi analizate în mod regulat informaţii despre anumite variabile importante, precum evoluţiile de ordin social, ecologic, 
economic, juridic şi demografic 

 
+ 
 
 
+ 
 
 
 
+ 
 
 
+ 
+ 
 
+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 
 
+ 
 
 
 
+ 
+ 
 
+ 
 

 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
 
 
0 
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2.19 există un sistem de informare a tuturor factorilor interesaţi; toţi membrii personalului şi toţi elevii au acces imediat la informaţiile relevante 
2.20 informaţiile sunt exacte, actualizate (cel puţin semestrial), stocate în deplină siguranţă şi confidenţialitate, pot fi inspectate (cu respectarea 

dreptului la protejarea datelor personale) 
2.21 informaţiile despre activităţile, realizările şi rezultatele din interiorul organizaţiei sunt colectate, stocate şi analizate periodic 
2.22 datele privind elevii, rezultatele învăţării şi certificării sunt înregistrate şi păstrate în conformitate cu legislaţia în vigoare 

2E Finanţe 
2.23 dezvoltarea şi susţinerea serviciilor pentru elevi se bazează pe un management financiar responsabil  
2.24 există o contabilitate eficientă şi se efectuează audituri financiare periodice în conformitate cu reglementările fiscale şi juridice; acestea sunt 

transparente şi sunt publicate (în raportul financiar) 
2.25 cheltuielile efectuate în cadrul unor capitole de buget specifice sunt monitorizate cu eficacitate pentru a asigura că se obţine valoare în 

schimbul banilor 
2.26 priorităţile privind cheltuielile şi utilizarea resurselor financiare sunt în mod clar legate de programele de învăţare şi priorităţile planificate şi 

reflectă într-o măsură considerabilă scopurile şi obiectivele unităţii de ÎPT  
2.27 factorii interesaţi (în special membrii personalului) sunt implicaţi în procesul de consultare iar interesele financiare ale tuturor factorilor 

interesaţi sunt echilibrate şi satisfăcute cu eficacitate 
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Apreciere 
• Managerii împărtăşesc un scop comun şi pun pe primul plan elevii şi rezultatele acestora.  
• Ţelurile şi valorile scolii  sunt clare şi şansele egale sunt  puternic evidenţiate 
• Personalul este bine informat şi este dedicat ţelurilor şcolii. 
• Observaţile la ore şi la alte activităţi, aplicarea şi interpretarea unor chestionare au reliefat faptul că profesorii şi elevii consideră că părerile şi punctele lor de vedere sunt 

ascultate şi respectate, sugestiile lor pentru îmbunătăţirea calităţii au fost implementate acolo unde a fost posibil. 
• Comisia de asigurare a calităţii organizează şedinţe cel puţin o dată pe lună.  
• Auditurile financiare au scos în evidenţă existenţa unei contabilităţi eficiente, mai ales în ce priveşte priorităţile privind cheltuielile. 
• Resursele materiale şi financiare ale şcolii sunt utilizate eficient. 
• Scoala lucrează eficient cu partenerii, cum ar fi angajatori şi reprezentanţi ai comunităţii. 
• Intreaga activitate din cadrul scolii genereaza relatii interpersonale incadrate in limitele normelor de deontologie profesionala, bazate pe respectul reciproc. 
• Rezultatele elevilor sunt evaluate în mod regulat 
• Elevii beneficiaza de multiple servicii de buna calitate: internat, biblioteca, internet 
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Dovezi în sprijinul aprecierii 
 
• procese verbale ale şedinţelor echipei de management  
• rapoarte de informare ale managementului  
• planuri strategice şi planuri operaţionale (PAS) 
• procese verbale ale sedintelor Consiliului profesoral, cu scopul de informare a personalului, în ceea ce priveşte oportunităţile, legislaţia si practicile curente  
• informaţii pentru principalii factori implicaţi (materiale informative primite prin e-mail, manuale, broşuri, etc.); diseminarea informaţiilor la nivel intern prin afişaj in sala 

profesorala  
• contractele de  parteneriat si conventii de colaborare cu agenti economici, institutii de invatamant, autoritati locale, etc. 
• date privind traseul elevilor după absolvire  
• curriculumul la decizia şcolii şi curriculumul în dezvoltare locală, in conformitate cu SPP-urile, aprobate  
• Fişe de observare 
• Plan managerial  
• Plan operaţional anual  
• PAS 
� Regulament de ordine interioară 
� Rapoarte individuale de autoevaluare a profesorilor 
� Fise pentru evidenţierea progresului realizat în retenţia eleviilor pe clasă 
� Rapoarte de activitate ale cadrelor didactice, rapoarte de activitate ale catedrelor 
� Raport de autoevaluare şi Plan de îmbunătăţire la nivel de şcoală. 
� Dosarul Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii, Informări, Activităţi de instruire, Decizii de numire a membriilor comisiei, Fişe ale postului, Schemă organizatorică, 

Proceduri, Declaraţia calitatii 
� Dosare compartiment financiar – contabil: registre contabile, raportul auditorului financiar intern; finanţare buget local, finanţare venituri proprii, extrabugetare, 

sponsorizări, donaţii, materiale didactice procurate. 
� Bugetul de venituri şi cheltuieli 
� Plan de reparaţii, întreţinere şi autodotare 
 
 
 
 
Puncte tari cheie 
• Membrii Consiliului de administraţie monitorizează performanţa unităţii şcolare, 

evaluand punctele tari şi punctele slabe ale scolii şi stabilind corect priorităţile 
pentru dezvoltare şi îmbunătăţire 

• progresul elevilor şi rezultatele învăţării sunt exacte, accesibile profesorilor, 
maiştrilor instructori şi managerilor, şi sunt folosite eficient pentru a îmbunătăţi 
performanţa.  

Puncte slabe cheie 
• Accesul la informaţii privind situaţia şcolara a elevilor se poate face numai prin 

intermediul dirigintelui, al profesorilor sau al secretariatului. 
• Sistemul de colectare a informatiilor legate de evolutia ulterioara a absolventilor 

nu este eficient 
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• Comunicarea interna si cu partenerii economico-sociali este eficienta 
• Resursele financiare şi alte resurse sunt utilizate în mod eficient pentru a susţine 

priorităţi educaţionale. 
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 3 – Managementul resurselor 
Organizaţia oferă elevilor un mediu sigur, sănătos, care le oferă sprijin; de asemenea, organizaţia se asigură că programele sunt furnizate şi evaluate de personal competent şi 
calificat. 
 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 
 

APRECIERE 
+ 0 - 

3A Siguranţa mediului de învăţare 
3.1 se gestionează, se întreţin, se monitorizează, se evaluează şi se actualizează siguranţa, gradul de adecvare şi de utilizare a echipamentelor de 

specialitate, a resurselor de învăţare şi a spaţiului (inclusiv a spaţiilor administrative, auxiliare, a bibliotecii şi a centrului de documentare şi TIC) 
3.2 condiţiile de învăţare satisfac cerinţele privind siguranţa, sănătatea şi resursele fizice, precum şi orice alte condiţii prevăzute de lege acolo unde 

este cazul 
3.3 există resurse eficiente, gestionate astfel încât să sprijine procesul de învăţare, resurse care sunt însoţite de instrucţiuni de funcţionare clare, uşor 

de înţeles şi într-o varietate de formate 
3.4 condiţiile de lucru şi mediile de învăţare sunt eficiente, promovează practicile de siguranţă în muncă şi sunt revizuite periodic; elevii, membrii 

personalului şi alţi factori interesaţi se simt în siguranţă, iar orice comportament violent sau alte perturbări sunt evitate  
3.5 membrii personalului şi elevii au acces la serviciile medicale (vezi şi 2.15) 
3.6 se elaborează procedurile de urgenţă şi pentru situaţii de criză; acestea sunt comunicate, simulate periodic şi înţelese de către toţi membrii 

personalului, de către elevi şi de către alţi factori interesaţi 
3B Resurse fizice 
3.7 spaţiile şcolare, administrative şi auxiliare, echipamentele (inclusiv TIC) materialele, mijloacele de învăţământ sunt revizuite/înlocuite în mod 

regulat pentru a fi actualizate şi relevante nevoilor de  educaţie şi formare profesională, diferitelor stiluri de învăţare, cerinţelor programelor de 
învăţare, standardelor de pregătire profesională  

3.8 spaţiile şcolare, administrative şi auxiliare, echipamentele (inclusiv TIC), materialele, mijloacele de învăţământ sunt adecvate specialităţii (unde 
este cazul) şi îndeplinesc standardele industriale curente 

3.9 elevii, inclusiv cei cu nevoi speciale, au acces la resurse de învăţare, spaţii şcolare şi auxiliare care răspund nevoilor lor, sunt adecvate atât 
studiului eficient în grup, cât şi celui individual şi sunt accesibile tuturor elevilor  

3.10 spaţiile şcolare, administrative şi auxiliare, echipamentele, materialele, mijloacele de învăţământ sunt accesibile tuturor factorilor interesaţi, 
membrilor personalului şi grupurilor de elevi, sunt semnalate prin indicatoare şi sunt uşor de localizat 

3.11 revizuirea programului de învăţare ia în considerare sugestiile elevilor, ale membrilor personalului şi ale altor factori interesaţi relevanţi, privind 
un mediu de învăţare îmbunătăţit 

3.12 există proceduri de monitorizare a progresului tehnologic şi se implementează inovaţiile importante, acolo unde este posibil 
3C Managementul personalului 
3.13 personalul de conducere identifică cerinţele minime în ceea ce priveşte calificările şi experienţa personalului didactic în funcţie de profilul şi de 

specializările/calificările profesionale existente în oferta educaţională 
3.14 toţi membrii personalului sunt angajaţi în conformitate cu legislaţia în vigoare 
3.15 toate rolurile şi responsabilităţile membrilor personalului sunt înţelese, iar poziţiile de autoritate sunt recunoscute (vezi şi 2.9) 
3.16 performanţa tuturor membrilor personalului este monitorizată şi evaluată eficient conform unei strategii de evaluare care are ca rezultat planuri 

de acţiune şi îmbunătăţire 
3.17 se stabileşte un echilibru între nevoile organizaţiei, echipelor şi persoanelor individuale 
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3.18 conflictele şi problemele personale sunt rezolvate în mod eficient; soluţiile găsite sunt satisfăcătoare pentru toate părţile implicate şi răspund 
nevoilor acestora 

3D Dezvoltare profesională continuă 
3.19 politica de dezvoltare a personalului cuprinde prevederi adecvate referitoare la iniţierea noilor membri şi la dezvoltarea profesională continuă  
3.20 toţi acei membri ai personalului care nu deţin o calificare primesc sprijin în vederea obţinerii unei calificări 
3.21 dezvoltarea profesională a întregului personal contribuie la sporirea eficacităţii şi oferă posibilitatea reflecţiei asupra propriei practici 
3.22 datele privind rata de retenţie şi rata de absolvire a elevilor sunt utilizate pentru a aduce în discuţie potenţiale aspecte legate de dezvoltarea 

profesională a personalului  
3.23 toţi membrii personalului au acces la cunoştinţe utile şi valide privind sarcinile şi obiectivele lor 
3.24 sunt dezvoltate cunoştinţele managerilor în ceea ce priveşte managementul educaţional şi managementul calităţii 
3.25 cadrele didactice demonstrează că posedă cunoştinţe, competenţă tehnică şi experienţă actualizate la un nivel care să asigure un proces eficient 

de predare, instruire practică, învăţare şi evaluare 
3.26 cadrele didactice au posibilitatea de a participa la proiecte/lucrări de cercetare ştiinţifică în acord cu scopurile şi obiectivele organizaţiei; 

rezultatele lucrărilor/cercetării ştiinţifice sunt publicate în buletine sau cărţi de specialitate şi dacă este posibil, sunt implementate şi monitorizate 
din punct de vedere al eficacităţii 

3.27 cadrele didactice au posibilitatea de a participa la activităţi metodice; rezultatele sunt implementate, acolo unde este posibil acest lucru, şi sunt 
monitorizate din punct de vedere al eficacităţii 
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Apreciere 
• Întreaga activitate din şcoală se desfăşoară în condiţii de securitate. Şcoala are Avizul Ministerului Sănătăţii, Avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, Avizul  

Formaţiei de pompieri. Există Normele de protecţia muncii, Fişele individuale de protecţia muncii sunt semnate la zi 
• Aproape în totalitate există dotări la nivelul exigenţelor actuale pentru laboratoare, ateliere şi cabinete tehnologice. Utilajele au afişate instrucţiuni de folosire şi 

protecţia muncii specifice. 
• Pentru fiecare calificare oferită de şcoală există  spaţii dotate cu echipamente adecvate. 

• Reabilitarea clădirilor  asigură un ambient fizic plăcut şi un microclimat optim. Profesorii contribuie la crearea de condiţii pentru un mediu psihic atractiv. 

• In scoala nu sunt elevi in imposibilitatea de a accede in toate spatiile si de a utiliza resursele si echipamentele din dotare conform cerintelor specialitatii pentru care se 
pregatesc. EXCEPTIE facand doua eleve scolarizate la domiciliu. 

• Lunar, au loc şedinţe de catedră cu analiza activităţii, în scopul adaptării metodelor şi strategiilor de predare la specificul elevilor. În derularea programului de învăţare, 
elevii sunt consultaţi la ore de consiliere (dirigenţie) sau în consiliile elevilor, ţinându-se cont de sugestiile lor pe cat posibil, în planurile de îmbunătăţire. Uneori 
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sugestiile elevilor sau ale părinţilor lor nu pot fi aprobate deoarece acest lucru ar duce la încălcarea regulamentului şcolar. 

• Formarea profesională reprezintă una din priorităţile din PAS. Există preocupare şi pentru dezvoltarea profesională continuă a personalului  didactic, didactic-auxiliar şi 
nedidactic. Performanţa membrilor personalului este monitorizată şi evaluată permanent. Profesorii / maistrii demonstrează că au cunoştinţe şi experienţă actualizată, care 
să le permită desfăşurarea eficace a predării, învăţării şi evaluării. Acest lucru este remarcat mai ales la personalul cu o mai mare vechime în şcoală. Cei care îşi 
desfăşoară activitatea şi în alte şcoli sunt mai greu de monitorizat.  

 
Dovezi în sprijinul aprecierii 
 
 
• Avizul Ministerului Sanatatii; Avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale; Avizul Formatiei de Pompieri 
• Procesele verbale de la sedintele Consiliului elevilor, Consiliului profesoral 
• Contracte de muncă, decizii de repartitii ale ISJ, procese verbale ale comisiilor de examinare, dosare personale 
• Adeverintele de participare/absolvire a cursurilor de perfectionare organizate de CCD. Participarea la acţiunile metodice desfăşurate la nivel de judet, participarea la 

simpozioane si seminarii ştiinţifice (procese verbale, diplome, lucrări prezentate) 
• Existenta la fiecare etaj a planului de evacuare 
• Fisele de protectie a muncii (SSM) 
• PAS, planul operational al conducerii, planul de activitate al catedrelor 
• Nomenclatoare de specializari 
• Planuri de invatamant, programe scolare, SPP-uri, manuale scolare 
• Statutul personalului didactic 
 
Puncte tari cheie 
• Scoala ofera conditii optime pentru desfasurarea activitatii 
• Gama de resurse materiale corespunde ofertei scolare 
• Scoala are incadrat personal calificat corespunzator ofertei curriculare 

Puncte slabe cheie 
• Se tine cont intr-o mica masura de sugestiile elevilor la revizuirea programelor de 

invatare 
• Evitarea oricarui comportament violent nu este intotdeauna posibila 
• Nu toate cadrele didactice care nu au obtinut performanta sunt interesate de 

imbunatatirea acestui aspect 
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 4 – Proiectarea, dezvoltarea şi revizuirea programelor de învăţare 
Organizaţia este receptivă faţă de nevoile tuturor factorilor interesaţi în dezvoltarea şi furnizarea programelor de învăţare. 
 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 
 

APRECIERE 
+ 0 - 

4A Proiectarea programelor de învăţare 
4.1 programele de învăţare sunt proiectate pentru a satisface nevoile identificate ale tuturor factorilor interesaţi şi alte cerinţe externe, sunt receptive 

faţă de situaţia la nivel local, regional, naţional şi european şi sunt îmbunătăţite pe baza feedback-ului primit de la factorii interesaţi 
4.2 programele de învăţare sunt proiectate pentru a pune elevii pe primul loc şi pentru a răspunde nevoilor lor într-un mod cât mai flexibil cu putinţă 

în ceea ce priveşte opţiunile şi accesul acestora 
4.3 programele de învăţare au un caracter de includere din punct de vedere social, asigurând egalitatea în ceea ce priveşte accesul şi şansele elevilor 

şi demonstrează o implementare activă a politicii privind egalitatea de şanse 
4.4 programele de învăţare sprijină şi sporesc valoarea învăţării prin activităţi practice şi teoretice 
4.5 programele de învăţare includ procese eficiente de evaluare formativă şi sumativă şi de monitorizare a învăţării 
4.6 programele de învăţare prevăd rezultate ale învăţării, criterii şi metode de evaluare sumativă care sunt adecvate scopului şi care sunt revizuite 

regulat 
4.7 programele de învăţare definesc în mod clar traseele de continuare a studiilor 
4.8 programele de învăţare cuprind proceduri de răspuns la reclamaţii şi contestaţii (vezi şi 1.12) 
4B Dezvoltarea şi revizuirea programului de învăţare 
4.9 programele de învăţare au o serie de indicatori de performanţă prin care poate fi măsurat gradul de succes al programului; ţintele privind 

îmbunătăţirea sunt stabilite în conformitate cu reperele instituţionale, locale, regionale, naţionale sau europene 
4.10 procedurile de evaluare a rezultatelor învăţării sunt revizuite periodic  
4.11 programele de învăţare sunt revizuite cel puţin o dată pe an, iar elevii contribuie la procesul de revizuire 
4.12 programele de învăţare sunt dezvoltate şi revizuite pe baza feedback-ului primit de la toţi factorii interesaţi; în acest scop, se colectează feedback 

de la elevi, agenţi economici şi reprezentanţi ai comunităţii şi se utilizează la dezvoltarea şi revizuirea programelor de învăţare 
4.13 procedurile de revizuire a programelor de învăţare conduc la o îmbunătăţire a procesului de predare, instruire practică, învăţare şi a rezultatelor 

învăţării 
4.14 informaţiile privind evaluarea învăţării şi rezultatele obţinute, inclusiv analiza performanţei diferitelor grupuri de elevi, sunt folosite ca punct de 

plecare pentru dezvoltarea programelor de învăţare 
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Apreciere 
Oferta educaţională este diversă, gama de programe de învăţare corespunde nevoilor tuturor elevilor. 
Şcoala monitorizează evoluţia şcolară a elevilor în funcţie de competentele stabilite în curriculum-ul naţional. Toti elevii sunt capabili să urmeze programele respective. 
Pentru cresterea progresului şcolar, se încearcă măsuri de remediere – pregătire suplimentară, consiliere, combaterea absenteismului. 
 În activităţi sunt implicaţi elevii, prin consiliul elevilor, identificându-se astfel nevoile lor de educaţie şi îmbunătăţirea în perspectivă a laturii formative a procesului educativ. 
Planificările calendaristice sunt întocmite pentru calificările din Planul de şcolarizare care este corelat co obiectivele din PAS, PLAI şi PRAI. Pentru calificările propuse 
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şcoala are  o experienţă bogată şi toate resursele umane şi materiale. Planificările calendaristice întocmite de către fiecare cadru didactic sunt vizate de către şefii de 
catedră şi aprobate de către director. CDS-urile şi CDL-urile sunt aprobate de către Consiliul de Curriculum din şcoală şi vizate de către inspectorul de specialitate. 
Activităţile desfăşurate în şcoală dovedesc faptul că elevii sunt în centrul atenţiei, că şcoala este preocupată de realizarea optimă a tranziţiei spre  locul de muncă. Informaţiile 
privind realizările elevilor sunt folosite ca puncte de plecare pentru dezvoltări ulterioare. 
Curriculum şi programele de învăţare sunt stabilite în prezent de MECT.  
 
Dovezi în sprijinul aprecierii 
� Dosarul cu CDS-uri si curriculumul în dezvoltare locală, aprobate. 
� Chestionarele elevilor de alegere a CDS-urilor 
� Proiectul planului de învăţământ elaborat în urma studierii PRAI şi PLAI. 
� Elaborarea PAS. 
� Program de pregătire suplimentară. 
� Dosarele pentru activităţi extracurriculare, precum şi pentru îndrumare şi consiliere în carieră, cu chestionare pentru identificarea nevoilor speciale/individuale. 
� Implicarea agenţilor economici, aflaţi în parteneriat cu şcoala, prin: participarea elevilor la practică comasată, instruire practică, lecţii demonstrative, activităţi în 

laboratoarele tehnologice, perfecţionarea profesorilor, elaborare CDS. 
� Plan managerial 
� Plan operaţional anual  
� planul de şcolarizare 
� planificari calendaristice; planificarea lucrarilor scrise semestriale 
� indicatori statistici pentru aprecierea gradului de succes al programului 
� rezultatele elevilor la concursuri şi examene 
� registre matricole 
 
Puncte tari cheie 
• Efectuarea unei planificari corespunzatoare activitatii 
• Există o gamă variată de activităţi extracurriculare 
• Elevii folosesc eficient facilităţile puse la dispoziţie pentru a 

munci pe cont propriu.  
• Curriculum-ul este incluziv şi asigură şanse egale de  acces şi 

formare 

Puncte slabe cheie 
 
• O slaba sistematizare a inregistrarilor privind cerintele agentilor economici si a 

preferintelor elevilor 
• Nu toate cadrele didactice desfasoara o activitate conforma cu Sistemul de 

Management al Calitatii 
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 5 – Predarea, instruirea practică şi învăţarea 
Organizaţia oferă condiţii egale de acces la programele de învăţare şi sprijină toţi elevii. 
 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 
 

APRECIERE 
+ 0 - 

5A Servicii de sprijin pentru cursanţi 
5.1 elevilor le sunt puse la dispoziţie informaţii şi îndrumări despre toate programele de învăţare existente; elevii primesc ajutor pentru a înţelege, a 

obţine sau a căuta informaţii conform nevoilor lor 
5.2 evaluarea iniţială (nevoile elevilor; sprijinul necesar; stiluri de învăţare; cunoştinţe, experienţă şi abilităţi anterioare) este utilizată pentru a oferi 

o imagine exactă pe baza căreia se poate planifica un program adecvat de învăţare şi sprijin, inclusiv activităţi extracurriculare pentru elevi 
5.3 elevii au acces la servicii eficiente şi confidenţiale de sprijin în probleme personale, de învăţare şi de progres; există o varietate de oportunităţi 

de orientare şi consiliere pe toată durata şcolarizării 
5.4 drepturile şi responsabilităţile elevilor sunt clar definite 
5.5 elevii au acces la activităţi extracurriculare conform obiectivelor locale, regionale, naţionale, şi/sau europene şi care au o contribuţie directă şi 

eficientă în atingerea ţintelor şi obiectivelor stabilite în politicile educaţionale şi documentele programatice la nivel naţional, judeţean sau local 
5.6 sunt prevăzute perioade pentru revizuirea şi reevaluarea activităţilor de sprijin şi extracurriculare destinate elevilor, pe baza nevoilor individuale 

ale acestora, legate de progresul în cadrul programului de învăţare  
5.7 informaţiile despre activităţile de sprijin şi extracurriculare sunt înregistrate şi păstrate în siguranţă 
5.8 informaţiile, orientarea şi consilierea sunt eficiente, îndrumându-i pe elevi în ceea ce priveşte modalităţile de a-şi continua studiile după 

absolvire 
5.9 informaţiile referitoare la progresul elevilor după absolvire (ex. urmarea altor programe de învăţare şi/sau angajarea pe piaţa muncii) sunt 

colectate şi înregistrate 
5.10 rata de retenţie a elevilor şi rezultatele obţinute sunt în concordanţă cu datele similare la nivel local, naţional sau internaţional 
5C Relaţia cadru didactic – elev 
5.11 cadrele didactice stabilesc şi menţin relaţii de lucru şi comunicare eficiente cu elevii, alte cadre didactice, alţi membri ai personalului şi ai 

echipei de conducere 
5.12 cadrele didactice folosesc măsuri eficiente pentru a promova egalitatea şanselor şi pentru a evita discriminarea, astfel încât elevii să îşi poată 

atinge potenţialul  
5.13 cadrele didactice folosesc o gamă variată de strategii (ex. învăţarea centrată pe elev, învăţarea prin activităţi practice) pentru a răspunde stilurilor 

de învăţare individuale, abilităţilor, culturii, genului, motivării fiecărui elev 
5.14 cadrele didactice selectează şi menţin o gamă variată de resurse/materiale pentru a oferi sprijin în funcţie de diferitele nevoi ale elevilor 
5.15 evaluarea formativă şi înregistrarea rezultatelor sunt adecvate nevoilor elevilor şi programului, sunt riguroase, juste, exacte şi se efectuează în 

mod regulat 
5.16 programele de învăţare respectă un proces sistematic de păstrare a înregistrărilor 
5D Studiul individual 
5.17 elevii sunt încurajaţi să îşi asume responsabilitatea pentru propriul proces de învăţare (ex. sunt conştienţi de propriile puncte tari şi puncte slabe, 

acţionează conform feedback-ului primit, propun noi obiective de învăţare) 
5.18 toate activităţile de învăţare sunt planificate şi structurate pentru a promova şi a încuraja învăţarea individuală centrată pe elev, învăţarea în 

cadrul unui grup sau învăţarea în diferite contexte 
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5.19 elevii primesc în mod regulat feedback şi informaţii privind progresul realizat, informaţii despre modul în care pot stabili noi criterii 
individualizate pentru a acoperi lipsurile în învăţare 

5.20 elevii sunt implicaţi în evaluarea progresului pe care îl realizează; evaluarea formativă şi feedback-ul sunt folosite pentru planificarea învăţării şi 
pentru monitorizarea progresului elevilor 

5.21 elevii cunosc planificarea activităţilor de evaluare şi sunt familiarizaţi cu diferite activităţi de evaluare formativă şi sumativă înainte ca evaluarea 
finală să aibă loc 
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Apreciere 
Există o bună informare cu privire la oferta educaţională a şcolii prin modalităţile: publicarea planului de şcolarizare în presă, la radio şi TV local; pliante cu oferta şcolii şi 
broşuri cu detalierea ofertei curriculare; organizarea în fiecare an a “Zilei porţilor deschise”; Vizite organizate de către absolvenţii claselor a VIII-a; Deplasarea la şcolile 
generale din zonă a unui număr  de  profesori şi prezentarea ofertei prin discuţii cu absolvenţii claselor a VIII-a; Şcoala dispune de pagină pe internet. 
Elevilor li se oferă sprijin pentru rezolvarea problemelor personale de regulă prin intermediul diriginţilor. 
Diriginţii au în atenţie şi consilierea şi orientarea profesională a elevilor pe durata şcolarizării. 
Evidenţa notelor elevilor este asigurată cu ajutorul documentelor şcolare obligatorii (cataloage, foi matricole) şi părinţii sunt informaţi cu regularitate asupra progresului 
elevilor de către diriginţi. 
Elevilor cărora nu li se validează competenţele pe parcursul programului de pregătire li se oferă un program suplimentar de recuperare. 
Profesorii efectuează pregătire suplimentară la disciplinele la care se susţin probe la examenele de absolvire şi bacalaureat. 
Activităţile sunt foarte bine pregătite, ceea ce duce la valorificarea unor ocazii constructive care apar în timpul lecţiilor/activităţilor practice  
Profesorii de diferite specialităţi selectează conţinutul cursului pe care îl predau, în conformitate cu nivelul şi nevoile elevilor, predarea fiind clară şi eficientă. 
Predarea se face în concordanţă cu stilurile individuale de învăţare ale elevilor. Metodele folosite sunt activ - participative, adecvate sarcinilor propuse şi îngăduie elevilor să 
înregistreze un progres vizibil. 
Progresul elevilor este monitorizat şi evaluat de profesor. Rezultatele sunt aduse la cunoştinţa elevilor şi părinţilor.  
Proiectele de lecţie au obiective clare, timpul este folosit în mod eficient. Lucrările sunt notate corect. Baremele de corectare sunt aduse la cunoştinţa elevilor dinainte. Elevii 
lucrează eficient numai sub îndrumarea profesorilor. 
Este asigurată egalitatea şanselor în activitatea de predare – învăţare pentru toţi elevii. 
Profesorii şcolii îşi concentrează atenţia pe respectarea disciplinei în conformitate cu prevederile Regulamentului şcolar şi al Regulamentului de ordine interioară, precum şi 
pe eficientizarea comunicării profesori – elevi – manageri. 
Dovezi în sprijinul aprecierii 
� Raport de autoevaluare la nivel de catedră, şcoală. 
� Rapoarte individuale de autoevaluare ale profesorilor. 
� Dosar pentru evidenţierea progresului realizat în retenţia eleviilor 
� Fişe de progres şcolar individual realizate de profesori. 
� Dosare cu fişe de observare a lectiei. 
� Regulament de ordine interioară. 
� Dosarul cu parteneriate. 
� Dosarele pentru activităţi extracurriculare, precum şi pentru îndrumare şi consiliere în carieră, cu chestionare pentru identificarea nevoilor speciale/individuale. 



 24

� Dosarele catedrelor: plan managerial, analiza activităţilor semestriale, procese verbale, lista profesorilor, fişe de lucru, etc. 
� Dosarele diriginţiilor: lista elevilor, orarul activităţilor, analiza stilurilor de învăţare, chestionare, procese verbale ale întalnirilor cu părinţii,  curriculum, materiale, etc. 
� Portofoliul profesorilor şi maistrilor instructori: curriculum, planificari, fise de progres scolar, proiectarea activitatii didactice, fişe de lucru,  teste de evaluare, teste 

predictive, adeverinţe de formare. 
� Ghid metodologic pentru profesori. 
� Portofoliile elevilor. 
� Dosar simulare bacalaureat; rezultate la examenele finale 
� Dosare personale, cataloage, foi matricole, proiecte, fise de evaluare 
� Chestionare: chestionare pentru identificarea stilurilor individuale de învăţare, chestionar de interese, chestionar de aptitudini, chestionar valori în muncă, cercetare 

sociologică - violenţa şcolară, chestionar – absenteismul în şcoală 
 
Puncte tari cheie 
� O foarte buna popularizare a ofertei scolare 
� Existenta unei game variate de resurse si materiale de invatare 
� Rezultate bune la concursuri si olimpiade scolare  
� Profesorii utilizeaza strategii de predare eficiente, adaptate la nevoile individuale 

ale elevilor, corespunzator stilurilor individuale de invatare 
� Elevii cunosc persoanele desemnate pentru a-i ajuta, atât la studiu cât şi pentru 

rezolvarea unor probleme personale. 
� Relatii de lucru eficiente 
� Nevoile elevilor din toate mediile sociale sunt recunoscute  

Puncte slabe cheie 

• Oferta redusă de activităţi extracurriculare prin cercuri ştiinţifice. 

• Formarea insuficientă a cadrelor didactice pentru dezvoltarea învăţării centrate 
pe elev 

• Dificultăţii in cunoaşterea realităţii de la nivelul claselor 

• Înregistrarea progresului elevilor după absolvire se poate face cu exactitate  
numai pentru o parte din absolvenţi. 
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 6 – Evaluarea şi certificarea învăţării 
Organizaţia utilizează procese eficiente de evaluare şi monitorizare pentru a sprijini progresul elevilor. 
 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 
 

APRECIERE 
+ 0 - 

6A Evaluarea sumativă şi certificarea 
6.1 procedurile şi condiţiile privind evaluarea sumativă, monitorizarea învăţării şi certificarea sunt comunicate în mod clar tuturor factorilor 

interesaţi  
6.2 cerinţele specifice de evaluare ale elevilor (de ex, pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale) sunt identificate şi îndeplinite atunci când este 

posibil  
6.3 evaluarea sumativă este folosită pentru a monitoriza progresul elevilor şi pentru a informa elevii în legătură cu progresul pe care l-au realizat şi 

cu modul în care îşi pot îmbunătăţi performanţa 
6.4 elevii au oportunitatea de a se înregistra la o nouă procedură de evaluare sumativă (dacă este posibil) şi/sau au o “a doua şansă” de a fi evaluaţi  
6.5 toate evaluările sunt adecvate, riguroase, corecte, exacte şi sunt efectuate în mod regulat; evaluarea sumativă şi certificarea sunt în conformitate 

cu standardele naţionale şi cu legislaţia în vigoare 
6.6 procedura de înregistrare a elevilor pentru certificare îndeplineşte reglementările în vigoare 
6.7 evaluarea sumativă, monitorizarea învăţării şi certificarea sunt efectuate de cadre didactice cu calificare adecvată şi experienţă corespunzătoare 
6.8 în mod regulat sunt selectate şi revizuite metodele şi instrumentele de evaluare sumativă; constatările rezultate sunt luate în considerare în 

acţiuni ulterioare de evaluare, pentru a asigura consecvenţa şi corectitudinea procesului de evaluare; cadrele didactice participă în mod regulat la 
activităţi de standardizare a evaluării 
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Apreciere 
 
Evaluarea iniţială este utilizată pentru: a identifica nevoile de învăţare suplimentară şi eventualele lacune în cunoştinţe, a oferi o imagine clară asupra realizărilor elevilor până 
la acea dată. 
Evaluarea sumativă se face în mod regulat, corect şi exact. În funcţie de evaluarea sumativă se monitorizează progresul elevilor pe disciplină, rezultate care sunt aduse la 
cunoştinţa elevilor şi părinţilor. 
Exemplele de bună practică în evaluarea sumativă sunt luate în considerare în acţiunile ulterioare. 
 Rezultatele obţinute de elevi la examenele de certificare a competenţelor profesionale dovedesc o bună pregătire a elevilor.  
Feedback-ul primit de la elevi cu ocazia tuturor formelor de evaluare  şi prin chestionarele adresate influenţează stabilirea procedurilor şi criteriilor de evaluare în viitor. 
Procedurile de evaluare a învăţării cuprind toate formele de testare, examinare scrisă sau orală, evaluare pe bază de competenţe, proiecte şi respectă cerinţele legale. 
Înregistrările privind activităţile de evaluare se găsesc în dosarele cadrelor didactice şi în dosarele catedrelor. 
 
 
Dovezi în aprecieri 
� Aplicarea şi interpretarea testelor iniţiale. 
� Program de pregătire suplimentară. 
� Proiecte  pentru certificarea competenţelor profesionale. 
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� Teste sumative. 
� Dosar pentru evidenţierea progresului realizat în retenţia eleviilor pe clasă. 
� Lucrări de autodotare în şcoală. 
� Raportul consiliului profesorilor clasei, semestrial. 
� Raport de autoevaluare internă şi Plan de îmbunătăţire. 
� Rezultate ale elevilor la bacalaureat şi la examenele de certificare a competenţelor profesionale. 
� Raport general privind starea şi calitatea învăţământului în şcoală, anual. 
� Rapoarte de activitate la catedre şi programe semestriale la catedre. 
� Procedura de evaluare sumativa. 
� Graficul evaluarii prin lucrari scrise. 
� Cataloage, foi matricole, dosare personale, proiecte, fise de evaluare 
 
Puncte tari cheie 
 

• O bună informare a elevilor cu privire la criteriile şi procedurile de evaluare. 

• Realizarea unei evaluări riguroase, exacte şi corecte. 

• Stimularea îmbunătăţirii performanţelor elevilor prin evaluare. 

Puncte slabe cheie 
 
• O slabă evidenţiere a unor criterii şi decizii practice de evaluare stabilite de 

profesorii cu experienţă si rezultate bune. 
• Nu toate cadrele didactice participa in mod regulat la cursuri de formare privind 

evaluarea si nu aplica la clasa metode moderne de evaluare 
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 7 – Evaluarea şi Îmbunătăţirea calităţii 
Performanţa organizaţiei este monitorizată şi evaluată; procesul de autoevaluare are ca rezultat planul de îmbunătăţire; îmbunătăţirile sunt implementate şi monitorizate 
 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 
 

APRECIERE 
+ 0 - 

7A Procesul de autoevaluare 
7.1 personalul de conducere este angajat şi implicat în mod activ în procesul de autoevaluare; procesul de autoevaluare este sistematic, efectuat 

anual împreună cu întregul personal şi ia în considerare opiniile exprimate de toţi factorii interesaţi interni şi externi  
7.2 o politică clară privind autoevaluarea este comunicată tuturor factorilor interesaţi şi este înţeleasă de aceştia 
7.3 toate aspectele referitoare la organizaţie, inclusiv programele de învăţare şi alte servicii, sunt supuse procesului de autoevaluare 
7.4 pentru monitorizarea eficacităţii programelor de învăţare şi a altor servicii oferite de unitatea de ÎPT sunt folosite instrumente adecvate şi 

benchmarkingul (compararea cu buna practică în domeniu) 
7.5 sistemul de calitate dispune de un mecanism de colectare regulată (cel puţin o dată pe an) a feedback-ului din partea elevilor şi a altor factori 

interesaţi interni şi externi privind toate aspectele organizaţiei, indicatorii şi standardele naţionale  
7.6 sunt utilizate instrumente specifice (ex. Chestionare, interviuri, focus grupuri etc.) pentru a identifica „gradul de satisfacţie” al beneficiarilor 
7.7 performanţa este analizată pe baza indicatorilor cheie de performanţă interni şi externi, a ţintelor stabilite pentru a identifica noi ţinte de 

îmbunătăţire; autoevaluarea riguroasă are drept rezultat identificarea priorităţilor şi stabilirea unor obiective ambiţioase de îmbunătăţire şi de 
planificare a acţiunii 

7.8 există proceduri pentru monitorizarea internă şi validarea aprecierilor formulate în timpul procesului de autoevaluare şi a aprecierilor în privinţa 
dovezilor prezentate 

7.9 raportul procesului de autoevaluare este aprobat de echipa de conducere; procesul de autoevaluare este monitorizat extern iar raportul procesului 
de autoevaluare este validat extern de către reprezentanţii inspectoratelor şcolare 

7B Procesul de îmbunătăţire 
7.10 se stabilesc procedurile de dezvoltare a punctelor tari, de rezolvare a punctelor slabe şi de implementare a îmbunătăţirilor, iar rezultatele 

procesului şi ale raportului de autoevaluare se folosesc ca resurse pentru dezvoltări ulterioare 
7.11 planul de îmbunătăţire ia în considerare toate punctele slabe identificate, inclusiv pe acelea a căror îmbunătăţire nu s-a realizat în ciclul anterior; 

domeniile de activitate selectate pentru a fi îmbunătăţite reprezintă un răspuns adecvat la punctele tari şi slabe ale unităţii de ÎPT 
7.12 planul de îmbunătăţire stabileşte în mod adecvat costurile şi resursele şi, defineşte în mod clar ţintele, priorităţile, sarcinile, responsabilităţile şi 

termenele; criteriile de succes sunt specifice, măsurabile şi posibil de atins  
7.13 implementarea planurilor de acţiune, a îmbunătăţirilor şi a măsurilor corective este monitorizată şi evaluată; sunt aduse modificări în 

conformitate cu rezultatele; performanţa îmbunătăţită a organizaţiei este monitorizată şi analizată 
7.14 toţi membrii personalului sunt implicaţi în procesul de îmbunătăţire continuă a calităţii 
7.15 toţi membrii personalului şi toţi factori interesaţi primesc informaţii şi feedback în legătură cu rezultatele procesului de autoevaluare şi cu planul 

de îmbunătăţire (cu respectarea dreptului la protejarea datelor personale) 
7.16 tendinţele privind performanţa în timp demonstrează o îmbunătăţire continuă sau menţinerea unor standarde foarte înalte; progresul este măsurat 

pe baza ţintelor, indicatorilor şi standardelor de la nivel naţional 
7.17 concluziile specificate de organisme externe sunt comunicate personalului în cauză şi sunt aplicate măsuri corective 
7.18 planul de îmbunătăţire al unităţii de ÎPT este aprobat de către reprezentanţii inspectoratelor şcolare 
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Apreciere 
 

Procesul de autoevaluare se răsfrânge asupra tuturor aspectelor activităţii şcolii: predare-învăţare, activităţi extracurriculare, asigurarea şi evidenţa  resurselor  financiare, 
relaţiile de parteneriat. În Planul de acţiune şi în Formularele de monitorizare sunt evidenţiate multiple aspecte. 

Autoevaluarea este un proces continuu realizat sub diverse forme şi cu diferite instrumente: observare la lecţii conform Fişelor de observare, analiza în şedinţele lunare ale 
catedrelor, monitorizare periodică conform  Formularelor de monitorizare, întocmite odată la două luni. 
Analiza performanţelor obţinute s-a făcut în cadrul Rapoartelor de activitate individuale, ale catedrelor, la nivel de şcoală prin raportarea la indicatorii din perioada 
precedentă şi la indicatorii realizaţi la alte şcoli sau la nivel de judeţ. Toate aceste rapoarte de analiză servesc la fundamentarea Planurilor viitoare de activitate. 
Prin Raportul de autoevaluare s-au stabilit punctele forte ale şcolii pentru orientarea activităţii înspre performanţe superioare precum şi eventualele puncte slabe pentru a 
acţiona prin Planul de îmbunătăţire al activităţii la depăşirea acestora. Pot fi aduse îmbunătăţiri sub acest aspect printr-o programare mai raţională în timp a  întocmirii 
Raportului de autoevaluare. 
Autoevaluarea individuală a cadrelor didactice este urmată de autoevaluarea la nivelul catedrei / compartimentului şi în final la nivelul şcolii. Fiecare cadru didactic are un 
dosar personal care cuprinde: CV, Fişa postului, Fişa de evaluare anuală, Fişa de formare continuă şi documente şcolare;  autoevaluarea se finalizează prin analiză SWOT. 
 
Dovezi în sprijinul aprecierii 
 
� Registrul cu procesele verbale ale întâlnirilor Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii. 
� Dosarul Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii, Planul de actiune al CEAC, Formulare de monitorizare, Proceduri, Declaraţia  calitatii. 
� Raport de autoevaluare şi Plan de îmbunătăţire, la nivel şcoală. 
� Rapoarte individuale de autoevaluare a profesorilor. 
� Rapoarte de activitate ale catedrelor 
� Dosar pentru evidenţierea progresului realizat în retenţia eleviilor pe clasă / disciplină . 
� PAS. 
� Legea invatamantului 
� Statutul cadrelor didactice 
� Dosare cu fişe de observare a lectiei. 
� Planuri operaţionale anuale  
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� Planuri manageriale  
� Dosar cu CDS-uri, cu aprobarea ISJ. 
� Dosarul cu parteneriate. 
� analiza SWOT  pe catedre 
� Manualul de autoevaluare; Raportul de autoevaluare 
� Palnul de imbunatatire 
� planuri de acţiune 
� Chestionare aplicate elevilor 
� Raportul evaluatorului extern in cadrul programului Phare TVET si cel al ISJ in urma inspectiei efectuate pentru validarea raportului de autoevaluare 
 
Puncte tari cheie 
 

• Autoevaluarea s-a extins la toate aspectele legate de şcoală. 

• Există o bună informare a personalului  privind procesul de autoevaluare. 

• Implicarea managementului în procesul de autoevaluare. 

• A fost întocmit un plan realist de îmbunătăţire a activităţii şcolii 

 
 

Puncte slabe cheie 
 

• Programarea necorespunzătoare în timp  a întocmirii raportului de autoevaluare 

� Repere puţine colectate pentru compararea performanţelor atinse de şcoală. 

� O parte a personalului este implicat în procesul de îmbunătăţire continuă a calităţii 
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7.6. PLAN DE ÎMBUNĂTĂŢIRE  a calităţii educaţiei şi formării profesionale 
 
 
Numele şcolii ÎPT 
 

COLEGIUL TEHNIC „IULIU MANIU” 

Adresa şcolii ÎPT  
telefon – fax – email 

 

ŞIMLEUL SILVANIEI,Str. MIHAIL KOGĂLNICEANU,Nr.11 
0260678860,0260678489,maniu@colim.ro 

Perioada acestui plan 
 

de la 
01.09.2011 

până la  
30.06.2012 
 

Numele Directorului 
 

FLONTA  STELIAN 

Semnătura Directorului 
 

 

Data planului de îmbunătăţire 
 

30.09.2011 

 
Data aprobării  
 

 

Numele inspectorului 
 

 

Semnătura inspectorului 
 

 

 
Monitorizarea internă 
 

Prima perioadă 
15 septembrie – 15decembrie 

Perioada a 2-a 
15 decembrie - 15 martie 

Perioada a 3-a 
15 martie - 15 iunie 

Data la care s-au adus 
modificări planului de 
îmbunătăţire: 

15.12.2011 15.03.2012 15.06.2012 
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PRINCIPIUL CALITĂŢII: 1-Managementul calitatii 
Referitor la acelaşi punct slab: Pagina 6 din Raportul de autoevaluare 

PUNCTUL SLAB avut în vedere: 
(din raportul de autoevaluare) neimplicarea tuturor cadrelor didactice in implementarea asigurarii calitatii 

Ţinte Acţiuni necesare Rezultate 
măsurabile  

Responsabil 
pentru 

îndeplinirea 
acţiunilor 

Prioritatea 
acţiunii  

Termene şi 
obiective 

intermediare  

Monitorizare şi 
evaluare 

Costuri şi alte 
resurse necesare 

Formarea tuturor 
cadrelor didactice 
pentru asigurarea 
calitatii 
 

Instruirea tuturor 
cadrelor didactice 
privind sistemul de 
asigurare a calitatii 

Cel puţin 85% 
dintre cadrele 
didactice să se 
implice în 
asigurarea 
calităţii 

Mag Laura Mare 01.03.2012 Flonta Stelian Papetarie, resurse 
multimedia 

PRINCIPIUL CALITĂŢII: 2-Responsabilitati de Management 
Referitor la acelaşi punct slab: Pagina 10 din Raportul de autoevaluare 

PUNCTUL SLAB avut în vedere: 
(din raportul de autoevaluare): sistemul de colectare a informatiilor legate de evolutia ulterioara a absolventilor 
 
 

Cunoaşterea 
traseului urmat de 
absolvenţii şcolii  
 
 

-chestionare aplicate 
absolvenţilor după 3 
şi 6 luni de la 
absolvire 
-legătura cu 
familiile 
absolvenţilor 
-legătura cu agenţii 
economici din 
Bazinul Şimleu 

Colectarea 
informaţiilor de la 
cel puţin 80% 
dintre absolvenţi 

Mag Laura; diriginti Medie 01.10.2011 
01.03.2012 

Flonta Stelian Papetarie, 
Resurse multimedia, 
Aplicatii software 
pentru gestionarea 
bazelor de date 

PRINCIPIUL CALITĂŢII: 3-Managementul resurselor 
Referitor la acelaşi punct slab: Pagina 13 din Raportul de autoevaluare 

PUNCTUL SLAB avut în vedere: 
• (din raportul de autoevaluare): Evitarea oricarui comportament violent nu este intotdeauna posibila 

• Nu toate cadrele didactice care nu au obtinut performanta sunt interesate de imbunatatirea acestui aspect 
Evitarea 
comportamentului 
violent al elevilor 

Actiuni de 
promovare a 
nonviolentei; 
Chestionare aplicate 

Participarea si 
implicarea a 
100% din elevi in 
actiunile 

Pop Luminita 
Birsan Camelia 

mare 30.11.2011 FLONTA 
STELIAN 

hartie 
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elevilor organizate 
Cresterea 
interesului si 
implicarii cadrelor 
didactice pentru 
aplicarea unor 
metode eficiente 
de predare si 
evavluare, in 
vederea obtinerii 
performantei in 
procesul 
educational 

Participarea 
cadrelor didactice la 
cursuri de formare 
continua; 
Cresterea numarului 
de interasistente 
Chestionare  

Participarea la 
cursuri de 
formare a cel 
putin 80% dintre 
cadrele didactice 
care nu au 
acumulat 90 de 
credite in ultimii 
5 ani 

Pop Luminita Mare 01.03.2012 FLONTA 
STELIAN 

 

PRINCIPIUL CALITĂŢII: 4-Proiectare si dezvoltare 
Referitor la acelaşi punct slab: Pagina 15 din Raportul de autoevaluare 

PUNCTUL SLAB avut în vedere: 
(din raportul de autoevaluare): O slaba sistematizare a inregistrarilor privind cerintele agentilor economici si a preferintelor elevilor 
 
 

Optimizarea 
activităţii de 
proiectare a 
curriculum-ului 
 
 

Testarea cerinţelor 
agenţilor economici 
şi a preferinţelor 
elevilor 

Chestionare 
adresate elevilor 
Chestionare 
adresate agenţilor 
economici 

Cimpan Liliana 
Nosal Mariana 

Medie 24.12.2011 Flonta Stelian Hartie, 
Resurse multimedia 

PRINCIPIUL CALITĂŢII: 5-Predare si invatare 
Referitor la acelaşi punct slab: Pagina 18 din Raportul de autoevaluare 

PUNCTUL SLAB avut în vedere: 

• (din raportul de autoevaluare): Oferta redusă de activităţi extracurriculare prin cercuri ştiinţifice. 

• Formarea insuficientă a cadrelor didactice pentru dezvoltarea învăţării centrate pe elev 

• Dificultăţii in cunoaşterea realităţii de la nivelul claselor 

• Înregistrarea progresului elevilor după absolvire se poate face cu exactitate  numai pentru o parte din absolvenţi. 

 

Satisfacerea 
preferinţelor 
elevilor 
 

-Identificarea ofertei 
de activităţii 
extracurriculare 
-colectarea 
opţiunilor elevilor 

cel puţin 80% 
dintre elevi sa fie 
mulţumiţi 

Pop Luminita 
Nosal Mariana 

Medie 30.11.2011 Flonta Stelian Hartie, 
Resurse multimedia 
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Cresterea 
performantelor la 
concursurile 
scolare 

-activitati 
diferentiate cu elevii 
dotati 

Numar de premii Cadre didactice Medie anual Consiliul de 
Administratie 

 

Utilizarea 
calculatorului 

şi a 

programului 

AEL în procesul 

de predare-
învăţare; 

utilizarea 

resurselor 
materiale din 

cabinetele si 

laboratoarele 

de stiinte 

(fizica, chimie, 
biologie) 

-activitati de predare  Evidenta utilizare 
AEL; 
Orar cu 
activitatile 
catedrei de stiinte, 
desfasurate in 
laboratoare si 
cabinete de 
specialitate 

Cadre didactice Medie Semestrul I Consiliul de 
Administratie 
CEAC 

 

Formarea cadrelor 
didactice 
 
 
 
 
 

- cursuri de formare 
-lecţii demonstrative 

toate cadrele 
didactice să fie 
competente în 
utilizarea învăţării 
centrate pe elev 

Pop Luminita 
Mag Laura 

Medie 01.12.2011 Mag Laura  

PRINCIPIUL CALITĂŢII: 6-Evaluarea si certificarea invatarii 
Referitor la acelaşi punct slab: Pagina 20 din Raportul de autoevaluare 

PUNCTUL SLAB avut în vedere: 
(din raportul de autoevaluare): O slabă evidenţiere a unor criterii şi decizii practice de evaluare stabilite de profesorii cu experienţă si rezultate bune; 
Nu toate cadrele didactice participa in mod regulat la cursuri de formare privind evaluarea si nu aplica la clasa metode moderne de evaluare. 
Diseminarea 
rezultatelor în 
evaluare de către 
profesorii cu 
experienţă 

Colectarea unor 
teste şi criterii de 
evaluare de la 
profesorii cu 
experienţă 

cel puţin un test 
la fiecare 
disciplină 

Balazs Iosif 
Nosal Mariana 

Medie 01.11.2011 Flonta Stelian  
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 şi prezentarea 
acestora în şedinţele 
de catedră 

Familiarizarea 
cadrelor didactice 
si a elevilor cu 
metode moderne 
de evaluare, 
utilizand resurse 
computerizate 

Utilizarea 
platformelor online 
de evaluare 
Elaborarea unor 
teste computerizate 

75% dintre 
cadrele didactice 
vor aplica cel 
putin un test 
online / 
computerizat / 
clasa / semestru 

Mag Laura 
Pop Luminita 

Medie Semestrial Flonta Stelian Resurse TIC 

PRINCIPIUL CALITĂŢII: 7-Evaluarea si imbunatatirea calitatii 
Referitor la acelaşi punct slab: Pagina 23 din Raportul de autoevaluare 

PUNCTUL SLAB avut în vedere: 

• (din raportul de autoevaluare): Programarea necorespunzătoare în timp  a întocmirii raportului de autoevaluare 

� Repere puţine colectate pentru compararea performanţelor atinse de şcoală 

� Doar o parte a personalului este implicat în procesul de îmbunătăţire continuă a calităţii 

Colectarea mai 
eficientă a 
dovezilor necesare 
întocmirii 
raportului de 
autoevaluare 

Întocmirea unui 
grafic al etapelor de 
colectare a 
dovezilor de la toate 
compartimentele 
care funcţionează in 
şcoală 

colectarea cu cel 
puţin o saptamana 
mai devreme a 
tuturor dovezilor 

Mag Laura 
Pop Luminita 
Nosal Mariana 

Mare La data intocmirii 
raportului 

Flonta Stelian  

Colectarea 
informaţiilor 
necesare 
comparării 
performanţelor 
şcolii în timp 

-realizarea unor 
programe pe 
calculator care să 
permită obţinerea 
diferitelor date 
statistice 
-compararea 
rezultatelor şcolii cu 
cele altor şcoli 

Indici statistici de 
la alte şcoli, 
Indici statistici la 
nivel de judeţ,  
Indici statistici la 
nivel naţional 

Mag Laura 
Pop Luminita 
Balazs Iosif 

Medie 01.11.2011 Mag Laura  

Comentarii 
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7.4.  RAPORTUL PROCESULUI DE AUTOEVALUARE  
 
 
Numele unităţii de ÎPT COLEGIUL TEHNIC „IULIU MANIU” 

Adresa unităţii de ÎPT 
telefon – fax – email  

SIMLEU SILVANIEI, STR. MIHAIL KOGALNICEANU  NR.11 
0260/678860;  0260678487;  maniu@colim.ro 

Perioada acestui raport de 
autoevaluare 
 

de la 

01/09/2009 
până la 
30/06/2010  

Numele directorului  FLONTA  STELIAN 
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Semnătura directorului   
Data raportului procesului de 
autoevaluare 

28.09.2010 

 
Data Validării  
 

 

Numele inspectorului 
 

 

Semnătura inspectorului 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Această secţiune evidenţiază puncte tari şi puncte slabe cheie ale unităţii de ÎPT (care se vor reflecta în PAS). 

Puncte tari cheie 
 
• Personalul de conducere este implicat activ in asigurarea calitatii organizatiei, 

promovand o politica profesionista de afirmare a valorilor si manifestand un 
interes crescut pentru imbunatatirea sistemului de asigurare a calitatii 

• Comunicarea internă şi cu partenerii economico-sociali este eficientă 

• Resursele financiare şi alte resurse sunt utilizate în mod eficient pentru a susţine 
priorităţi educaţionale. 

• Scoala ofera conditii optime pentru desfasurarea activitatii; Gama de resurse 
materiale corespunde ofertei scolare 

Puncte slabe cheie 
 

• Sistemul de colectare a informatiilor legate de evolutia ulterioara a absolventilor 
nu este eficient; Înregistrarea progresului elevilor după absolvire se poate face cu 
exactitate  numai pentru o parte din absolvenţi. 

• O slaba sistematizare a inregistrarilor privind cerintele agentilor economici si a 
preferintelor elevilor 

• Formarea insuficientă a cadrelor didactice pentru dezvoltarea învăţării centrate 
pe elev 
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• Scoala are incadrat personal calificat corespunzator ofertei curriculare 
� Existenta unei game variate de resurse si materiale de invatare 
� Profesorii utilizeaza strategii de predare eficiente, adaptate la nevoile individuale 

ale elevilor, corespunzator stilurilor individuale de invatare 

• O slabă evidenţiere a unor criterii şi decizii practice de evaluare stabilite de 
profesorii cu experienţă si rezultate bune. 

� Programarea necorespunzătoare în timp  a întocmirii raportului de autoevaluare 

� Repere puţine colectate pentru compararea performanţelor atinse de şcoală. 

Apreciere generală 
Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” din Simleu Silvaniei este o scoala in care invata aproximativ 670 de elevi cu varste cuprinse intre 14 si 19 ani, proveniti atat din 
orasul Simleu Silvaniei, cat si din satele si comunele din jur. Dintre elevi, un procent de 11% sunt de nationalitate maghiara si 2% de nationalitate slovaca. 
Domeniile in care sunt pregatiti elevii sunt urmatoarele: matematica-informatica,  mecanica, electrotehnica, servicii, transporturi, prelucrarea lemnului si textile. 
Din 2007, colegiul a primit titlul de Scoala Europeana, din partea Ministerului Educatiei si Cercetarii pentru intensa activitate de cooperare internationala pe care 
scoala a avut-o in ultimii ani. In prezent, coordonatoare a doua proiecte europene, scoala noastra a oferit elevilor si profesorilor sai prilejul de a intalni de-a lungul 
anilor, numerosi colegi de-ai lor din alte scoli europene si de a desfasura o gama larga de activitati educative interesante. 
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Date statistice şi de performanţă 
 
 
Pentru autoevaluare sunt necesare date statistice. Aceste  informaţii pot fi preluate din Planul de Acţiune al Şcolii (PAS),unde sunt anexate : 

• numărul total de elevi înscrişi, pe nivele de învăţământ, sexe, medii de rezidenţă (pentru ultimii trei ani); 
• numărul total de elevi înscrişi pe filiere, pe profiluri şi pe domenii de pregătire profesională (pentru ultimii trei ani); 
• rata de promovare, pe profiluri şi pe domenii de pregătire profesională, sexe, medii de rezidenţă (pentru ultimii trei ani); 
• rata abandonului şcolar, pe profiluri şi pe domenii de pregătire profesională, sexe, medii de rezidenţă (pentru ultimii trei ani); 
• rata de succes la examenul de bacalaureat şi la examenele de certificare a competenţelor profesionale, sexe, medii de rezidenţă (pentru ultimii trei ani). 

 
-  
 

Baza de date a unităţii de ÎPT va fi actualizată permanent, fiind colectate şi păstrate toate acele informaţii solicitate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi de 
organismele şi instituţiile afiliate acestuia. De asemenea, vor fi colectate informaţii care să permită unităţilor de ÎPT raportarea în funcţie de Setul de referinţăal 
indicatorilor de calitate elaborat la nivel european (prezentaţi detaliat în Anexa G ). În această etapă a dezvoltării, nu sunt disponibile toate informaţiile solicitate şi nici 
nu sunt dezvoltate toate mecanismele care să permită colectarea lor; unitatea de ÎPT trebuie însă să aibă în vedere  colectarea acestor informaţii în momentul în care 
mecanismele dezvoltate la nivel de sistem vor permite acest lucru. 
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Principiul Calităţii 1 –Managementul calităţii 
Managementul calităţii asigură calitatea programelor de învăţare şi promovează îmbunătăţirea continuă printr-un proces riguros de autoevaluare. 
 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 
 

APRECIERE4 
+ 0 - 

1A CONDUCERE 
1.1 personalul de conducere se implică activ în asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii organizaţiei; acesta elaborează misiunea, viziunea şi valorile 

organizaţiei în urma unor procese consultative 
1.2 obiectivele politicilor locale, regionale, naţionale şi europene se reflectă în scopurile/ţintele stabilite 
1.3 personalul de conducere elaborează documentele de planificare strategică (Planul de Acţiune al Şcolii - PAS) şi operaţională şi le comunică prin 

mijloace adecvate factorilor implicaţi 
1.4 personalul de conducere se asigură că valorile şi codurile de conduită ale organizaţiei sunt vizibile în practică şi este model al unei culturi a 

excelenţei 
1.5 conducătorul organizaţiei este direct responsabil de calitatea organizaţiei şi a ofertei educaţionale iar managementul operaţional al calităţii este 

asigurat de către conducătorul instituţiei sau de către coordonatorul calităţii numit de acesta (Art. 11.3 din Legea asigurării calităţii) 
1.6 personalul de conducere se asigură că toţi membrii personalului şi  factorii interesaţi se implică în asigurarea calităţii organizaţiei şi a ofertei 

educaţionale 
1.7 împărţirea responsabilităţilor între echipa de conducere şi Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC) este clară şi eficientă 
1.8 recomandările de îmbunătăţire a calităţii sunt dezbătute cu CEAC şi puse în aplicare, acolo unde acest lucru este posibil 
1B Manualul calităţii 
1.9 organizaţia are un manual al calităţii (suma tuturor politicilor şi procedurilor, planurilor strategice şi operaţionale şi a documentaţiei privind 

asigurarea calităţii); strategiile şi procesele garantează că manualul calităţii este accesibil principalilor factori interesaţi 
1.10 strategiile şi procesele garantează că manualul calităţii respectă reglementările interne şi externe şi este periodic revizuit şi actualizat conform 

cerinţelor 
1.11 strategiile şi procesele garantează calitatea şi consistenţa tuturor aspectelor ofertei educaţionale; există proceduri sistematice de revizuire a 

predării, instruirii practice şi învăţării şi de îmbunătăţire a rezultatelor elevilor (vezi şi PC 3C + 3D) 
1.12 manualul calităţii cuprinde proceduri eficiente de răspuns la reclamaţii şi contestaţii (vezi şi 4.8) şi proceduri pentru a aplica şi monitoriza 

recomandările de îmbunătăţire a calităţii  
1C Monitorizarea internă a procedurilor 
1.13 organizaţia are o strategie de monitorizare internă a managementului calităţii unităţii de ÎPT şi a manualului calităţii 
1.14 procedurile şi politicile sunt monitorizate şi evaluate în mod regulat pentru a se garanta că sunt eficiente şi respectate şi procesele sunt adecvate  
1.15 se stabilesc proceduri privind neconformitatea şi se implementează măsuri corective în cazul nerespectării regulilor 
 

 
+ 
 

+ 
+ 
 

+ 
 

+ 
 
 

+ 
 

+ 
 
 
 
 
 
 
 

+ 
 

+ 
 
 
 
 
 

+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

 

                                                
4
 0 pentru nivel mediu, - pentru punct slab, + pentru punct tare 
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0 
 

0 
Apreciere 
   Întreaga activitate din şcoală este corelată cu PLAI şi PRAI şi ghidată de PAS.  
   Şcoala pregăteşte elevi pentru a dobândi competenţe în două filiere: teoretica si tehnologica. 
   Şcoala participă la o serie de schimburi de experienţă şi desfăşoară multe activităţi extracurriculare foarte apreciate de elevi. 
   Echipa manageriala aleasa in mod democratic constituie modele etice si profesionale, lucru evidentiat si cu ocazia manifestarilor desfasurate in scoala. 
     Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii a fost înfinţată conform legii 87/2006 şi are un regulament propriu de funcţionare, discutat şi  aprobat în Consiliul de 
Administraţie, în care sunt prevăzute  modul de organizare si functionare, atribuţiile fiecărui membru a comisiei,   etc. 
    Informatiile referitoare la asigurarea calitatii au fost sintetizate sub forma unei Declaratii a calitatii. 
    Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii coordonează redactarea, modificarea, aplicarea procedurilor şi activitatea de autoevaluare.  Scopul autoevaluarii este 
imbunatatirea continua a activitatii prin masurile sintetizate in Planul de masuri pentru imbunatatirea activitatii. 
Dovezi în sprijinul aprecierii 
• PAS corelat cu PRAI şi PLAI 
• ROI, plan operational al managementului 
• declaraţie de misiune documentată; obiective şi aspiraţii 
• fişele postului ale persoanelor din conducere, declaraţia de responsabilităţi 
• procese verbale ale Consiliului de Administraţiei, ale comisiilor metodice, Consiliului profesoral, Consiliului consultativ al elevilor şi ale altor comisii;   
• Decizia directorului şcolii pentru constituirea CEAC şi numirea responsabilului comisiei 
• politici şi proceduri documentate; manualul calităţii; 
• programul de monitorizare internă al calităţii 
• structura organizaţională; organigrama; roluri şi responsabilităţi 
• dovezi care demonstrează că politicile şi procedurile sunt aplicate : fise de inspectie 
• rapoarte de autoevaluare; planuri de îmbunătăţire;  
• formulare de monitorizare internă;  
• procedurile de elaborare a CDS; 
• procesele verbale ale întâlnirilor Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii;  
• procese verbale ale Consiliului Profesoral 
•  indicatori de performanţă indicati de ISJ si MECT  
• Planuri de activitate ale catedrelor; rapoarte de activitate; planificari calendaristice ale profesorilor  
• date statistice ce descriu tendinţele în ceea ce priveşte performanţa şi îmbunătăţirea în timp 
• rapoarte ale evaluării externe, monitorizării externe, inspecţiei şi ale altor audituri externe  
• rapoarte trimise la inspectoratele şcolare  
• evidenţe legate de grupurile minorităţilor etnice  
• fise pentru observarea lecţiilor/activităţilor practice  
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• Procedurile elaborate: Elaborarea, aplicarea si interpretarea chestionarelor; Selectarea, pastrarea si verificarea materialelor; Contestatii; 
Verificarea modului de completare a documentelor oficiale (cataloage, documente financiare, etc.); Elaborarea, aplicarea si verificarea 
orarului 

 
Puncte tari cheie 
• Personalul de conducere este implicat activ in asigurarea calitatii organizatiei, 

promovand o politica profesionista de afirmare a valorilor 
• Personalul de conducere manifesta un interes crescut pentru imbunatatirea 

sistemului de asigurare a calitatii 
•  Valorile şi normele de conduită sunt înţelese de toţi membrii  personalului şi 

aplicate în activităţile zilnice. 
• Activitatea din scoala este monitorizata cu atentie, in special eficienta predarii si 

invatarii; rezultatele elevilor sunt evaluate in mod regulat 
• Politicile şi procedurile sunt respectate, monitorizate, analizate şi îmbunătăţite 

Puncte slabe cheie 
• Nu toti membrii personalului îşi înţeleg cu claritate responsabilitatea de a identifica 

şi a furniza dovezi referitoare la punctele tari şi punctele slabe în domeniul lor de 
activitate. 
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 2 – Responsabilităţile managementului  
Organizaţia asigură un management eficient al tuturor proceselor, al ofertei de educaţie şi formare profesională şi al dezvoltării programelor de învăţare. 
 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 
 

APRECIERE 
+ 0 - 

2A Conducere 
2.1 personalul de conducere demonstrează sprijin activ şi implicare în ceea ce priveşte dezvoltarea şi calitatea programelor de învăţare şi ale altor 

servicii asigurate de organizaţie; personalul de conducere acţionează cu eficacitate pentru îmbunătăţirea rezultatelor obţinute de organizaţie şi 
pentru sprijinirea tuturor elevilor  

2.2 personalul de conducere supraveghează eficient direcţia strategică şi monitorizează permanent calitatea predării, instruirii practice şi învăţării, 
rezultatele elevilor şi toate serviciile oferite de organizaţie 

2.3 în mod regulat departamentele/compartimentele fac rapoarte către conducere, utilizând indicatori specifici (ex. 4.9) 
2.4 programele de învăţare / curriculum la decizia şcolii (CDS)/curriculum în dezvoltare locală (CDL) sunt aprobate de conducere şi alte 

autorităţi, conform reglementărilor în vigoare şi respectă obiectivele strategice şi etosul organizaţiei 
2.5 se promovează egalitatea şanselor şi se evită discriminarea în toate activităţile 
2.6 personalul de conducere îşi evaluează cu regularitate performanţele 

2B Comunicarea 
2.7 comunicarea în cadrul organizaţiei şi cu factorii interesaţi externi este eficientă 
2.8 există proceduri eficiente care garantează că misiunea, obiectivele strategice, ţintele şi valorile organizaţiei sunt comunicate şi înţelese de 

către  toţi membrii personalului şi de către factorii interesaţi (inclusiv de către furnizorii de stagii de practică) 
2.9 rolurile, responsabilităţile, autoritatea şi răspunderile tuturor membrilor personalului sunt clar definite, alocate, comunicate şi înţelese de toţi 

factorii interesaţi (în special de către membrii personalului şi de către elevi) (vezi şi 3.15) 
2.10 informaţiile despre rezultatele organizaţiei, ale elevilor şi ale membrilor personalului sunt disponibile şi/sau publicate în mod regulat 
2.11 se iau măsuri de rezolvare a oricărei probleme pe măsură ce aceasta apare / este identificată 

2C Parteneriate 
2.12 se dezvoltă, se menţin şi se revizuiesc permanent parteneriate şi colaborări eficiente cu factori interesaţi externi 
2.13 se colectează în mod sistematic informaţii în legătură cu nevoile, aşteptările, interesele şi caracteristicile tuturor factorilor interesaţi (ex. 

parteneri economici), şi  se folosesc aceste informaţii pentru a îmbunătăţi experienţa de învăţare şi a  dezvolta programe de învăţare (vezi şi 
PC 4A) 

2.14 se dezvoltă şi se monitorizează parteneriate cu alţi unităţi de ÎPT pentru îmbunătăţirea experienţei de învăţare 
2.15 se crează legături cu alţi parteneri şi departamente ale administraţiei locale pentru a face procesul de învăţare mai accesibil şi sigur (ex. 

asigurarea transportului, cazării, mesei elevilor, servicii medicale şi educaţie sanitară) 
2.16 proiectele de parteneriat şi programele de învăţare contribuie la creşterea participării la programele de învăţare şi a capacităţii de ocupare a 

unui loc de muncă la nivel local, regional şi, dacă este posibil, la nivel naţional şi european 
2D Sistemul de informare 

2.17 membrii conducerii şi ai personalului utilizează sisteme de informare şi analizează sistematic informaţiiile în planificarea, elaborarea şi 
implementarea strategiilor 

2.18 sunt colectate, stocate şi analizate în mod regulat informaţii despre anumite variabile importante, precum evoluţiile de ordin social, ecologic, 
economic, juridic şi demografic 

 
+ 
 
 
+ 
 
 
 
+ 
 
 
+ 
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2.19 există un sistem de informare a tuturor factorilor interesaţi; toţi membrii personalului şi toţi elevii au acces imediat la informaţiile relevante 
2.20 informaţiile sunt exacte, actualizate (cel puţin semestrial), stocate în deplină siguranţă şi confidenţialitate, pot fi inspectate (cu respectarea 

dreptului la protejarea datelor personale) 
2.21 informaţiile despre activităţile, realizările şi rezultatele din interiorul organizaţiei sunt colectate, stocate şi analizate periodic 
2.22 datele privind elevii, rezultatele învăţării şi certificării sunt înregistrate şi păstrate în conformitate cu legislaţia în vigoare 

2E Finanţe 
2.23 dezvoltarea şi susţinerea serviciilor pentru elevi se bazează pe un management financiar responsabil  
2.24 există o contabilitate eficientă şi se efectuează audituri financiare periodice în conformitate cu reglementările fiscale şi juridice; acestea sunt 

transparente şi sunt publicate (în raportul financiar) 
2.25 cheltuielile efectuate în cadrul unor capitole de buget specifice sunt monitorizate cu eficacitate pentru a asigura că se obţine valoare în 

schimbul banilor 
2.26 priorităţile privind cheltuielile şi utilizarea resurselor financiare sunt în mod clar legate de programele de învăţare şi priorităţile planificate şi 

reflectă într-o măsură considerabilă scopurile şi obiectivele unităţii de ÎPT  
2.27 factorii interesaţi (în special membrii personalului) sunt implicaţi în procesul de consultare iar interesele financiare ale tuturor factorilor 

interesaţi sunt echilibrate şi satisfăcute cu eficacitate 
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Apreciere 
• Managerii împărtăşesc un scop comun şi pun pe primul plan elevii şi rezultatele acestora.  
• Ţelurile şi valorile scolii  sunt clare şi şansele egale sunt  puternic evidenţiate 
• Personalul este bine informat şi este dedicat ţelurilor şcolii. 
• Observaţile la ore şi la alte activităţi, aplicarea şi interpretarea unor chestionare au reliefat faptul că profesorii şi elevii consideră că părerile şi punctele lor de vedere sunt 

ascultate şi respectate, sugestiile lor pentru îmbunătăţirea calităţii au fost implementate acolo unde a fost posibil. 
• Comisia de asigurare a calităţii organizează şedinţe cel puţin o dată pe lună.  
• Auditurile financiare au scos în evidenţă existenţa unei contabilităţi eficiente, mai ales în ce priveşte priorităţile privind cheltuielile. 
• Resursele materiale şi financiare ale şcolii sunt utilizate eficient. 
• S-a renovat, amenajat si dat in folosinta corpul B al şcolii. 
• Scoala lucrează eficace cu partenerii, cum ar fi angajatori şi reprezentanţi ai comunităţii. 
• Intreaga activitate din cadrul scolii genereaza relatii interpersonale incadrate in limitele normelor de deontologie profesionala, bazate pe respectul reciproc. 
• Rezultatele elevilor sunt evaluate în mod regulat 
• Elevii beneficiaza de multiple servicii de buna calitate: internat, biblioteca, internet 
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Dovezi în sprijinul aprecierii 
 
• procese verbale ale şedinţelor echipei de management  
• rapoarte de informare ale managementului  
• planuri strategice şi planuri operaţionale (PAS) 
• procese verbale ale sedintelor Consiliului profesoral, cu scopul de informare a personalului, în ceea ce priveşte oportunităţile, legislaţia si practicile curente  
• informaţii pentru principalii factori implicaţi (materiale informative primite prin e-mail, manuale, broşuri, etc.); diseminarea informaţiilor la nivel intern prin afişaj in sala 

profesorala  
• contractele de  parteneriat si conventii de colaborare cu agenti economici, institutii de invatamant, autoritati locale, etc. 
• date privind traseul elevilor după absolvire  
• curriculumul la decizia şcolii şi a curriculumul în dezvoltare locală, in conformitate cu SPP-urile, aprobate  
• Fişe de observare 
• Plan managerial  
• Plan operaţional anual  
• PAS 
� Regulament de ordine interioară 
� Rapoarte individuale de autoevaluare a profesorilor 
� Fise pentru evidenţierea progresului realizat în retenţia eleviilor pe clasă 
� Rapoarte de activitate ale cadrelor didactice, rapoarte de activitate ale catedrelor 
� Raport de autoevaluare şi Plan de îmbunătăţire la nivel de şcoală. 
� Dosarul Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii, Informări, Activităţi de instruire, Decizii de numire a membriilor comisiei, Fişe ale postului, Schemă organizatorică, 

Proceduri, Declaraţia calitatii 
� Dosare compartiment financiar – contabil: registre contabile, raportul auditorului financiar intern; finanţare buget local, finanţare venituri proprii, extrabugetare, 

sponsorizări, donaţii, materiale didactice procurate. 
� Bugetul de venituri şi cheltuieli 
� Plan de reparaţii, întreţinere şi autodotare 
 
 
 
 
Puncte tari cheie 
• Membrii Consiliului de administraţie monitorizează performanţa unităţii şcolare, 

evaluand punctele tari şi punctele slabe ale scolii şi stabilind corect priorităţile 
pentru dezvoltare şi îmbunătăţire 

• progresul elevilor şi rezultatele învăţării sunt exacte, accesibile profesorilor, 
maiştrilor instructori şi managerilor, şi sunt folosite eficient pentru a îmbunătăţi 

Puncte slabe cheie 
• Accesul la informaţii privind situaţia şcolara a elevilor se poate face numai prin 

intermediul dirigintelui, al profesorilor sau al secretariatului. 
• Sistemul de colectare a informatiilor legate de evolutia ulterioara a absolventilor 

nu este eficient 
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performanţa.  
• Comunicarea interna si cu partenerii economico-sociali este eficienta 
• Resursele financiare şi alte resurse sunt utilizate în mod eficient pentru a susţine 

priorităţi educaţionale. 
 



 12

PRINCIPIUL CALITĂŢII 3 – Managementul resurselor 
Organizaţia oferă elevilor un mediu sigur, sănătos, care le oferă sprijin; de asemenea, organizaţia se asigură că programele sunt furnizate şi evaluate de personal competent şi 
calificat. 
 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 
 

APRECIERE 
+ 0 - 

3A Siguranţa mediului de învăţare 
3.1 se gestionează, se întreţin, se monitorizează, se evaluează şi se actualizează siguranţa, gradul de adecvare şi de utilizare a echipamentelor de 

specialitate, a resurselor de învăţare şi a spaţiului (inclusiv a spaţiilor administrative, auxiliare, a bibliotecii şi a centrului de documentare şi TIC) 
3.2 condiţiile de învăţare satisfac cerinţele privind siguranţa, sănătatea şi resursele fizice, precum şi orice alte condiţii prevăzute de lege acolo unde 

este cazul 
3.3 există resurse eficiente, gestionate astfel încât să sprijine procesul de învăţare, resurse care sunt însoţite de instrucţiuni de funcţionare clare, uşor 

de înţeles şi într-o varietate de formate 
3.4 condiţiile de lucru şi mediile de învăţare sunt eficiente, promovează practicile de siguranţă în muncă şi sunt revizuite periodic; elevii, membrii 

personalului şi alţi factori interesaţi se simt în siguranţă, iar orice comportament violent sau alte perturbări sunt evitate  
3.5 membrii personalului şi elevii au acces la serviciile medicale (vezi şi 2.15) 
3.6 se elaborează procedurile de urgenţă şi pentru situaţii de criză; acestea sunt comunicate, simulate periodic şi înţelese de către toţi membrii 

personalului, de către elevi şi de către alţi factori interesaţi 
3B Resurse fizice 
3.7 spaţiile şcolare, administrative şi auxiliare, echipamentele (inclusiv TIC) materialele, mijloacele de învăţământ sunt revizuite/înlocuite în mod 

regulat pentru a fi actualizate şi relevante nevoilor de  educaţie şi formare profesională, diferitelor stiluri de învăţare, cerinţelor programelor de 
învăţare, standardelor de pregătire profesională  

3.8 spaţiile şcolare, administrative şi auxiliare, echipamentele (inclusiv TIC), materialele, mijloacele de învăţământ sunt adecvate specialităţii (unde 
este cazul) şi îndeplinesc standardele industriale curente 

3.9 elevii, inclusiv cei cu nevoi speciale, au acces la resurse de învăţare, spaţii şcolare şi auxiliare care răspund nevoilor lor, sunt adecvate atât 
studiului eficient în grup, cât şi celui individual şi sunt accesibile tuturor elevilor  

3.10 spaţiile şcolare, administrative şi auxiliare, echipamentele, materialele, mijloacele de învăţământ sunt accesibile tuturor factorilor interesaţi, 
membrilor personalului şi grupurilor de elevi, sunt semnalate prin indicatoare şi sunt uşor de localizat 

3.11 revizuirea programului de învăţare ia în considerare sugestiile elevilor, ale membrilor personalului şi ale altor factori interesaţi relevanţi, privind 
un mediu de învăţare îmbunătăţit 

3.12 există proceduri de monitorizare a progresului tehnologic şi se implementează inovaţiile importante, acolo unde este posibil 
3C Managementul personalului 
3.13 personalul de conducere identifică cerinţele minime în ceea ce priveşte calificările şi experienţa personalului didactic în funcţie de profilul şi de 

specializările/calificările profesionale existente în oferta educaţională 
3.14 toţi membrii personalului sunt angajaţi în conformitate cu legislaţia în vigoare 
3.15 toate rolurile şi responsabilităţile membrilor personalului sunt înţelese, iar poziţiile de autoritate sunt recunoscute (vezi şi 2.9) 
3.16 performanţa tuturor membrilor personalului este monitorizată şi evaluată eficient conform unei strategii de evaluare care are ca rezultat planuri 

de acţiune şi îmbunătăţire 
3.17 se stabileşte un echilibru între nevoile organizaţiei, echipelor şi persoanelor individuale 
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3.18 conflictele şi problemele personale sunt rezolvate în mod eficient; soluţiile găsite sunt satisfăcătoare pentru toate părţile implicate şi răspund 
nevoilor acestora 

3D Dezvoltare profesională continuă 
3.19 politica de dezvoltare a personalului cuprinde prevederi adecvate referitoare la iniţierea noilor membri şi la dezvoltarea profesională continuă  
3.20 toţi acei membri ai personalului care nu deţin o calificare primesc sprijin în vederea obţinerii unei calificări 
3.21 dezvoltarea profesională a întregului personal contribuie la sporirea eficacităţii şi oferă posibilitatea reflecţiei asupra propriei practici 
3.22 datele privind rata de retenţie şi rata de absolvire a elevilor sunt utilizate pentru a aduce în discuţie potenţiale aspecte legate de dezvoltarea 

profesională a personalului  
3.23 toţi membrii personalului au acces la cunoştinţe utile şi valide privind sarcinile şi obiectivele lor 
3.24 sunt dezvoltate cunoştinţele managerilor în ceea ce priveşte managementul educaţional şi managementul calităţii 
3.25 cadrele didactice demonstrează că posedă cunoştinţe, competenţă tehnică şi experienţă actualizate la un nivel care să asigure un proces eficient 

de predare, instruire practică, învăţare şi evaluare 
3.26 cadrele didactice au posibilitatea de a participa la proiecte/lucrări de cercetare ştiinţifică în acord cu scopurile şi obiectivele organizaţiei; 

rezultatele lucrărilor/cercetării ştiinţifice sunt publicate în buletine sau cărţi de specialitate şi dacă este posibil, sunt implementate şi monitorizate 
din punct de vedere al eficacităţii 

3.27 cadrele didactice au posibilitatea de a participa la activităţi metodice; rezultatele sunt implementate, acolo unde este posibil acest lucru, şi sunt 
monitorizate din punct de vedere al eficacităţii 
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Apreciere 
• Întreaga activitate din şcoală se desfăşoară în condiţii de securitate. Şcoala are Avizul Ministerului Sănătăţii, Avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, Avizul  

Formaţiei de pompieri. Există Norme de protecţia muncii, Fişele individuale de protecţia muncii sunt semnate la zi 
• Aproape în totalitate există dotări la nivelul exigenţelor actuale pentru laboratoare, ateliere şi cabinete tehnologice. Utilajele au afişate instrucţiuni de folosire şi 

protecţia muncii specifice. 
• Pentru fiecare calificare oferită de şcoală există  spaţii dotate cu echipamente adecvate dar şi în curs de modernizare prin Proiectul PHARE TVET 

• Reabilitarea clădirilor  asigură un ambient fizic plăcut şi un microclimat optim. Profesorii contribuie la crearea de condiţii pentru un mediu psihic atractiv. 

• In scoala nu sunt elevi in imposibilitatea de a accede in toate spatiile si de a utiliza resursele si echipamentele din dotare conform cerintelor specialitatii pentru care se 
pregatesc. EXCEPTIE facand doua eleve scolarizate la domiciliu. 

• Lunar, au loc şedinţe de catedră cu analiza activităţii, în scopul adaptării metodelor şi strategiilor de predare la specificul elevilor. În derularea programului de învăţare, 
elevii sunt consultaţi la orele de dirigenţie sau în consiliile elevilor, ţinându-se cont de sugestiile lor pe cat posibil, în planurile de îmbunătăţire. Uneori sugestiile elevilor 
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sau ale părinţilor lor nu pot fi aprobate deoarece acest lucru ar duce la încălcarea regulamentului şcolar. 

• Formarea profesională reprezintă una din priorităţile din PAS. Există preocupare şi pentru dezvoltarea profesională continuă a personalului  didactic, didactic-auxiliar şi 
nedidactic. Performanţa membrilor personalului este monitorizată şi evaluată permanent. Profesorii / maistrii demonstrează că au cunoştinţe şi experienţă actualizată, care 
să le permită desfăşurarea eficace a predării, învăţării şi evaluării. Acest lucru este remarcat mai ales la personalul cu o mai mare vechime în şcoală. Cei care îşi 
desfăşoară activitatea şi în alte şcoli sunt mai greu de monitorizat.  

 
Dovezi în sprijinul aprecierii 
 
 
• Avizul Ministerului Sanatatii; Avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale; Avizul Formatiei de Pompieri 
• Procesele verbale de la sedintele Consiliului elevilor, Consiliului profesoral 
• Contracte de muncă, decizii de repartitii ale ISJ, procese verbale ale comisiilor de examinare, dosare personale 
• Adeverintele de participare/absolvire a cursurilor de perfectionare organizate de CCD. Participarea la acţiunile metodice desfăşurate la nivel de judet, participarea la 

simpozioane si seminarii ştiinţifice (procese verbale, diplome, lucrări prezentate) 
• Existenta la fiecare etaj a planului de evacuare 
• Fisele de protectie a muncii (SSM) 
• PAS, planul operational al conducerii, planul de activitate al catedrelor 
• Nomenclatoare de specializari 
• Planuri de invatamant, programe scolare, SPP-uri, manuale scolare 
• Statutul personalului didactic 
 
Puncte tari cheie 
• Scoala ofera conditii optime pentru desfasurarea activitatii 
• Gama de resurse materiale corespunde ofertei scolare 
• Scoala are incadrat personal calificat corespunzator ofertei curriculare 

Puncte slabe cheie 
• Se tine cont intr-o mica masura de sugestiile elevilor la amenajarea spatiilor din 

scoala 
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 4 – Proiectarea, dezvoltarea şi revizuirea programelor de învăţare 
Organizaţia este receptivă faţă de nevoile tuturor factorilor interesaţi în dezvoltarea şi furnizarea programelor de învăţare. 
 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 
 

APRECIERE 
+ 0 - 

4A Proiectarea programelor de învăţare 
4.1 programele de învăţare sunt proiectate pentru a satisface nevoile identificate ale tuturor factorilor interesaţi şi alte cerinţe externe, sunt receptive 

faţă de situaţia la nivel local, regional, naţional şi european şi sunt îmbunătăţite pe baza feedback-ului primit de la factorii interesaţi 
4.2 programele de învăţare sunt proiectate pentru a pune elevii pe primul loc şi pentru a răspunde nevoilor lor într-un mod cât mai flexibil cu putinţă 

în ceea ce priveşte opţiunile şi accesul acestora 
4.3 programele de învăţare au un caracter de includere din punct de vedere social, asigurând egalitatea în ceea ce priveşte accesul şi şansele elevilor 

şi demonstrează o implementare activă a politicii privind egalitatea de şanse 
4.4 programele de învăţare sprijină şi sporesc valoarea învăţării prin activităţi practice şi teoretice 
4.5 programele de învăţare includ procese eficiente de evaluare formativă şi sumativă şi de monitorizare a învăţării 
4.6 programele de învăţare prevăd rezultate ale învăţării, criterii şi metode de evaluare sumativă care sunt adecvate scopului şi care sunt revizuite 

regulat 
4.7 programele de învăţare definesc în mod clar traseele de continuare a studiilor 
4.8 programele de învăţare cuprind proceduri de răspuns la reclamaţii şi contestaţii (vezi şi 1.12) 
4B Dezvoltarea şi revizuirea programului de învăţare 
4.9 programele de învăţare au o serie de indicatori de performanţă prin care poate fi măsurat gradul de succes al programului; ţintele privind 

îmbunătăţirea sunt stabilite în conformitate cu reperele instituţionale, locale, regionale, naţionale sau europene 
4.10 procedurile de evaluare a rezultatelor învăţării sunt revizuite periodic  
4.11 programele de învăţare sunt revizuite cel puţin o dată pe an, iar elevii contribuie la procesul de revizuire 
4.12 programele de învăţare sunt dezvoltate şi revizuite pe baza feedback-ului primit de la toţi factorii interesaţi; în acest scop, se colectează feedback 

de la elevi, agenţi economici şi reprezentanţi ai comunităţii şi se utilizează la dezvoltarea şi revizuirea programelor de învăţare 
4.13 procedurile de revizuire a programelor de învăţare conduc la o îmbunătăţire a procesului de predare, instruire practică, învăţare şi a rezultatelor 

învăţării 
4.14 informaţiile privind evaluarea învăţării şi rezultatele obţinute, inclusiv analiza performanţei diferitelor grupuri de elevi, sunt folosite ca punct de 

plecare pentru dezvoltarea programelor de învăţare 
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Apreciere 
Oferta educaţională este diversă, gama de programe de învăţare corespunde nevoilor tuturor elevilor. 
Şcoala monitorizează evoluţia şcolară a elevilor în funcţie de competentele stabilite în curriculum-ul naţional. Toti elevii sunt capabili să urmeze programele respective. 
Pentru cresterea progresului şcolar, se încearcă măsuri de remediere – pregătire suplimentară, consiliere, combaterea absenteismului. 
 În activităţi sunt implicaţi elevii, prin consiliul elevilor, identificându-se astfel nevoile lor de educaţie şi îmbunătăţirea în perspectivă a laturii formative a procesului educativ. 
Planificările calendaristice sunt întocmite pentru calificările din Planul de şcolarizare care este corelat co obiectivele din PAS, PLAI şi PRAI. Pentru calificările propuse 



 16

şcoala are  o experienţă bogată şi toate resursele umane şi materiale. Planificările calendaristice întocmite de către fiecare cadru didactic sunt vizate de către şefii de 
catedră şi aprobate de către director. CDS-urile şi CDL-urile sunt aprobate de către Consiliul de Curriculum din şcoală şi vizate de către inspectorul de specialitate. 
Activităţile desfăşurate în şcoală dovedesc faptul că elevii sunt în centrul atenţiei, că şcoala este preocupată de realizarea optimă a tranziţiei spre  locul de muncă. Informaţile 
privind realizările elevilor sunt folosite ca puncte de plecare pentru dezvoltări ulterioare. 
Curriculum şi programele de învăţare sunt stabilite în prezent de MECT.  
 
Dovezi în sprijinul aprecierii 
� Dosarul cu CDS-uri si curriculumul în dezvoltare locală, aprobate. 
� Chestionarele elevilor de alegere a CDS-urilor 
� Proiectul planului de învăţământ elaborat în urma studierii PRAI şi PLAI. 
� Elaborarea PAS. 
� Program de pregătire suplimentară. 
� Dosarele pentru activităţi extracurriculare, precum şi pentru îndrumare şi consiliere în carieră, cu chestionare pentru identificarea nevoilor speciale/individuale. 
� Implicarea agenţilor economici, aflaţi în parteneriat cu şcoala, prin: participarea elevilor la practică comasată, instruire practică, lecţii demonstrative, activităţi în 

laboratoarele tehnologice, perfecţionarea profesorilor, elaborare CDS. 
� Plan managerial 
� Plan operaţional anual  
� planul de şcolarizare 
� planificari calendaristice; planificarea lucrarilor scrise semestriale 
� indicatori statistici pentru aprecierea gadului de succes al programului 
� rezultatele elevilor la concursuri şi examene 
� registre matricole 
 
Puncte tari cheie 
 
• Efectuarea unei planificari corespunzatoare activitatii 
• Adaptarea programelor la cerintele elevilor si partenerilor economico-sociali 
• Există o gamă variată de activităţi extracurriculare 
• Elevii folosesc eficient facilităţile puse la dispoziţie pentru a 

munci pe cont propriu.  
• Curriculum-ul este incluziv şi asigură şanse egale de  acces şi 

formare 
 

Puncte slabe cheie 
 
• O slaba sistematizare a inregistrarilor privind cerintele agentilor economici si a 

preferintelor elevilor 
• Nu toate cadrele didactice desfasoara o activitate conforma cu Sistemul de 

Management al Calitatii 
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 5 – Predarea, instruirea practică şi învăţarea 
Organizaţia oferă condiţii egale de acces la programele de învăţare şi sprijină toţi elevii. 
 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 
 

APRECIERE 
+ 0 - 

5A Servicii de sprijin pentru cursanţi 
5.1 elevilor le sunt puse la dispoziţie informaţii şi îndrumări despre toate programele de învăţare existente; elevii primesc ajutor pentru a înţelege, a 

obţine sau a căuta informaţii conform nevoilor lor 
5.2 evaluarea iniţială (nevoile elevilor; sprijinul necesar; stiluri de învăţare; cunoştinţe, experienţă şi abilităţi anterioare) este utilizată pentru a oferi 

o imagine exactă pe baza căreia se poate planifica un program adecvat de învăţare şi sprijin, inclusiv activităţi extracurriculare pentru elevi 
5.3 elevii au acces la servicii eficiente şi confidenţiale de sprijin în probleme personale, de învăţare şi de progres; există o varietate de oportunităţi 

de orientare şi consiliere pe toată durata şcolarizării 
5.4 drepturile şi responsabilităţile elevilor sunt clar definite 
5.5 elevii au acces la activităţi extracurriculare conform obiectivelor locale, regionale, naţionale, şi/sau europene şi care au o contribuţie directă şi 

eficientă în atingerea ţintelor şi obiectivelor stabilite în politicile educaţionale şi documentele programatice la nivel naţional, judeţean sau local 
5.6 sunt prevăzute perioade pentru revizuirea şi reevaluarea activităţilor de sprijin şi extracurriculare destinate elevilor, pe baza nevoilor individuale 

ale acestora, legate de progresul în cadrul programului de învăţare  
5.7 informaţiile despre activităţile de sprijin şi extracurriculare sunt înregistrate şi păstrate în siguranţă 
5.8 informaţiile, orientarea şi consilierea sunt eficiente, îndrumându-i pe elevi în ceea ce priveşte modalităţile de a-şi continua studiile după 

absolvire 
5.9 informaţiile referitoare la progresul elevilor după absolvire (ex. urmarea altor programe de învăţare şi/sau angajarea pe piaţa muncii) sunt 

colectate şi înregistrate 
5.10 rata de retenţie al elevilor şi rezultatele obţinute sunt în concordanţă cu datele similare la nivel local, naţional sau internaţional 
5C Relaţia cadru didactic – elev 
5.11 cadrele didactice stabilesc şi menţin relaţii de lucru şi comunicare eficiente cu elevii, alte cadre didactice, alţi membri ai personalului şi ai 

echipei de conducere 
5.12 cadrele didactice folosesc măsuri eficiente pentru a promova egalitatea şanselor şi pentru a evita discriminarea, astfel încât elevii să îşi poată 

atinge potenţialul  
5.13 cadrele didactice folosesc o gamă variată de strategii (ex. învăţarea centrată pe elev, învăţarea prin activităţi practice) pentru a răspunde stilurilor 

de învăţare individuale, abilităţilor, culturii, genului, motivării fiecărui elev 
5.14 cadrele didactice selectează şi menţin o gamă variată de resurse/materiale pentru a oferi sprijin în funcţie de diferitele nevoi ale elevilor 
5.15 evaluarea formativă şi înregistrarea rezultatelor sunt adecvate nevoilor elevilor şi programului, sunt riguroase, juste, exacte şi se efectuează în 

mod regulat 
5.16 programele de învăţare respectă un proces sistematic de păstrare a înregistrărilor 
5D Studiul individual 
5.17 elevii sunt încurajaţi să îşi asume responsabilitatea pentru propriul proces de învăţare (ex. sunt conştienţi de propriile puncte tari şi puncte slabe, 

acţionează conform feedback-ului primit, propun noi obiective de învăţare) 
5.18 toate activităţile de învăţare sunt planificate şi structurate pentru a promova şi a încuraja învăţarea individuală centrată pe elev, învăţarea în 

cadrul unui grup sau învăţarea în diferite contexte 
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5.19 elevii primesc în mod regulat feedback şi informaţii privind progresul realizat, informaţii despre modul în care pot stabili noi criterii 
individualizate pentru a acoperi lipsurile în învăţare 

5.20 elevii sunt implicaţi în evaluarea progresului pe care îl realizează; evaluarea formativă şi feedback-ul sunt folosite pentru planificarea învăţării şi 
pentru monitorizarea progresului elevilor 

5.21 elevii cunosc planificarea activităţilor de evaluare şi sunt familiarizaţi cu diferite activităţi de evaluare formativă şi sumativă înainte ca evaluarea 
finală să aibă loc 
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0 
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Apreciere 
Există o bună informare cu privire la oferta educaţională a şcolii prin modalităţile: publicarea planului de şcolarizare în presă, la radio şi TV local; pliante cu oferta şcolii şi 
broşuri cu detalierea ofertei curriculare; organizarea în fiecare an a “Zilei porţilor deschise”; Vizite organizate de către absolvenţii claselor a VIII-a; Deplasarea la şcolile 
generale din zonă a unui număr  de  profesori şi prezentarea ofertei prin discuţii cu absolvenţii claselor a VIII-a; Şcoala dispune de pagină pe internet. 
Elevilor li se oferă sprijin pentru rezolvarea problemelor personale de regulă prin intermediul diriginţilor. 
Diriginţii au în atenţie şi consilierea şi orientarea profesională a elevilor pe durata şcolarizării. 
Evidenţa notelor elevilor este asigurată cu ajutorul documentelor şcolare obligatorii (cataloage, foi matricole) şi părinţii sunt informaţi cu regularitate asupra progresului 
elevilor de către diriginţi. 
Elevilor cărora nu li se validează competenţele pe parcursul programului de pregătire li se oferă un program suplimentar de recuperare. 
Profesorii efectuează pregătire suplimentară la disciplinele la care se susţin probe la examenele de absolvire şi bacalaureat. 
Activităţile sunt foarte bine pregătite, ceea ce duce la valorificarea unor ocazii constructive care apar în timpul lecţiilor/activităţilor practice  
Profesorii de diferite specialităţi selectează conţinutul cursului pe care îl predau, în conformitate cu nivelul şi nevoile elevilor, predarea fiind clară şi eficientă. 
Predarea se face în concordanţă cu stilurile individuale de învăţare ale elevilor. Metodele folosite sunt activ - participative, adecvate sarcinilor propuse şi îngăduie elevilor să 
înregistreze un progres vizibil. 
Progresul elevilor este monitorizat şi evaluat de profesor. Rezultatele sunt aduse la cunoştinţa elevilor şi părinţilor.  
Proiectele de lecţie au obiective clare, timpul este folosit în mod eficient. Lucrările sunt notate corect. Baremurile de corectare sunt aduse la cunoştinţa elevilor dinainte. Elevii 
lucrează eficient numai sub îndrumarea profesorilor. 
Este asigurată egalitatea şanselor în activitatea de predare – învăţare pentru toţi elevii. 
Profesorii şcolii îşi concentrează atenţia pe respectarea disciplinei în conformitate cu prevederile Regulamentului şcolar şi al Regulamentului de ordine interioară, precum şi 
pe eficientizarea comunicării profesori – elevi – manageri. 
Dovezi în sprijinul aprecierii 
� Raport de autoevaluare la nivel de catedră, şcoală. 
� Rapoarte individuale de autoevaluare ale profesorilor. 
� Dosar pentru evidenţierea progresului realizat în retenţia eleviilor 
� Fişe de progres şcolar individual realizate de profesori. 
� Dosare cu fişe de observare a lectiei. 
� Regulament de ordine interioară. 
� Dosarul cu parteneriate. 
� Dosarele pentru activităţi extracurriculare, precum şi pentru îndrumare şi consiliere în carieră, cu chestionare pentru identificarea nevoilor speciale/individuale. 
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� Dosarele catedrelor: plan de managerial, analiza activităţilor semestriale, procese verbale, lista profesorilor, fişe de lucru, etc. 
� Dosarele diriginţiilor: lista elevilor, orarul activităţilor, analiza stilurilor de învăţare, chestionare, procese verbale ale întalnirilor cu părinţii,  curriculum, materiale, etc. 
� Portofoliul profesorilor şi maistrilor instructori: curriculum, planificari, fise de progres scolar, proiectarea activitatii didactice, fişe de lucru,  teste de evaluare, teste 

predictive, adeverinţe de formare. 
� Ghid metodologic pentru profesori. 
� Portofoliile elevilor. 
� Dosar simulare bacalaureat; rezultate la examenele finale 
� Dosare personale, cataloage, foi matricole, proiecte, fise de evaluare 
� Chestionare: chestionare pentru identificarea stilurilor individuale de învăţare, chestionar de interese, chestionar de aptitudini, chestionar valori în muncă, cercetare 

sociologică - violenţa şcolară, chestionar – absenteismul în şcoală 
 
Puncte tari cheie 
� O foarte buna popularizare a ofertei scolare 
� Existenta unei game variate de resurse si materiale de invatare 
� Rezultate bune la concursuri si olimpiade scolare  
� Profesorii utilizeaza strategii de predare eficiente, adaptate la nevoile individuale 

ale elevilor, corespunzator stilurilor individuale de invatare 
� Elevii cunosc persoanele desemnate pentru a-i ajuta, atât la studiu cât şi pentru 

rezolvarea unor probleme personale. 
� Relatii de lucru eficiente 
� Nevoile elevilor din toate mediile sociale sunt recunoscute  

Puncte slabe cheie 

• Oferta redusă de activităţi extracurriculare prin cercuri ştiinţifice. 

• Formarea insuficientă a cadrelor didactice pentru dezvoltarea învăţării centrate 
pe elev 

• Dificultăţii in cunoaşterea realităţii de la nivelul claselor 

• Înregistrarea progresului elevilor după absolvire se poate face cu exactitate  
numai pentru o parte din absolvenţi. 
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 6 – Evaluarea şi certificarea învăţării 
Organizaţia utilizează procese eficiente de evaluare şi monitorizare pentru a sprijini progresul elevilor. 
 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 
 

APRECIERE 
+ 0 - 

6A Evaluarea sumativă şi certificarea 
6.1 procedurile şi condiţiile privind evaluarea sumativă, monitorizarea învăţării şi certificarea sunt comunicate în mod clar tuturor factorilor 

interesaţi  
6.2 cerinţele specifice de evaluare ale elevilor (de ex, pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale) sunt identificate şi îndeplinite atunci când este 

posibil  
6.3 evaluarea sumativă este folosită pentru a monitoriza progresul elevilor şi pentru a informa elevii în legătură cu progresul pe care l-au realizat şi 

cu modul în care îşi pot îmbunătăţi performanţa 
6.4 elevii au oportunitatea de a se înregistra la o nouă procedură de evaluare sumativă (dacă este posibil) şi/sau au o “a doua şansă” de a fi evaluaţi  
6.5 toate evaluările sunt adecvate, riguroase, corecte, exacte şi sunt efectuate în mod regulat; evaluarea sumativă şi certificarea sunt în conformitate 

cu standardele naţionale şi cu legislaţia în vigoare 
6.6 procedura de înregistrare a elevilor pentru certificare îndeplineşte reglementările în vigoare 
6.7 evaluarea sumativă, monitorizarea învăţării şi certificarea sunt efectuate de cadre didactice cu calificare adecvată şi experienţă corespunzătoare 
6.8 în mod regulat sunt selectate şi revizuite metodele şi instrumentele de evaluare sumativă; constatările rezultate sunt luate în considerare în 

acţiuni ulterioare de evaluare, pentru a asigura consecvenţa şi corectitudinea procesului de evaluare;; cadrele didactice participă în mod regulat 
la activităţi de standardizare a evaluării 
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Apreciere 
 
Evaluarea iniţială este utilizată pentru: a identifica nevoile de învăţare suplimentară şi eventualele lacune în cunoştinţe, a oferi o imagine clară asupra realizărilor elevilor până 
la acea dată. 
Evaluarea sumativă se face în mod regulat, corect şi exact. În funcţie de evaluarea sumativă se monitorizează progresul elevilor pe disciplină, rezultate care sunt aduse la 
cunoştinţa elevilor şi părinţilor. 
Exemplele de bună practică în evaluarea sumativă sunt luate în considerare în acţiunile ulterioare. 
 Rezultatele obţinute de elevi la examenele de certificare a competenţelor profesionale dovedesc o bună pregătire a elevilor.  
Feedback-ul primit de la elevi cu ocazia tuturor formelor de evaluare  şi prin chestionarele adresate influenţează stabilirea procedurilor şi criteriilor de evaluare în viitor. 
Procedurile de evaluare a învăţării cuprind toate formele de testare, examinare scrisă sau orală, evaluare pe bază de competenţe, proiecte şi respectă cerinţele legale. 
Înregistrările privind activităţile de evaluare se găsesc în dosarele cadrelor didactice şi în dosarele catedrelor. 
 
 
Dovezi în aprecieri 
� Aplicarea şi interpretarea testelor iniţiale. 
� Program de pregătire suplimentară. 
� Proiecte  pentru certificarea competenţelor profesionale. 
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� Teste sumative. 
� Dosar pentru evidenţierea progresului realizat în retenţia eleviilor pe clasă . 
� Lucrări de autodotare în şcoală. 
� Raportul consiliului profesorilor clasei, semestrial. 
� Raport de autoevaluare internă şi Plan de îmbunătăţire. 
� Rezultate ale elevilor la bacalaureat şi la examenelor de certificare a competenţelor profesionale . 
� Raport general privind starea şi calitatea învăţământului în şcoală, anual . 
� Rapoarte de activitate la catedre şi programe semestriale la catedre. 
� Procedura de evaluare sumativa 
� Graficul evaluarii prin lucrari scrise 
� Cataloage, foi matricole, dosare personale, proiecte, fise de evaluare 
 
Puncte tari cheie 
 

• O bună informare a elevilor cu privire la criteriile şi procedurile de evaluare. 

• Realizarea unei evaluări riguroase exacte şi corecte. 

• Stimularea îmbunătăţirii performanţelor elevilor prin evaluare. 

Puncte slabe cheie 
 
• O slabă evidenţiere a unor criterii şi decizii practice de evaluare stabilite de 

profesorii cu experienţă si rezultate bune. 
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 7 – Evaluarea şi Îmbunătăţirea calităţii 
Performanţa organizaţiei este monitorizată şi evaluată; procesul de autoevaluare are ca rezultat planul de îmbunătăţire; îmbunătăţirile sunt implementate şi monitorizate 
 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 
 

APRECIERE 
+ 0 - 

7A Procesul de autoevaluare 
7.1 personalul de conducere este angajat şi implicat în mod activ în procesul de autoevaluare; procesul de autoevaluare este sistematic, efectuat 

anual împreună cu întregul personal şi ia în considerare opiniile exprimate de toţi factorii interesaţi interni şi externi  
7.2 o politică clară privind autoevaluarea este comunicată tuturor factorilor interesaţi şi este înţeleasă de aceştia 
7.3 toate aspectele referitoare la organizaţie, inclusiv programele de învăţare şi alte servicii, sunt supuse procesului de autoevaluare 
7.4 pentru monitorizarea eficacităţii programelor de învăţare şi a altor servicii oferite de unitatea de ÎPT sunt folosite instrumente adecvate şi 

benchmarkingul (compararea cu buna practică în domeniu) 
7.5 sistemul de calitate dispune de un mecanism de colectare regulată (cel puţin o dată pe an) a feedback-ului din partea elevilor şi a altor factori 

interesaţi interni şi externi privind toate aspectele organizaţiei, indicatorii şi standardele naţionale  
7.6 sunt utilizate instrumente specifice (ex. Chestionare, interviuri, focus grupuri etc.) pentru a identifica „gradul de satisfacţie” al beneficiarilor 
7.7 performanţa este analizată pe baza indicatorilor cheie de performanţă interni şi externi, a ţintelor stabilite pentru a identifica noi ţinte de 

îmbunătăţire; autoevaluarea riguroasă are drept rezultat identificarea priorităţilor şi stabilirea unor obiective ambiţioase de îmbunătăţire şi de 
planificare a acţiunii 

7.8 există proceduri pentru monitorizarea internă şi validarea aprecierilor formulate în timpul procesului de autoevaluare şi a aprecierilor în privinţa 
dovezilor prezentate 

7.9 raportul procesului de autoevaluare este aprobat de echipa de conducere; procesul de autoevaluare este monitorizat extern iar raportul procesului 
de autoevaluare este validat extern de către reprezentanţii inspectoratelor şcolare 

7B Procesul de îmbunătăţire 
7.10 se stabilesc procedurile de dezvoltare a punctelor tari, de rezolvare a punctelor slabe şi de implementare a îmbunătăţirilor, iar rezultatele 

procesului şi ale raportului de autoevaluare se folosesc ca resurse pentru dezvoltări ulterioare 
7.11 planul de îmbunătăţire ia în considerare toate puncte slabe identificate, inclusiv pe acelea a căror îmbunătăţire nu s-a realizat în ciclul anterior; 

domeniile de activitate selectate pentru a fi îmbunătăţite reprezintă un răspuns adecvat la punctele tari şi slabe ale unităţii de ÎPT 
7.12 planul de îmbunătăţire stabileşte în mod adecvat costurile şi resursele şi, defineşte în mod clar ţintele, priorităţile, sarcinile, responsabilităţile şi 

termenele; criteriile de succes sunt specifice, măsurabile şi posibil de atins  
7.13 implementarea planurilor de acţiune, a îmbunătăţirilor şi a măsurilor corective este monitorizată şi evaluată; sunt aduse modificări în 

conformitate cu rezultatele; performanţa îmbunătăţită a organizaţiei este monitorizată şi analizată 
7.14 toţi membrii personalului sunt implicaţi în procesul de îmbunătăţire continuă a calităţii 
7.15 toţi membrii personalului şi toţi factori interesaţi primesc informaţii şi feedback în legătură cu rezultatele procesului de autoevaluare şi cu planul 

de îmbunătăţire (cu respectarea dreptului la protejarea datelor personale) 
7.16 tendinţele privind performanţa în timp demonstrează o îmbunătăţire continuă sau menţinerea unor standarde foarte înalte; progresul este măsurat 

pe baza ţintelor, indicatorilor şi standardelor de la nivel naţional 
7.17 concluziile specificate de organisme externe sunt comunicate personalului în cauză şi sunt aplicate măsuri corective 
7.18 planul de îmbunătăţire al unităţii de ÎPT este aprobat de către reprezentanţii inspectoratelor şcolare 
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Apreciere 
 

Procesul de autoevaluare se răsfrânge asupra tuturor aspectelor activităţii şcolii: predare-învăţare, activităţi extracurriculare, asigurarea şi evidenţa  resurselor  financiare, 
relaţiile de parteneriat. În Planul de acţiune şi în Formularele de monitorizare sunt evidenţiate multiple aspecte. 

Autoevaluarea este un proces continuu realizat sub diverse forme şi cu diferite instrumente: observare la lecţii conform Fişelor de observare, analiza în şedinţele lunare ale 
catedrelor, monitorizare periodică conform  Formularelor de monitorizare, întocmite odată la două luni. 
Analiza performanţelor obţinute s-a făcut în cadrul Rapoartelor de activitate individuale. ale catedrelor, la nivel de şcoală prin raportarea la indicatorii din perioada 
precedentă şi la indicatorii realizaţi la alte şcoli sau la nivel de judeţ. Toate aceste rapoarte de analiză servesc la fundamentarea Planurilor viitoare de activitate. 
Prin Raportul de autoevaluare s-au stabilit punctele forte ale şcolii pentru orientarea, activităţii înspre performanţe superioare precum şi eventualele puncte slabe pentru a 
acţiona prin Planul de îmbunătăţire al activităţii la depăşirea acestora. Pot fi aduse îmbunătăţiri sub acest aspect printr-o programare mai raţională în timp a  întocmirii 
Raportului de autoevaluare. 
Autoevaluarea individuală a cadrelor didactice este urmată de autoevaluarea la nivelul catedrei / compartimentului şi în final la nivelul şcolii. Fiecare cadru didactic are un 
dosar personal care cuprinde: CV, Fişa postului, Fişa de evaluare anuală, Fişa de formare continuă şi documente şcolare;  autoevaluarea se finalizează prin analiză SWOT. 
 
Dovezi în sprijinul aprecierii 
 
� Registrul cu procesele verbale ale întâlnirilor Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii. 
� Dosarul Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii, Planul de actiune al CEAC, Formulare de monitorizare, Proceduri, Declaraţia  calitatii. 
� Raport de autoevaluare şi Plan de îmbunătăţire, la nivel şcoală. 
� Rapoarte individuale de autoevaluare a profesorilor. 
� Rapoarte de activitate ale catedrelor 
� Dosar pentru evidenţierea progresului realizat în retenţia eleviilor pe clasă / disciplină . 
� PAS. 
� Legea invatamantului 
� Statutul cadrelor didactice 
� Dosare cu fişe de observare a lectiei. 
� Planuri operaţionale anuale  



 24

� Planuri manageriale  
� Dosar cu CDS-uri, cu aprobarea ISJ. 
� Dosarul cu parteneriate. 
� analiza SWOT  pe catedre 
� Manualul de autoevaluare; Raportul de autoevaluare 
� Palnul de imbunatatire 
� planuri de acţiune 
� Chestionare aplicate elevilor 
� Raportul evaluatorului extern in cadrul programului Phare TVET si cel al ISJ in urma inspectiei efectuate pentru validarea raportului de autoevaluare 
 
Puncte tari cheie 
 

• Autoevaluarea s-a extins la toate aspectele legate de şcoală. 

• Există o bună informare a personalului  privind procesul de autoevaluare. 

• Implicarea managementului în procesul de autoevaluare. 

• A fost întocmit un plan realist de îmbunătăţire a activităţii şcolii 

 
 

Puncte slabe cheie 
 

• Programarea necorespunzătoare în timp  a întocmirii raportului de autoevaluare 

� Repere puţine colectate pentru compararea performanţelor atinse de şcoală. 

� majoritatea personalului este implicat în procesul de îmbunătăţire continuă a 
calităţii 
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7.6. PLAN DE ÎMBUNĂTĂŢIRE  a calităţii educaţiei şi formării profesionale 
 
 
Numele şcolii ÎPT 
 

COLEGIUL TEHNIC „IULIU MANIU” 

Adresa şcolii ÎPT  
telefon – fax – email 

 

ŞIMLEUL SILVANIEI,Str. MIHAIL KOGĂLNICEANU,Nr.11 
0260678860,0260678489,maniu@colim.ro 

Perioada acestui plan 
 

de la 
01.09.2010 

până la  
30.06.2011 
 

Numele Directorului 
 

FLONTA  STELIAN 

Semnătura Directorului 
 

 

Data planului de îmbunătăţire 
 

28.09.2010 

 
Data aprobării  
 

 

Numele inspectorului 
 

 

Semnătura inspectorului 
 

 

 
Monitorizarea internă 
 

Prima perioadă 
15 septembrie – 15decembrie 

Perioada a 2-a 
15 decembrie - 15 martie 

Perioada a 3-a 
15 martie - 15 iunie 

Data la care s-au adus 
modificări planului de 
îmbunătăţire: 

15.12.2010 15.03.2011 15.06.2011 
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PRINCIPIUL CALITĂŢII: 1-Managementul calitatii 
Referitor la acelaşi punct slab: Pagina 6 din Raportul de autoevaluare 

PUNCTUL SLAB avut în vedere: 
(din raportul de autoevaluare) neimplicarea tuturor cadrelor didactice in implementarea asigurarii calitatii 

Ţinte Acţiuni necesare Rezultate 
măsurabile  

Responsabil 
pentru 

îndeplinirea 
acţiunilor 

Prioritatea 
acţiunii  

Termene şi 
obiective 

intermediare  

Monitorizare şi 
evaluare 

Costuri şi alte 
resurse necesare 

Formarea tuturor 
cadrelor didactice 
pentru asigurarea 
calitatii 
 

Instruirea tuturor 
cadrelor didactice 
privind sistemul de 
asigurarea calitatii 

Cel puţin 80% 
dintre cadrele 
didactice să se 
implice în 
asigurarea 
calităţii 

Mag Laura Mare 01.03.2011 Flonta Stelian - 

PRINCIPIUL CALITĂŢII: 2-Responsabilitati de Management 
Referitor la acelaşi punct slab: Pagina 10 din Raportul de autoevaluare 

PUNCTUL SLAB avut în vedere: 
(din raportul de autoevaluare): sistemul de colectare a informatiilor legate de evolutia ulterioara a absolventilor 
 
 

Cunoaşterea 
traseului urmat de 
absolvenţii şcolii  
 
 

-chestionare aplicate 
absolvenţilor după 3 
şi 6 luni de la 
absolvire 
-legătura cu 
familiile 
absolvenţilor 
-legătura cu agenţii 
economici din 
Bazinul Şimleu 

Colectarea 
informaţiilor de la 
cel puţin 80% 
dintre absolvenţi 

Mag Laura Medie 01.10.2010 
01.03.2011 

Flonta Stelian Papetarie, 
Resurse multimedia, 
Aplicatii software 
pentru gestionarea 
bazelor de date 

PRINCIPIUL CALITĂŢII: 3-Managementul resurselor 
Referitor la acelaşi punct slab: Pagina 13 din Raportul de autoevaluare 

PUNCTUL SLAB avut în vedere: 
(din raportul de autoevaluare): Se tine cont intr-o mica masura de sugestiile elevilor la amenajarea spatiilor din scoala 

Optimizarea 
ambientului 

Intocmirea de 
chestionare şi  
şi distribuirea lor 
către elevi prin 
diriginţi 

Chestionare 
completate de 
catre fiecare elev 

Pop Luminita 
Nosal Mariana 

medie 30.11.2010 FLONTA 
STELIAN 

hartie 
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PRINCIPIUL CALITĂŢII: 4-Proiectare si dezvoltare 
Referitor la acelaşi punct slab: Pagina 15 din Raportul de autoevaluare 

PUNCTUL SLAB avut în vedere: 
(din raportul de autoevaluare): O slaba sistematizare a inregistrarilor privind cerintele agentilor economici si a preferintelor elevilor 
 
 
Optimizarea 
activităţii de 
proiectare a 
curriculum-ului 
 
 

Testarea cerinţelor 
agenţilor economici 
şi a preferinţelor 
elevilor 

Chestionare 
adresate elevilor 
Chestionare 
adresate agenţilor 
economici 

Cimpan Liliana 
Mag Laura 

Medie 18.12.2010 Flonta Stelian Hartie, 
Resurse multimedia 

PRINCIPIUL CALITĂŢII: 5-Predare si invatare 
Referitor la acelaşi punct slab: Pagina 19 din Raportul de autoevaluare 

PUNCTUL SLAB avut în vedere: 

• (din raportul de autoevaluare): Oferta redusă de activităţi extracurriculare prin cercuri ştiinţifice. 

• Formarea insuficientă a cadrelor didactice pentru dezvoltarea învăţării centrate pe elev 

• Dificultăţii in cunoaşterea realităţii de la nivelul claselor 

• Înregistrarea progresului elevilor după absolvire se poate face cu exactitate  numai pentru o parte din absolvenţi. 

 
Satisfacerea 
preferinţelor 
elevilor 
 
 
 
 

-Identificarea ofertei 
de activităţii 
extracurriculare 
-colectarea 
opţiunilor elevilor 

cel puţin 80% 
dintre elevi sa fie 
mulţumiţi 

Pop Luminita 
Nosal Mariana 

Medie 30.11.2010 Flonta Stelian Hartie, 
Resurse multimedia 

Cresterea 
performantelor la 
concursurile 
scolare 

-activitati 
diferentiate cu elevii 
dotati 

Numar de premii Cadre didactice Medie anual Consiliul de 
Administratie 

 

Utilizarea 
calculatorului 

şi al 

programului 
AEL în procesul 

de predare-

-activitati de predare  Evidenta utilizare 
AEL 

Cadre didactice Medie Semestrul I Consiliul de 
Administratie 
CEAC 
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învăţare 

 
Formarea cadrelor 
didactice 
 
 
 
 
 

- cursuri de formare 
-lecţii demonstrative 

toate cadrele 
didactice să fie 
competente în 
utilizarea învăţării 
centrate pe elev 

Mag Laura 
Pop Luminita 

Medie 01.12.2010 Mag Laura  

PRINCIPIUL CALITĂŢII: 6-Evaluarea si certificarea invatarii 
Referitor la acelaşi punct slab: Pagina 21 din Raportul de autoevaluare 

PUNCTUL SLAB avut în vedere: 
(din raportul de autoevaluare): O slabă evidenţiere a unor criterii şi decizii practice de evaluare stabilite de profesorii cu experienţă si rezultate bune. 
Diseminarea 
rezultatelor în 
evaluare de către 
profesorii cu 
experienţă 
 

Colectarea unor 
teste şi criterii de 
evaluare de la 
profesorii cu 
experienţă 
şi prezentarea 
acestora în şedinţele 
de catedră 

cel puţin un test 
la fiecare 
disciplină 

Balazs Iosif 
Nosal Mariana 

Medie 01.11.2010 Flonta Stelian  

PRINCIPIUL CALITĂŢII: 7-Evaluarea si imbunatatirea calitatii 
Referitor la acelaşi punct slab: Pagina 24 din Raportul de autoevaluare 

PUNCTUL SLAB avut în vedere: 

• (din raportul de autoevaluare): Programarea necorespunzătoare în timp  a întocmirii raportului de autoevaluare 

� Repere puţine colectate pentru compararea performanţelor atinse de şcoală 

� majoritatea personalului este implicat în procesul de îmbunătăţire continuă a calităţii 

Colectarea mai 
eficientă a 
dovezilor necesare 
întocmirii 
raportului de 
autoevaluare 

Întocmirea unui 
grafic al etapelor de 
colectare a 
dovezilor de la toate 
compartimentele 
care funcţionează in 
şcoală 

colectarea cu cel 
puţin o saptamana 
mai devreme a 
tuturor dovezilor 

Mag Laura 
Pop Luminita 
Nosal Mariana 

Mare La data intocmirii 
raportului 

Flonta Stelian  

Colectarea 
informaţiilor 

-realizarea unor 
programe pe 

Indici statistici de 
la alte şcoli, 

Mag Laura 
Pop Luminita 
Balazs Iosif 

Medie 01.11.2010 Mag Laura  
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necesare 
comparării 
performanţelor 
şcolii în timp 

calculator care să 
permită obţinerea 
diferitelor date 
statistice 
-compararea 
rezultatelor şcolii cu 
cele altor şcoli 

Indici statistici la 
nivel de judeţ,  
Indici statistici la 
nivel naţional 

Comentarii 
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=========================
=== 
 
 
 
7.4.  RAPORTUL PROCESULUI DE AUTOEVALUARE  

 
 
Numele unităţii de ÎPT COLEGIUL TEHNIC „IULIU MANIU” 

Adresa unităţii de ÎPT 
telefon – fax – email  

SIMLEU SILVANIEI, STR. MIHAIL KOGALNICEANU  NR.11 
0260/678860;  0260678487;  maniu@colim.ro 

Perioada acestui raport de 
autoevaluare 
 

de la 

01/09/2008 
până la 
30/06/2009  

Numele directorului  
 

FLONTA  STELIAN 

Semnătura directorului   
Data raportului procesului de 
autoevaluare 

28.09.2009 
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Data Validării  
 

 

Numele inspectorului 
 

 

Semnătura inspectorului 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Această secţiune evidenţiază puncte tari şi puncte slabe cheie ale unităţii de ÎPT (care se vor reflecta în PAS). 

Puncte tari cheie 
 
• Personalul de conducere este implicat activ in asigurarea calitatii organizatiei, 

promovand o politica profesionista de afirmare a valorilor si manifestand un 
interes crescut pentru imbunatatirea sistemului de asigurare a calitatii 

• Comunicarea internă şi cu partenerii economico-sociali este eficientă 

• Resursele financiare şi alte resurse sunt utilizate în mod eficient pentru a susţine 
priorităţi educaţionale. 

• Scoala ofera conditii optime pentru desfasurarea activitatii; Gama de resurse 
materiale corespunde ofertei scolare 

• Scoala are incadrat personal calificat corespunzator ofertei curriculare 
� Existenta unei game variate de resurse si materiale de invatare 
� Profesorii utilizeaza strategii de predare eficiente, adaptate la nevoile individuale 

ale elevilor, corespunzator stilurilor individuale de invatare 

Puncte slabe cheie 
 

• Sistemul de colectare a informatiilor legate de evolutia ulterioara a absolventilor 
nu este eficient; Înregistrarea progresului elevilor după absolvire se poate face cu 
exactitate  numai pentru o parte din absolvenţi. 

• O slaba sistematizare a inregistrarilor privind cerintele agentilor economici si a 
preferintelor elevilor 

• Formarea insuficientă a cadrelor didactice pentru dezvoltarea învăţării centrate 
pe elev 

• O slabă evidenţiere a unor criterii şi decizii practice de evaluare stabilite de 
profesorii cu experienţă si rezultate bune. 

� Programarea necorespunzătoare în timp  a întocmirii raportului de autoevaluare 

� Repere puţine colectate pentru compararea performanţelor atinse de şcoală. 
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Apreciere generală 
Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” din Simleu Silvaniei este o scoala in care invata aproximativ 670 de elevi cu varste cuprinse intre 14 si 19 ani, proveniti atat din 
orasul Simleu Silvaniei, cat si din satele si comunele din jur. Dintre elevi, un procent de 11% sunt de nationalitate maghiara si 2% de nationalitate slovaca. 
Domeniile in care sunt pregatiti elevii sunt urmatoarele: matematica-informatica,  mecanica, electrotehnica, servicii, transporturi, prelucrarea lemnului di textile. 
Din 2007, colegiul a primit titlul de Scoala Europeana, din partea Ministerului Educatiei si Cercetarii pentru intensa activitate de cooperare internationala pe care 
scoala a avut-o in ultimii ani. In prezent, coordonatoare a doua proiecte europene, scoala noastra a oferit elevilor si profesorilor sai prilejul de a intalni de-a lungul 
anilor, numerosi colegi de-ai lor din alte scoli europene si de a desfasura o gama larga de activitati educative interesante. 
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Date statistice şi de performanţă 
 
 
Pentru autoevaluare sunt necesare date statistice. Aceste  informaţii pot fi preluate din Planul de Acţiune al Şcolii (PAS),unde sunt anexate : 

• numărul total de elevi înscrişi, pe nivele de învăţământ, sexe, medii de rezidenţă (pentru ultimii trei ani); 
• numărul total de elevi înscrişi pe filiere, pe profiluri şi pe domenii de pregătire profesională (pentru ultimii trei ani); 
• rata de promovare, pe profiluri şi pe domenii de pregătire profesională, sexe, medii de rezidenţă (pentru ultimii trei ani); 
• rata abandonului şcolar, pe profiluri şi pe domenii de pregătire profesională, sexe, medii de rezidenţă (pentru ultimii trei ani); 
• rata de succes la examenul de bacalaureat şi la examenele de certificare a competenţelor profesionale, sexe, medii de rezidenţă (pentru ultimii trei ani). 

 
-  
 

Baza de date a unităţii de ÎPT va fi actualizată permanent, fiind colectate şi păstrate toate acele informaţii solicitate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi de 
organismele şi instituţiile afiliate acestuia. De asemenea, vor fi colectate informaţii care să permită unităţilor de ÎPT raportarea în funcţie de Setul de referinţăal 
indicatorilor de calitate elaborat la nivel european (prezentaţi detaliat în Anexa G ). În această etapă a dezvoltării, nu sunt disponibile toate informaţiile solicitate şi nici 
nu sunt dezvoltate toate mecanismele care să permită colectarea lor; unitatea de ÎPT trebuie însă să aibă în vedere  colectarea acestor informaţii în momentul în care 
mecanismele dezvoltate la nivel de sistem vor permite acest lucru. 
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Principiul Calităţii 1 –Managementul calităţii 
Managementul calităţii asigură calitatea programelor de învăţare şi promovează îmbunătăţirea continuă printr-un proces riguros de autoevaluare. 
 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 
 

APRECIERE5 
+ 0 - 

1A CONDUCERE 
1.1 personalul de conducere se implică activ în asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii organizaţiei; acesta elaborează misiunea, viziunea şi valorile 

organizaţiei în urma unor procese consultative 
1.2 obiectivele politicilor locale, regionale, naţionale şi europene se reflectă în scopurile/ţintele stabilite 
1.3 personalul de conducere elaborează documentele de planificare strategică (Planul de Acţiune al Şcolii - PAS) şi operaţională şi le comunică prin 

mijloace adecvate factorilor implicaţi 
1.4 personalul de conducere se asigură că valorile şi codurile de conduită ale organizaţiei sunt vizibile în practică şi este model al unei culturi a 

excelenţei 
1.5 conducătorul organizaţiei este direct responsabil de calitatea organizaţiei şi a ofertei educaţionale iar managementul operaţional al calităţii este 

asigurat de către conducătorul instituţiei sau de către coordonatorul calităţii numit de acesta (Art. 11.3 din Legea asigurării calităţii) 
1.6 personalul de conducere se asigură că toţi membrii personalului şi  factorii interesaţi se implică în asigurarea calităţii organizaţiei şi a ofertei 

educaţionale 
1.7 împărţirea responsabilităţilor între echipa de conducere şi Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC) este clară şi eficientă 
1.8 recomandările de îmbunătăţire a calităţii sunt dezbătute cu CEAC şi puse în aplicare, acolo unde acest lucru este posibil 
1B Manualul calităţii 
1.9 organizaţia are un manual al calităţii (suma tuturor politicilor şi procedurilor, planurilor strategice şi operaţionale şi a documentaţiei privind 

asigurarea calităţii); strategiile şi procesele garantează că manualul calităţii este accesibil principalilor factori interesaţi 
1.10 strategiile şi procesele garantează că manualul calităţii respectă reglementările interne şi externe şi este periodic revizuit şi actualizat conform 

cerinţelor 
1.11 strategiile şi procesele garantează calitatea şi consistenţa tuturor aspectelor ofertei educaţionale; există proceduri sistematice de revizuire a 

predării, instruirii practice şi învăţării şi de îmbunătăţire a rezultatelor elevilor (vezi şi PC 3C + 3D) 
1.12 manualul calităţii cuprinde proceduri eficiente de răspuns la reclamaţii şi contestaţii (vezi şi 4.8) şi proceduri pentru a aplica şi monitoriza 

recomandările de îmbunătăţire a calităţii  
1C Monitorizarea internă a procedurilor 
1.13 organizaţia are o strategie de monitorizare internă a managementului calităţii unităţii de ÎPT şi a manualului calităţii 
1.14 procedurile şi politicile sunt monitorizate şi evaluate în mod regulat pentru a se garanta că sunt eficiente şi respectate şi procesele sunt adecvate  
1.15 se stabilesc proceduri privind neconformitatea şi se implementează măsuri corective în cazul nerespectării regulilor 
 

 
+ 
 

+ 
+ 
 

+ 
 

+ 
 
 

+ 
 

+ 
 
 
 
 
 
 
 

+ 
 

+ 
 
 

+ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
5
 0 pentru nivel mediu, - pentru punct slab, + pentru punct tare 
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+ 

 
 
 
 

0 
 

0 
Apreciere 
   Întreaga activitate din şcoală este corelată cu PLAI şi PRAI şi ghidată de PAS.  
   Şcoala pregăteşte elevi pentru a dobândi competenţe în două filiere: teoretica si tehnologica. 
   Şcoala participă la o serie de schimburi de experienţă şi desfăşoară multe activităţi extracurriculare foarte apreciate de elevi. 
   Echipa manageriala aleasa in mod democratic constituie modele etice si profesionale, lucru evidentiat si cu ocazia manifestarilor desfasurate in scoala. 
     Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii a fost înfinţată conform legii 87/2006 şi are un regulament propriu de funcţionare, discutat şi  aprobat în Consiliul de 
Administraţie, în care sunt prevăzute  modul de organizare si functionare, atribuţiile fiecărui membru a comisiei,   etc. 
    Informatiile referitoare la asigurarea calitatii au fost sintetizate sub forma unei Declaratii a calitatii. 
    Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii coordonează redactarea, modificarea, aplicarea procedurilor şi activitatea de autoevaluare.  Scopul autoevaluarii este 
imbunatatirea continua a activitatii prin masurile sintetizate in Planul de masuri pentru imbunatatirea activitatii. 
Dovezi în sprijinul aprecierii 
• PAS corelat cu PRAI şi PLAI 
• ROI, plan operational al managementului 
• declaraţie de misiune documentată; obiective şi aspiraţii 
• fişele postului ale persoanelor din conducere, declaraţia de responsabilităţi 
• procese verbale ale Consiliului de Administraţiei, ale comisiilor metodice, Consiliului profesoral, Consiliului consultativ al elevilor şi ale altor comisii;   
• Decizia directorului şcolii pentru constituirea CEAC şi numirea responsabilului comisiei 
• politici şi proceduri documentate; manualul calităţii; 
• programul de monitorizare internă al calităţii 
• structura organizaţională; organigrama; roluri şi responsabilităţi 
• dovezi care demonstrează că politicile şi procedurile sunt aplicate : fise de inspectie 
• rapoarte de autoevaluare; planuri de îmbunătăţire;  
• formulare de monitorizare internă;  
• procedurile de elaborare a CDS; 
• procesele verbale ale întâlnirilor Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii;  
• procese verbale ale Consiliului Profesoral 
•  indicatori de performanţă indicati de ISJ si MECT  
• Planuri de activitate ale catedrelor; rapoarte de activitate; planificari calendaristice ale profesorilor  
• date statistice ce descriu tendinţele în ceea ce priveşte performanţa şi îmbunătăţirea în timp 
• rapoarte ale evaluării externe, monitorizării externe, inspecţiei şi ale altor audituri externe  
• rapoarte trimise la inspectoratele şcolare  
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• evidenţe legate de grupurile minorităţilor etnice  
• fise pentru observarea lecţiilor/activităţilor practice  
• Procedurile elaborate: Elaborarea, aplicarea si interpretarea chestionarelor; Selectarea, pastrarea si verificarea materialelor; Contestatii; 

Verificarea modului de completare a documentelor oficiale (cataloage, documente financiare, etc.); Elaborarea, aplicarea si verificarea 
orarului 

 
Puncte tari cheie 
• Personalul de conducere este implicat activ in asigurarea calitatii organizatiei, 

promovand o politica profesionista de afirmare a valorilor 
• Personalul de conducere manifesta un interes crescut pentru imbunatatirea 

sistemului de asigurare a calitatii 
•  Valorile şi normele de conduită sunt înţelese de toţi membrii  personalului şi 

aplicate în activităţile zilnice. 
• Activitatea din scoala este monitorizata cu atentie, in special eficienta predarii si 

invatarii; rezultatele elevilor sunt evaluate in mod regulat 
• Politicile şi procedurile sunt respectate, monitorizate, analizate şi îmbunătăţite 

Puncte slabe cheie 
• Nu toti membrii personalului îşi înţeleg cu claritate responsabilitatea de a identifica 

şi a furniza dovezi referitoare la punctele tari şi punctele slabe în domeniul lor de 
activitate. 
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 2 – Responsabilităţile managementului  
Organizaţia asigură un management eficient al tuturor proceselor, al ofertei de educaţie şi formare profesională şi al dezvoltării programelor de învăţare. 
 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 
 

APRECIERE 
+ 0 - 

2A Conducere 
2.1 personalul de conducere demonstrează sprijin activ şi implicare în ceea ce priveşte dezvoltarea şi calitatea programelor de învăţare şi ale altor 

servicii asigurate de organizaţie; personalul de conducere acţionează cu eficacitate pentru îmbunătăţirea rezultatelor obţinute de organizaţie şi 
pentru sprijinirea tuturor elevilor  

2.2 personalul de conducere supraveghează eficient direcţia strategică şi monitorizează permanent calitatea predării, instruirii practice şi învăţării, 
rezultatele elevilor şi toate serviciile oferite de organizaţie 

2.3 în mod regulat departamentele/compartimentele fac rapoarte către conducere, utilizând indicatori specifici (ex. 4.9) 
2.4 programele de învăţare / curriculum la decizia şcolii (CDS)/curriculum în dezvoltare locală (CDL) sunt aprobate de conducere şi alte 

autorităţi, conform reglementărilor în vigoare şi respectă obiectivele strategice şi etosul organizaţiei 
2.5 se promovează egalitatea şanselor şi se evită discriminarea în toate activităţile 
2.6 personalul de conducere îşi evaluează cu regularitate performanţele 

2B Comunicarea 
2.7 comunicarea în cadrul organizaţiei şi cu factorii interesaţi externi este eficientă 
2.8 există proceduri eficiente care garantează că misiunea, obiectivele strategice, ţintele şi valorile organizaţiei sunt comunicate şi înţelese de 

către  toţi membrii personalului şi de către factorii interesaţi (inclusiv de către furnizorii de stagii de practică) 
2.9 rolurile, responsabilităţile, autoritatea şi răspunderile tuturor membrilor personalului sunt clar definite, alocate, comunicate şi înţelese de toţi 

factorii interesaţi (în special de către membrii personalului şi de către elevi) (vezi şi 3.15) 
2.10 informaţiile despre rezultatele organizaţiei, ale elevilor şi ale membrilor personalului sunt disponibile şi/sau publicate în mod regulat 
2.11 se iau măsuri de rezolvare a oricărei probleme pe măsură ce aceasta apare / este identificată 

2C Parteneriate 
2.12 se dezvoltă, se menţin şi se revizuiesc permanent parteneriate şi colaborări eficiente cu factori interesaţi externi 
2.13 se colectează în mod sistematic informaţii în legătură cu nevoile, aşteptările, interesele şi caracteristicile tuturor factorilor interesaţi (ex. 

parteneri economici), şi  se folosesc aceste informaţii pentru a îmbunătăţi experienţa de învăţare şi a  dezvolta programe de învăţare (vezi şi 
PC 4A) 

2.14 se dezvoltă şi se monitorizează parteneriate cu alţi unităţi de ÎPT pentru îmbunătăţirea experienţei de învăţare 
2.15 se crează legături cu alţi parteneri şi departamente ale administraţiei locale pentru a face procesul de învăţare mai accesibil şi sigur (ex. 

asigurarea transportului, cazării, mesei elevilor, servicii medicale şi educaţie sanitară) 
2.16 proiectele de parteneriat şi programele de învăţare contribuie la creşterea participării la programele de învăţare şi a capacităţii de ocupare a 

unui loc de muncă la nivel local, regional şi, dacă este posibil, la nivel naţional şi european 
2D Sistemul de informare 

2.17 membrii conducerii şi ai personalului utilizează sisteme de informare şi analizează sistematic informaţiiile în planificarea, elaborarea şi 
implementarea strategiilor 

2.18 sunt colectate, stocate şi analizate în mod regulat informaţii despre anumite variabile importante, precum evoluţiile de ordin social, ecologic, 
economic, juridic şi demografic 

 
+ 
 
 
+ 
 
 
 
+ 
 
 
+ 
+ 
 
+ 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
+ 
 
+ 
 
 
 
 
+ 
 
+ 
 

 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
0 
 
 
0 
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2.19 există un sistem de informare a tuturor factorilor interesaţi; toţi membrii personalului şi toţi elevii au acces imediat la informaţiile relevante 
2.20 informaţiile sunt exacte, actualizate (cel puţin semestrial), stocate în deplină siguranţă şi confidenţialitate, pot fi inspectate (cu respectarea 

dreptului la protejarea datelor personale) 
2.21 informaţiile despre activităţile, realizările şi rezultatele din interiorul organizaţiei sunt colectate, stocate şi analizate periodic 
2.22 datele privind elevii, rezultatele învăţării şi certificării sunt înregistrate şi păstrate în conformitate cu legislaţia în vigoare 

2E Finanţe 
2.23 dezvoltarea şi susţinerea serviciilor pentru elevi se bazează pe un management financiar responsabil  
2.24 există o contabilitate eficientă şi se efectuează audituri financiare periodice în conformitate cu reglementările fiscale şi juridice; acestea sunt 

transparente şi sunt publicate (în raportul financiar) 
2.25 cheltuielile efectuate în cadrul unor capitole de buget specifice sunt monitorizate cu eficacitate pentru a asigura că se obţine valoare în 

schimbul banilor 
2.26 priorităţile privind cheltuielile şi utilizarea resurselor financiare sunt în mod clar legate de programele de învăţare şi priorităţile planificate şi 

reflectă într-o măsură considerabilă scopurile şi obiectivele unităţii de ÎPT  
2.27 factorii interesaţi (în special membrii personalului) sunt implicaţi în procesul de consultare iar interesele financiare ale tuturor factorilor 

interesaţi sunt echilibrate şi satisfăcute cu eficacitate 
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Apreciere 
• Managerii împărtăşesc un scop comun şi pun pe primul plan elevii şi rezultatele acestora.  
• Ţelurile şi valorile scolii  sunt clare şi şansele egale sunt  puternic evidenţiate 
• Personalul este bine informat şi este dedicat ţelurilor şcolii. 
• Observaţile la ore şi la alte activităţi, aplicarea şi interpretarea unor chestionare au reliefat faptul că profesorii şi elevii consideră că părerile şi punctele lor de vedere sunt 

ascultate şi respectate, sugestiile lor pentru îmbunătăţirea calităţii au fost implementate acolo unde a fost posibil. 
• Comisia de asigurare a calităţii organizează şedinţe cel puţin o dată pe lună.  
• Auditurile financiare au scos în evidenţă existenţa unei contabilităţi eficiente, mai ales în ce priveşte priorităţile privind cheltuielile. 
• Resursele materiale şi financiare ale şcolii sunt utilizate eficient. 
• S-a renovat, amenajat si dat in folosinta corpul B al şcolii. 
• Scoala lucrează eficace cu partenerii, cum ar fi angajatori şi reprezentanţi ai comunităţii. 
• Intreaga activitate din cadrul scolii genereaza relatii interpersonale incadrate in limitele normelor de deontologie profesionala, bazate pe respectul reciproc. 
• Rezultatele elevilor sunt evaluate în mod regulat 
• Elevii beneficiaza de multiple servicii de buna calitate: internat, biblioteca, internet 
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Dovezi în sprijinul aprecierii 
 
• procese verbale ale şedinţelor echipei de management  
• rapoarte de informare ale managementului  
• planuri strategice şi planuri operaţionale (PAS) 
• procese verbale ale sedintelor Consiliului profesoral, cu scopul de informare a personalului, în ceea ce priveşte oportunităţile, legislaţia si practicile curente  
• informaţii pentru principalii factori implicaţi (materiale informative primite prin e-mail, manuale, broşuri, etc.); diseminarea informaţiilor la nivel intern prin afişaj in sala 

profesorala  
• contractele de  parteneriat si conventii de colaborare cu agenti economici, institutii de invatamant, autoritati locale, etc. 
• date privind traseul elevilor după absolvire  
• curriculumul la decizia şcolii şi a curriculumul în dezvoltare locală, in conformitate cu SPP-urile, aprobate  
• Fişe de observare 
• Plan managerial  
• Plan operaţional anual  
• PAS 
� Regulament de ordine interioară 
� Rapoarte individuale de autoevaluare a profesorilor 
� Fise pentru evidenţierea progresului realizat în retenţia eleviilor pe clasă 
� Rapoarte de activitate ale cadrelor didactice, rapoarte de activitate ale catedrelor 
� Raport de autoevaluare şi Plan de îmbunătăţire la nivel de şcoală. 
� Dosarul Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii, Informări, Activităţi de instruire, Decizii de numire a membriilor comisiei, Fişe ale postului, Schemă organizatorică, 

Proceduri, Declaraţia calitatii 
� Dosare compartiment financiar – contabil: registre contabile, raportul auditorului financiar intern; finanţare buget local, finanţare venituri proprii, extrabugetare, 

sponsorizări, donaţii, materiale didactice procurate. 
� Bugetul de venituri şi cheltuieli 
� Plan de reparaţii, întreţinere şi autodotare 
 
 
 
 
Puncte tari cheie 
• Membrii Consiliului de administraţie monitorizează performanţa unităţii şcolare, 

evaluand punctele tari şi punctele slabe ale scolii şi stabilind corect priorităţile 
pentru dezvoltare şi îmbunătăţire 

• progresul elevilor şi rezultatele învăţării sunt exacte, accesibile profesorilor, 
maiştrilor instructori şi managerilor, şi sunt folosite eficient pentru a îmbunătăţi 

Puncte slabe cheie 
• Accesul la informaţii privind situaţia şcolara a elevilor se poate face numai prin 

intermediul dirigintelui, al profesorilor sau al secretariatului. 
• Sistemul de colectare a informatiilor legate de evolutia ulterioara a absolventilor 

nu este eficient 
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performanţa.  
• Comunicarea interna si cu partenerii economico-sociali este eficienta 
• Resursele financiare şi alte resurse sunt utilizate în mod eficient pentru a susţine 

priorităţi educaţionale. 
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 3 – Managementul resurselor 
Organizaţia oferă elevilor un mediu sigur, sănătos, care le oferă sprijin; de asemenea, organizaţia se asigură că programele sunt furnizate şi evaluate de personal competent şi 
calificat. 
 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 
 

APRECIERE 
+ 0 - 

3A Siguranţa mediului de învăţare 
3.1 se gestionează, se întreţin, se monitorizează, se evaluează şi se actualizează siguranţa, gradul de adecvare şi de utilizare a echipamentelor de 

specialitate, a resurselor de învăţare şi a spaţiului (inclusiv a spaţiilor administrative, auxiliare, a bibliotecii şi a centrului de documentare şi TIC) 
3.2 condiţiile de învăţare satisfac cerinţele privind siguranţa, sănătatea şi resursele fizice, precum şi orice alte condiţii prevăzute de lege acolo unde 

este cazul 
3.3 există resurse eficiente, gestionate astfel încât să sprijine procesul de învăţare, resurse care sunt însoţite de instrucţiuni de funcţionare clare, uşor 

de înţeles şi într-o varietate de formate 
3.4 condiţiile de lucru şi mediile de învăţare sunt eficiente, promovează practicile de siguranţă în muncă şi sunt revizuite periodic; elevii, membrii 

personalului şi alţi factori interesaţi se simt în siguranţă, iar orice comportament violent sau alte perturbări sunt evitate  
3.5 membrii personalului şi elevii au acces la serviciile medicale (vezi şi 2.15) 
3.6 se elaborează procedurile de urgenţă şi pentru situaţii de criză; acestea sunt comunicate, simulate periodic şi înţelese de către toţi membrii 

personalului, de către elevi şi de către alţi factori interesaţi 
3B Resurse fizice 
3.7 spaţiile şcolare, administrative şi auxiliare, echipamentele (inclusiv TIC) materialele, mijloacele de învăţământ sunt revizuite/înlocuite în mod 

regulat pentru a fi actualizate şi relevante nevoilor de  educaţie şi formare profesională, diferitelor stiluri de învăţare, cerinţelor programelor de 
învăţare, standardelor de pregătire profesională  

3.8 spaţiile şcolare, administrative şi auxiliare, echipamentele (inclusiv TIC), materialele, mijloacele de învăţământ sunt adecvate specialităţii (unde 
este cazul) şi îndeplinesc standardele industriale curente 

3.9 elevii, inclusiv cei cu nevoi speciale, au acces la resurse de învăţare, spaţii şcolare şi auxiliare care răspund nevoilor lor, sunt adecvate atât 
studiului eficient în grup, cât şi celui individual şi sunt accesibile tuturor elevilor  

3.10 spaţiile şcolare, administrative şi auxiliare, echipamentele, materialele, mijloacele de învăţământ sunt accesibile tuturor factorilor interesaţi, 
membrilor personalului şi grupurilor de elevi, sunt semnalate prin indicatoare şi sunt uşor de localizat 

3.11 revizuirea programului de învăţare ia în considerare sugestiile elevilor, ale membrilor personalului şi ale altor factori interesaţi relevanţi, privind 
un mediu de învăţare îmbunătăţit 

3.12 există proceduri de monitorizare a progresului tehnologic şi se implementează inovaţiile importante, acolo unde este posibil 
3C Managementul personalului 
3.13 personalul de conducere identifică cerinţele minime în ceea ce priveşte calificările şi experienţa personalului didactic în funcţie de profilul şi de 

specializările/calificările profesionale existente în oferta educaţională 
3.14 toţi membrii personalului sunt angajaţi în conformitate cu legislaţia în vigoare 
3.15 toate rolurile şi responsabilităţile membrilor personalului sunt înţelese, iar poziţiile de autoritate sunt recunoscute (vezi şi 2.9) 
3.16 performanţa tuturor membrilor personalului este monitorizată şi evaluată eficient conform unei strategii de evaluare care are ca rezultat planuri 

de acţiune şi îmbunătăţire 
3.17 se stabileşte un echilibru între nevoile organizaţiei, echipelor şi persoanelor individuale 
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3.18 conflictele şi problemele personale sunt rezolvate în mod eficient; soluţiile găsite sunt satisfăcătoare pentru toate părţile implicate şi răspund 
nevoilor acestora 

3D Dezvoltare profesională continuă 
3.19 politica de dezvoltare a personalului cuprinde prevederi adecvate referitoare la iniţierea noilor membri şi la dezvoltarea profesională continuă  
3.20 toţi acei membri ai personalului care nu deţin o calificare primesc sprijin în vederea obţinerii unei calificări 
3.21 dezvoltarea profesională a întregului personal contribuie la sporirea eficacităţii şi oferă posibilitatea reflecţiei asupra propriei practici 
3.22 datele privind rata de retenţie şi rata de absolvire a elevilor sunt utilizate pentru a aduce în discuţie potenţiale aspecte legate de dezvoltarea 

profesională a personalului  
3.23 toţi membrii personalului au acces la cunoştinţe utile şi valide privind sarcinile şi obiectivele lor 
3.24 sunt dezvoltate cunoştinţele managerilor în ceea ce priveşte managementul educaţional şi managementul calităţii 
3.25 cadrele didactice demonstrează că posedă cunoştinţe, competenţă tehnică şi experienţă actualizate la un nivel care să asigure un proces eficient 

de predare, instruire practică, învăţare şi evaluare 
3.26 cadrele didactice au posibilitatea de a participa la proiecte/lucrări de cercetare ştiinţifică în acord cu scopurile şi obiectivele organizaţiei; 

rezultatele lucrărilor/cercetării ştiinţifice sunt publicate în buletine sau cărţi de specialitate şi dacă este posibil, sunt implementate şi monitorizate 
din punct de vedere al eficacităţii 

3.27 cadrele didactice au posibilitatea de a participa la activităţi metodice; rezultatele sunt implementate, acolo unde este posibil acest lucru, şi sunt 
monitorizate din punct de vedere al eficacităţii 
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Apreciere 
• Întreaga activitate din şcoală se desfăşoară în condiţii de securitate. Şcoala are Avizul Ministerului Sănătăţii, Avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, Avizul  

Formaţiei de pompieri. Există Norme de protecţia muncii, Fişele individuale de protecţia muncii sunt semnate la zi 
• Aproape în totalitate există dotări la nivelul exigenţelor actuale pentru laboratoare, ateliere şi cabinete tehnologice. Utilajele au afişate instrucţiuni de folosire şi 

protecţia muncii specifice. 
• Pentru fiecare calificare oferită de şcoală există  spaţii dotate cu echipamente adecvate dar şi în curs de modernizare prin Proiectul PHARE TVET 

• Reabilitarea clădirilor  asigură un ambient fizic plăcut şi un microclimat optim. Profesorii contribuie la crearea de condiţii pentru un mediu psihic atractiv. 

• In scoala nu sunt elevi in imposibilitatea de a accede in toate spatiile si de a utiliza resursele si echipamentele din dotare conform cerintelor specialitatii pentru care se 
pregatesc. EXCEPTIE facand doua eleve scolarizate la domiciliu. 

• Lunar, au loc şedinţe de catedră cu analiza activităţii, în scopul adaptării metodelor şi strategiilor de predare la specificul elevilor. În derularea programului de învăţare, 
elevii sunt consultaţi la orele de dirigenţie sau în consiliile elevilor, ţinându-se cont de sugestiile lor pe cat posibil, în planurile de îmbunătăţire. Uneori sugestiile elevilor 
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sau ale părinţilor lor nu pot fi aprobate deoarece acest lucru ar duce la încălcarea regulamentului şcolar. 

• Formarea profesională reprezintă una din priorităţile din PAS. Există preocupare şi pentru dezvoltarea profesională continuă a personalului  didactic, didactic-auxiliar şi 
nedidactic. Performanţa membrilor personalului este monitorizată şi evaluată permanent. Profesorii / maistrii demonstrează că au cunoştinţe şi experienţă actualizată, care 
să le permită desfăşurarea eficace a predării, învăţării şi evaluării. Acest lucru este remarcat mai ales la personalul cu o mai mare vechime în şcoală. Cei care îşi 
desfăşoară activitatea şi în alte şcoli sunt mai greu de monitorizat.  

 
Dovezi în sprijinul aprecierii 
 
 
• Avizul Ministerului Sanatatii; Avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale; Avizul Formatiei de Pompieri 
• Procesele verbale de la sedintele Consiliului elevilor, Consiliului profesoral 
• Contracte de muncă, decizii de repartitii ale ISJ, procese verbale ale comisiilor de examinare, dosare personale 
• Adeverintele de participare/absolvire a cursurilor de perfectionare organizate de CCD. Participarea la acţiunile metodice desfăşurate la nivel de judet, participarea la 

simpozioane si seminarii ştiinţifice (procese verbale, diplome, lucrări prezentate) 
• Existenta la fiecare etaj a planului de evacuare 
• Fisele de protectie a muncii (SSM) 
• PAS, planul operational al conducerii, planul de activitate al catedrelor 
• Nomenclatoare de specializari 
• Planuri de invatamant, programe scolare, SPP-uri, manuale scolare 
• Statutul personalului didactic 
 
Puncte tari cheie 
• Scoala ofera conditii optime pentru desfasurarea activitatii 
• Gama de resurse materiale corespunde ofertei scolare 
• Scoala are incadrat personal calificat corespunzator ofertei curriculare 
 

Puncte slabe cheie 
• Se tine cont intr-o mica masura de sugestiile elevilor la amenajarea spatiilor din 

scoala 



 15

PRINCIPIUL CALITĂŢII 4 – Proiectarea, dezvoltarea şi revizuirea programelor de învăţare 
Organizaţia este receptivă faţă de nevoile tuturor factorilor interesaţi în dezvoltarea şi furnizarea programelor de învăţare. 
 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 
 

APRECIERE 
+ 0 - 

4A Proiectarea programelor de învăţare 
4.1 programele de învăţare sunt proiectate pentru a satisface nevoile identificate ale tuturor factorilor interesaţi şi alte cerinţe externe, sunt receptive 

faţă de situaţia la nivel local, regional, naţional şi european şi sunt îmbunătăţite pe baza feedback-ului primit de la factorii interesaţi 
4.2 programele de învăţare sunt proiectate pentru a pune elevii pe primul loc şi pentru a răspunde nevoilor lor într-un mod cât mai flexibil cu putinţă 

în ceea ce priveşte opţiunile şi accesul acestora 
4.3 programele de învăţare au un caracter de includere din punct de vedere social, asigurând egalitatea în ceea ce priveşte accesul şi şansele elevilor 

şi demonstrează o implementare activă a politicii privind egalitatea de şanse 
4.4 programele de învăţare sprijină şi sporesc valoarea învăţării prin activităţi practice şi teoretice 
4.5 programele de învăţare includ procese eficiente de evaluare formativă şi sumativă şi de monitorizare a învăţării 
4.6 programele de învăţare prevăd rezultate ale învăţării, criterii şi metode de evaluare sumativă care sunt adecvate scopului şi care sunt revizuite 

regulat 
4.7 programele de învăţare definesc în mod clar traseele de continuare a studiilor 
4.8 programele de învăţare cuprind proceduri de răspuns la reclamaţii şi contestaţii (vezi şi 1.12) 
4B Dezvoltarea şi revizuirea programului de învăţare 
4.9 programele de învăţare au o serie de indicatori de performanţă prin care poate fi măsurat gradul de succes al programului; ţintele privind 

îmbunătăţirea sunt stabilite în conformitate cu reperele instituţionale, locale, regionale, naţionale sau europene 
4.10 procedurile de evaluare a rezultatelor învăţării sunt revizuite periodic  
4.11 programele de învăţare sunt revizuite cel puţin o dată pe an, iar elevii contribuie la procesul de revizuire 
4.12 programele de învăţare sunt dezvoltate şi revizuite pe baza feedback-ului primit de la toţi factorii interesaţi; în acest scop, se colectează feedback 

de la elevi, agenţi economici şi reprezentanţi ai comunităţii şi se utilizează la dezvoltarea şi revizuirea programelor de învăţare 
4.13 procedurile de revizuire a programelor de învăţare conduc la o îmbunătăţire a procesului de predare, instruire practică, învăţare şi a rezultatelor 

învăţării 
4.14 informaţiile privind evaluarea învăţării şi rezultatele obţinute, inclusiv analiza performanţei diferitelor grupuri de elevi, sunt folosite ca punct de 

plecare pentru dezvoltarea programelor de învăţare 
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Apreciere 
Oferta educaţională este diversă, gama de programe de învăţare corespunde nevoilor tuturor elevilor. 
Şcoala monitorizează evoluţia şcolară a elevilor în funcţie de competentele stabilite în curriculum-ul naţional. Toti elevii sunt capabili să urmeze programele respective. 
Pentru cresterea progresului şcolar, se încearcă măsuri de remediere – pregătire suplimentară, consiliere, combaterea absenteismului. 
 În activităţi sunt implicaţi elevii, prin consiliul elevilor, identificându-se astfel nevoile lor de educaţie şi îmbunătăţirea în perspectivă a laturii formative a procesului educativ. 
Planificările calendaristice sunt întocmite pentru calificările din Planul de şcolarizare care este corelat co obiectivele din PAS, PLAI şi PRAI. Pentru calificările propuse 
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şcoala are  o experienţă bogată şi toate resursele umane şi materiale. Planificările calendaristice întocmite de către fiecare cadru didactic sunt vizate de către şefii de 
catedră şi aprobate de către director. CDS-urile şi CDL-urile sunt aprobate de către Consiliul de Curriculum din şcoală şi vizate de către inspectorul de specialitate. 
Activităţile desfăşurate în şcoală dovedesc faptul că elevii sunt în centrul atenţiei, că şcoala este preocupată de realizarea optimă a tranziţiei spre  locul de muncă. Informaţile 
privind realizările elevilor sunt folosite ca puncte de plecare pentru dezvoltări ulterioare. 
Curriculum şi programele de învăţare sunt stabilite în prezent de MECT.  
 
Dovezi în sprijinul aprecierii 
� Dosarul cu CDS-uri si curriculumul în dezvoltare locală, aprobate. 
� Chestionarele elevilor de alegere a CDS-urilor 
� Proiectul planului de învăţământ elaborat în urma studierii PRAI şi PLAI. 
� Elaborarea PAS. 
� Program de pregătire suplimentară. 
� Dosarele pentru activităţi extracurriculare, precum şi pentru îndrumare şi consiliere în carieră, cu chestionare pentru identificarea nevoilor speciale/individuale. 
� Implicarea agenţilor economici, aflaţi în parteneriat cu şcoala, prin: participarea elevilor la practică comasată, instruire practică, lecţii demonstrative, activităţi în 

laboratoarele tehnologice, perfecţionarea profesorilor, elaborare CDS. 
� Plan managerial 
� Plan operaţional anual  
� planul de şcolarizare 
� planificari calendaristice; planificarea lucrarilor scrise semestriale 
� indicatori statistici pentru aprecierea gadului de succes al programului 
� rezultatele elevilor la concursuri şi examene 
� registre matricole 
 
Puncte tari cheie 
 
• Efectuarea unei planificari corespunzatoare activitatii 
• Adaptarea programelor la cerintele elevilor si partenerilor economico-sociali 
• Există o gamă variată de activităţi extracurriculare 
• Elevii folosesc eficient facilităţile puse la dispoziţie pentru a 

munci pe cont propriu.  
• Curriculum-ul este incluziv şi asigură şanse egale de  acces şi 

formare 
 

Puncte slabe cheie 
 
• O slaba sistematizare a inregistrarilor privind cerintele agentilor economici si a 

preferintelor elevilor 
• Nu toate cadrele didactice desfasoara o activitate conforma cu Sistemul de 

Management al Calitatii 
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 5 – Predarea, instruirea practică şi învăţarea 
Organizaţia oferă condiţii egale de acces la programele de învăţare şi sprijină toţi elevii. 
 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 
 

APRECIERE 
+ 0 - 

5A Servicii de sprijin pentru cursanţi 
5.1 elevilor le sunt puse la dispoziţie informaţii şi îndrumări despre toate programele de învăţare existente; elevii primesc ajutor pentru a înţelege, a 

obţine sau a căuta informaţii conform nevoilor lor 
5.2 evaluarea iniţială (nevoile elevilor; sprijinul necesar; stiluri de învăţare; cunoştinţe, experienţă şi abilităţi anterioare) este utilizată pentru a oferi 

o imagine exactă pe baza căreia se poate planifica un program adecvat de învăţare şi sprijin, inclusiv activităţi extracurriculare pentru elevi 
5.3 elevii au acces la servicii eficiente şi confidenţiale de sprijin în probleme personale, de învăţare şi de progres; există o varietate de oportunităţi 

de orientare şi consiliere pe toată durata şcolarizării 
5.4 drepturile şi responsabilităţile elevilor sunt clar definite 
5.5 elevii au acces la activităţi extracurriculare conform obiectivelor locale, regionale, naţionale, şi/sau europene şi care au o contribuţie directă şi 

eficientă în atingerea ţintelor şi obiectivelor stabilite în politicile educaţionale şi documentele programatice la nivel naţional, judeţean sau local 
5.6 sunt prevăzute perioade pentru revizuirea şi reevaluarea activităţilor de sprijin şi extracurriculare destinate elevilor, pe baza nevoilor individuale 

ale acestora, legate de progresul în cadrul programului de învăţare  
5.7 informaţiile despre activităţile de sprijin şi extracurriculare sunt înregistrate şi păstrate în siguranţă 
5.8 informaţiile, orientarea şi consilierea sunt eficiente, îndrumându-i pe elevi în ceea ce priveşte modalităţile de a-şi continua studiile după 

absolvire 
5.9 informaţiile referitoare la progresul elevilor după absolvire (ex. urmarea altor programe de învăţare şi/sau angajarea pe piaţa muncii) sunt 

colectate şi înregistrate 
5.10 rata de retenţie al elevilor şi rezultatele obţinute sunt în concordanţă cu datele similare la nivel local, naţional sau internaţional 
5C Relaţia cadru didactic – elev 
5.11 cadrele didactice stabilesc şi menţin relaţii de lucru şi comunicare eficiente cu elevii, alte cadre didactice, alţi membri ai personalului şi ai 

echipei de conducere 
5.12 cadrele didactice folosesc măsuri eficiente pentru a promova egalitatea şanselor şi pentru a evita discriminarea, astfel încât elevii să îşi poată 

atinge potenţialul  
5.13 cadrele didactice folosesc o gamă variată de strategii (ex. învăţarea centrată pe elev, învăţarea prin activităţi practice) pentru a răspunde stilurilor 

de învăţare individuale, abilităţilor, culturii, genului, motivării fiecărui elev 
5.14 cadrele didactice selectează şi menţin o gamă variată de resurse/materiale pentru a oferi sprijin în funcţie de diferitele nevoi ale elevilor 
5.15 evaluarea formativă şi înregistrarea rezultatelor sunt adecvate nevoilor elevilor şi programului, sunt riguroase, juste, exacte şi se efectuează în 

mod regulat 
5.16 programele de învăţare respectă un proces sistematic de păstrare a înregistrărilor 
5D Studiul individual 
5.17 elevii sunt încurajaţi să îşi asume responsabilitatea pentru propriul proces de învăţare (ex. sunt conştienţi de propriile puncte tari şi puncte slabe, 

acţionează conform feedback-ului primit, propun noi obiective de învăţare) 
5.18 toate activităţile de învăţare sunt planificate şi structurate pentru a promova şi a încuraja învăţarea individuală centrată pe elev, învăţarea în 

cadrul unui grup sau învăţarea în diferite contexte 
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5.19 elevii primesc în mod regulat feedback şi informaţii privind progresul realizat, informaţii despre modul în care pot stabili noi criterii 
individualizate pentru a acoperi lipsurile în învăţare 

5.20 elevii sunt implicaţi în evaluarea progresului pe care îl realizează; evaluarea formativă şi feedback-ul sunt folosite pentru planificarea învăţării şi 
pentru monitorizarea progresului elevilor 

5.21 elevii cunosc planificarea activităţilor de evaluare şi sunt familiarizaţi cu diferite activităţi de evaluare formativă şi sumativă înainte ca evaluarea 
finală să aibă loc 
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+ 

 
 
 
 
0 
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0 

Apreciere 
Există o bună informare cu privire la oferta educaţională a şcolii prin modalităţile: publicarea planului de şcolarizare în presă, la radio şi TV local; pliante cu oferta şcolii şi 
broşuri cu detalierea ofertei curriculare; organizarea în fiecare an a “Zilei porţilor deschise”; Vizite organizate de către absolvenţii claselor a VIII-a; Deplasarea la şcolile 
generale din zonă a unui număr  de  profesori şi prezentarea ofertei prin discuţii cu absolvenţii claselor a VIII-a; Şcoala dispune de pagină pe internet. 
Elevilor li se oferă sprijin pentru rezolvarea problemelor personale de regulă prin intermediul diriginţilor. 
Diriginţii au în atenţie şi consilierea şi orientarea profesională a elevilor pe durata şcolarizării. 
Evidenţa notelor elevilor este asigurată cu ajutorul documentelor şcolare obligatorii (cataloage, foi matricole) şi părinţii sunt informaţi cu regularitate asupra progresului 
elevilor de către diriginţi. 
Elevilor cărora nu li se validează competenţele pe parcursul programului de pregătire li se oferă un program suplimentar de recuperare. 
Profesorii efectuează pregătire suplimentară la disciplinele la care se susţin probe la examenele de absolvire şi bacalaureat. 
Activităţile sunt foarte bine pregătite, ceea ce duce la valorificarea unor ocazii constructive care apar în timpul lecţiilor/activităţilor practice  
Profesorii de diferite specialităţi selectează conţinutul cursului pe care îl predau, în conformitate cu nivelul şi nevoile elevilor, predarea fiind clară şi eficientă. 
Predarea se face în concordanţă cu stilurile individuale de învăţare ale elevilor. Metodele folosite sunt activ - participative, adecvate sarcinilor propuse şi îngăduie elevilor să 
înregistreze un progres vizibil. 
Progresul elevilor este monitorizat şi evaluat de profesor. Rezultatele sunt aduse la cunoştinţa elevilor şi părinţilor.  
Proiectele de lecţie au obiective clare, timpul este folosit în mod eficient. Lucrările sunt notate corect. Baremurile de corectare sunt aduse la cunoştinţa elevilor dinainte. Elevii 
lucrează eficient numai sub îndrumarea profesorilor. 
Este asigurată egalitatea şanselor în activitatea de predare – învăţare pentru toţi elevii. 
Profesorii şcolii îşi concentrează atenţia pe respectarea disciplinei în conformitate cu prevederile Regulamentului şcolar şi al Regulamentului de ordine interioară, precum şi 
pe eficientizarea comunicării profesori – elevi – manageri. 
Dovezi în sprijinul aprecierii 
� Raport de autoevaluare la nivel de catedră, şcoală. 
� Rapoarte individuale de autoevaluare ale profesorilor. 
� Dosar pentru evidenţierea progresului realizat în retenţia eleviilor 
� Fişe de progres şcolar individual realizate de profesori. 
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� Dosare cu fişe de observare a lectiei. 
� Regulament de ordine interioară. 
� Dosarul cu parteneriate. 
� Dosarele pentru activităţi extracurriculare, precum şi pentru îndrumare şi consiliere în carieră, cu chestionare pentru identificarea nevoilor speciale/individuale. 
� Dosarele catedrelor: plan de managerial, analiza activităţilor semestriale, procese verbale, lista profesorilor, fişe de lucru, etc. 
� Dosarele diriginţiilor: lista elevilor, orarul activităţilor, analiza stilurilor de învăţare, chestionare, procese verbale ale întalnirilor cu părinţii,  curriculum, materiale, etc. 
� Portofoliul profesorilor şi maistrilor instructori: curriculum, planificari, fise de progres scolar, proiectarea activitatii didactice, fişe de lucru,  teste de evaluare, teste 

predictive, adeverinţe de formare. 
� Ghid metodologic pentru profesori. 
� Portofoliile elevilor. 
� Dosar simulare bacalaureat; rezultate la examenele finale 
� Dosare personale, cataloage, foi matricole, proiecte, fise de evaluare 
� Chestionare: chestionare pentru identificarea stilurilor individuale de învăţare, chestionar de interese, chestionar de aptitudini, chestionar valori în muncă, cercetare 

sociologică - violenţa şcolară, chestionar – absenteismul în şcoală 
 
Puncte tari cheie 
� O foarte buna popularizare a ofertei scolare 
� Existenta unei game variate de resurse si materiale de invatare 
� Rezultate bune la concursuri si olimpiade scolare  
� Profesorii utilizeaza strategii de predare eficiente, adaptate la nevoile individuale 

ale elevilor, corespunzator stilurilor individuale de invatare 
� Elevii cunosc persoanele desemnate pentru a-i ajuta, atât la studiu cât şi pentru 

rezolvarea unor probleme personale. 
� Relatii de lucru eficiente 
� Nevoile elevilor din toate mediile sociale sunt recunoscute  

Puncte slabe cheie 

• Oferta redusă de activităţi extracurriculare prin cercuri ştiinţifice. 

• Formarea insuficientă a cadrelor didactice pentru dezvoltarea învăţării centrate 
pe elev 

• Dificultăţii in cunoaşterea realităţii de la nivelul claselor 

• Înregistrarea progresului elevilor după absolvire se poate face cu exactitate  
numai pentru o parte din absolvenţi. 
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 6 – Evaluarea şi certificarea învăţării 
Organizaţia utilizează procese eficiente de evaluare şi monitorizare pentru a sprijini progresul elevilor. 
 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 
 

APRECIERE 
+ 0 - 

6A Evaluarea sumativă şi certificarea 
6.1 procedurile şi condiţiile privind evaluarea sumativă, monitorizarea învăţării şi certificarea sunt comunicate în mod clar tuturor factorilor 

interesaţi  
6.2 cerinţele specifice de evaluare ale elevilor (de ex, pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale) sunt identificate şi îndeplinite atunci când este 

posibil  
6.3 evaluarea sumativă este folosită pentru a monitoriza progresul elevilor şi pentru a informa elevii în legătură cu progresul pe care l-au realizat şi 

cu modul în care îşi pot îmbunătăţi performanţa 
6.4 elevii au oportunitatea de a se înregistra la o nouă procedură de evaluare sumativă (dacă este posibil) şi/sau au o “a doua şansă” de a fi evaluaţi  
6.5 toate evaluările sunt adecvate, riguroase, corecte, exacte şi sunt efectuate în mod regulat; evaluarea sumativă şi certificarea sunt în conformitate 

cu standardele naţionale şi cu legislaţia în vigoare 
6.6 procedura de înregistrare a elevilor pentru certificare îndeplineşte reglementările în vigoare 
6.7 evaluarea sumativă, monitorizarea învăţării şi certificarea sunt efectuate de cadre didactice cu calificare adecvată şi experienţă corespunzătoare 
6.8 în mod regulat sunt selectate şi revizuite metodele şi instrumentele de evaluare sumativă; constatările rezultate sunt luate în considerare în 

acţiuni ulterioare de evaluare, pentru a asigura consecvenţa şi corectitudinea procesului de evaluare;; cadrele didactice participă în mod regulat 
la activităţi de standardizare a evaluării 
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Apreciere 
 
Evaluarea iniţială este utilizată pentru: a identifica nevoile de învăţare suplimentară şi eventualele lacune în cunoştinţe, a oferi o imagine clară asupra realizărilor elevilor până 
la acea dată. 
Evaluarea sumativă se face în mod regulat, corect şi exact. În funcţie de evaluarea sumativă se monitorizează progresul elevilor pe disciplină, rezultate care sunt aduse la 
cunoştinţa elevilor şi părinţilor. 
Exemplele de bună practică în evaluarea sumativă sunt luate în considerare în acţiunile ulterioare. 
 Rezultatele obţinute de elevi la examenele de certificare a competenţelor profesionale dovedesc o bună pregătire a elevilor.  
Feedback-ul primit de la elevi cu ocazia tuturor formelor de evaluare  şi prin chestionarele adresate influenţează stabilirea procedurilor şi criteriilor de evaluare în viitor. 
Procedurile de evaluare a învăţării cuprind toate formele de testare, examinare scrisă sau orală, evaluare pe bază de competenţe, proiecte şi respectă cerinţele legale. 
Înregistrările privind activităţile de evaluare se găsesc în dosarele cadrelor didactice şi în dosarele catedrelor. 
 
 
Dovezi în aprecieri 
� Aplicarea şi interpretarea testelor iniţiale. 
� Program de pregătire suplimentară. 
� Proiecte  pentru certificarea competenţelor profesionale. 
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� Teste sumative. 
� Dosar pentru evidenţierea progresului realizat în retenţia eleviilor pe clasă . 
� Lucrări de autodotare în şcoală. 
� Raportul consiliului profesorilor clasei, semestrial. 
� Raport de autoevaluare internă şi Plan de îmbunătăţire. 
� Rezultate ale elevilor la bacalaureat şi la examenelor de certificare a competenţelor profesionale . 
� Raport general privind starea şi calitatea învăţământului în şcoală, anual . 
� Rapoarte de activitate la catedre şi programe semestriale la catedre. 
� Procedura de evaluare sumativa 
� Graficul evaluarii prin lucrari scrise 
� Cataloage, foi matricole, dosare personale, proiecte, fise de evaluare 
 
Puncte tari cheie 
 

• O bună informare a elevilor cu privire la criteriile şi procedurile de evaluare. 

• Realizarea unei evaluări riguroase exacte şi corecte. 

• Stimularea îmbunătăţirii performanţelor elevilor prin evaluare. 

Puncte slabe cheie 
 
• O slabă evidenţiere a unor criterii şi decizii practice de evaluare stabilite de 

profesorii cu experienţă si rezultate bune. 
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 7 – Evaluarea şi Îmbunătăţirea calităţii 
Performanţa organizaţiei este monitorizată şi evaluată; procesul de autoevaluare are ca rezultat planul de îmbunătăţire; îmbunătăţirile sunt implementate şi monitorizate 
 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 
 

APRECIERE 
+ 0 - 

7A Procesul de autoevaluare 
7.1 personalul de conducere este angajat şi implicat în mod activ în procesul de autoevaluare; procesul de autoevaluare este sistematic, efectuat 

anual împreună cu întregul personal şi ia în considerare opiniile exprimate de toţi factorii interesaţi interni şi externi  
7.2 o politică clară privind autoevaluarea este comunicată tuturor factorilor interesaţi şi este înţeleasă de aceştia 
7.3 toate aspectele referitoare la organizaţie, inclusiv programele de învăţare şi alte servicii, sunt supuse procesului de autoevaluare 
7.4 pentru monitorizarea eficacităţii programelor de învăţare şi a altor servicii oferite de unitatea de ÎPT sunt folosite instrumente adecvate şi 

benchmarkingul (compararea cu buna practică în domeniu) 
7.5 sistemul de calitate dispune de un mecanism de colectare regulată (cel puţin o dată pe an) a feedback-ului din partea elevilor şi a altor factori 

interesaţi interni şi externi privind toate aspectele organizaţiei, indicatorii şi standardele naţionale  
7.6 sunt utilizate instrumente specifice (ex. Chestionare, interviuri, focus grupuri etc.) pentru a identifica „gradul de satisfacţie” al beneficiarilor 
7.7 performanţa este analizată pe baza indicatorilor cheie de performanţă interni şi externi, a ţintelor stabilite pentru a identifica noi ţinte de 

îmbunătăţire; autoevaluarea riguroasă are drept rezultat identificarea priorităţilor şi stabilirea unor obiective ambiţioase de îmbunătăţire şi de 
planificare a acţiunii 

7.8 există proceduri pentru monitorizarea internă şi validarea aprecierilor formulate în timpul procesului de autoevaluare şi a aprecierilor în privinţa 
dovezilor prezentate 

7.9 raportul procesului de autoevaluare este aprobat de echipa de conducere; procesul de autoevaluare este monitorizat extern iar raportul procesului 
de autoevaluare este validat extern de către reprezentanţii inspectoratelor şcolare 

7B Procesul de îmbunătăţire 
7.10 se stabilesc procedurile de dezvoltare a punctelor tari, de rezolvare a punctelor slabe şi de implementare a îmbunătăţirilor, iar rezultatele 

procesului şi ale raportului de autoevaluare se folosesc ca resurse pentru dezvoltări ulterioare 
7.11 planul de îmbunătăţire ia în considerare toate puncte slabe identificate, inclusiv pe acelea a căror îmbunătăţire nu s-a realizat în ciclul anterior; 

domeniile de activitate selectate pentru a fi îmbunătăţite reprezintă un răspuns adecvat la punctele tari şi slabe ale unităţii de ÎPT 
7.12 planul de îmbunătăţire stabileşte în mod adecvat costurile şi resursele şi, defineşte în mod clar ţintele, priorităţile, sarcinile, responsabilităţile şi 

termenele; criteriile de succes sunt specifice, măsurabile şi posibil de atins  
7.13 implementarea planurilor de acţiune, a îmbunătăţirilor şi a măsurilor corective este monitorizată şi evaluată; sunt aduse modificări în 

conformitate cu rezultatele; performanţa îmbunătăţită a organizaţiei este monitorizată şi analizată 
7.14 toţi membrii personalului sunt implicaţi în procesul de îmbunătăţire continuă a calităţii 
7.15 toţi membrii personalului şi toţi factori interesaţi primesc informaţii şi feedback în legătură cu rezultatele procesului de autoevaluare şi cu planul 

de îmbunătăţire (cu respectarea dreptului la protejarea datelor personale) 
7.16 tendinţele privind performanţa în timp demonstrează o îmbunătăţire continuă sau menţinerea unor standarde foarte înalte; progresul este măsurat 

pe baza ţintelor, indicatorilor şi standardelor de la nivel naţional 
7.17 concluziile specificate de organisme externe sunt comunicate personalului în cauză şi sunt aplicate măsuri corective 
7.18 planul de îmbunătăţire al unităţii de ÎPT este aprobat de către reprezentanţii inspectoratelor şcolare 
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+ 
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+ 
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Apreciere 
 

Procesul de autoevaluare se răsfrânge asupra tuturor aspectelor activităţii şcolii: predare-învăţare, activităţi extracurriculare, asigurarea şi evidenţa  resurselor  financiare, 
relaţiile de parteneriat. În Planul de acţiune şi în Formularele de monitorizare sunt evidenţiate multiple aspecte. 

Autoevaluarea este un proces continuu realizat sub diverse forme şi cu diferite instrumente: observare la lecţii conform Fişelor de observare, analiza în şedinţele lunare ale 
catedrelor, monitorizare periodică conform  Formularelor de monitorizare, întocmite odată la două luni. 
Analiza performanţelor obţinute s-a făcut în cadrul Rapoartelor de activitate individuale. ale catedrelor, la nivel de şcoală prin raportarea la indicatorii din perioada 
precedentă şi la indicatorii realizaţi la alte şcoli sau la nivel de judeţ. Toate aceste rapoarte de analiză servesc la fundamentarea Planurilor viitoare de activitate. 
Prin Raportul de autoevaluare s-au stabilit punctele forte ale şcolii pentru orientarea, activităţii înspre performanţe superioare precum şi eventualele puncte slabe pentru a 
acţiona prin Planul de îmbunătăţire al activităţii la depăşirea acestora. Pot fi aduse îmbunătăţiri sub acest aspect printr-o programare mai raţională în timp a  întocmirii 
Raportului de autoevaluare. 
Autoevaluarea individuală a cadrelor didactice este urmată de autoevaluarea la nivelul catedrei / compartimentului şi în final la nivelul şcolii. Fiecare cadru didactic are un 
dosar personal care cuprinde: CV, Fişa postului, Fişa de evaluare anuală, Fişa de formare continuă şi documente şcolare;  autoevaluarea se finalizează prin analiză SWOT. 
 
Dovezi în sprijinul aprecierii 
 
� Registrul cu procesele verbale ale întâlnirilor Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii. 
� Dosarul Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii, Planul de actiune al CEAC, Formulare de monitorizare, Proceduri, Declaraţia  calitatii. 
� Raport de autoevaluare şi Plan de îmbunătăţire, la nivel şcoală. 
� Rapoarte individuale de autoevaluare a profesorilor. 
� Rapoarte de activitate ale catedrelor 
� Dosar pentru evidenţierea progresului realizat în retenţia eleviilor pe clasă / disciplină . 
� PAS. 
� Legea invatamantului 
� Statutul cadrelor didactice 
� Dosare cu fişe de observare a lectiei. 
� Planuri operaţionale anuale  



 24

� Planuri manageriale  
� Dosar cu CDS-uri, cu aprobarea ISJ. 
� Dosarul cu parteneriate. 
� analiza SWOT  pe catedre 
� Manualul de autoevaluare; Raportul de autoevaluare 
� Palnul de imbunatatire 
� planuri de acţiune 
� Chestionare aplicate elevilor 
� Raportul evaluatorului extern in cadrul programului Phare TVET si cel al ISJ in urma inspectiei efectuate pentru validarea raportului de autoevaluare 
 
Puncte tari cheie 
 

• Autoevaluarea s-a extins la toate aspectele legate de şcoală. 

• Există o bună informare a personalului  privind procesul de autoevaluare. 

• Implicarea managementului în procesul de autoevaluare. 

• A fost întocmit un plan realist de îmbunătăţire a activităţii şcolii 

 
 

Puncte slabe cheie 
 

• Programarea necorespunzătoare în timp  a întocmirii raportului de autoevaluare 

� Repere puţine colectate pentru compararea performanţelor atinse de şcoală. 

� majoritatea personalului este implicat în procesul de îmbunătăţire continuă a 
calităţii 
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7.6. PLAN DE ÎMBUNĂTĂŢIRE  a calităţii educaţiei şi formării profesionale 
 
 
Numele şcolii ÎPT 
 

COLEGIUL TEHNIC „IULIU MANIU” 

Adresa şcolii ÎPT  
telefon – fax – email 

 

ŞIMLEUL SILVANIEI,Str. MIHAIL KOGĂLNICEANU,Nr.11 
0260678860,0260678489,maniu@colim.ro 

Perioada acestui plan 
 

de la 
01.09.2008 

până la  
30.06.2009 
 

Numele Directorului 
 

FLONTA  STELIAN 

Semnătura Directorului 
 

 

Data planului de îmbunătăţire 
 

28.09.2009 

 
Data aprobării  
 

 

Numele inspectorului 
 

 

Semnătura inspectorului 
 

 

 
Monitorizarea internă 
 

Prima perioadă 
15 septembrie – 15decembrie 

Perioada a 2-a 
15 decembrie - 15 martie 

Perioada a 3-a 
15 martie - 15 iunie 

Data la care s-au adus 
modificări planului de 
îmbunătăţire: 

15.12.2009 15.03.2010 15.06.2010 



  2

 
PRINCIPIUL CALITĂŢII: 1-Managementul calitatii 
Referitor la acelaşi punct slab: Pagina 6 din Raportul de autoevaluare 

PUNCTUL SLAB avut în vedere: 
(din raportul de autoevaluare) neimplicarea tuturor cadrelor didactice in implementarea asigurarii calitatii 

Ţinte Acţiuni necesare Rezultate 
măsurabile  

Responsabil 
pentru 

îndeplinirea 
acţiunilor 

Prioritatea 
acţiunii  

Termene şi 
obiective 

intermediare  

Monitorizare şi 
evaluare 

Costuri şi alte 
resurse necesare 

Formarea tuturor 
cadrelor didactice 
pentru asigurarea 
calitatii 
 

Instruirea tuturor 
cadrelor didactice 
privind sistemul de 
asigurarea calitatii 

Cel puţin 80% 
dintre cadrele 
didactice să se 
implice în 
asigurarea 
calităţii 

Mag Laura Mare 01.03.2010 Flonta Stelian - 

PRINCIPIUL CALITĂŢII: 2-Responsabilitati de Management 
Referitor la acelaşi punct slab: Pagina 10 din Raportul de autoevaluare 

PUNCTUL SLAB avut în vedere: 
(din raportul de autoevaluare): sistemul de colectare a informatiilor legate de evolutia ulterioara a absolventilor 
 
 

Cunoaşterea 
traseului urmat de 
absolvenţii şcolii  
 
 

-chestionare aplicate 
absolvenţilor după 3 
şi 6 luni de la 
absolvire 
-legătura cu 
familiile 
absolvenţilor 
-legătura cu agenţii 
economici din 
Bazinul Şimleu 

Colectarea 
informaţiilor de la 
cel puţin 80% 
dintre absolvenţi 

Mag Laura Medie 01.10.2009 
01.03.2010 

Flonta Stelian Papetarie, 
Resurse multimedia, 
Aplicatii software 
pentru gestionarea 
bazelor de date 

PRINCIPIUL CALITĂŢII: 3-Managementul resurselor 
Referitor la acelaşi punct slab: Pagina 13 din Raportul de autoevaluare 

PUNCTUL SLAB avut în vedere: 
(din raportul de autoevaluare): Se tine cont intr-o mica masura de sugestiile elevilor la amenajarea spatiilor din scoala 

Optimizarea 
ambientului 

Intocmirea de 
chestionare şi  
şi distribuirea lor 
către elevi prin 
diriginţi 

Chestionare 
completate de 
catre fiecare elev 

Pop Luminita 
Nosal Mariana 

medie 30.11.2009 FLONTA 
STELIAN 

hartie 
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PRINCIPIUL CALITĂŢII: 4-Proiectare si dezvoltare 
Referitor la acelaşi punct slab: Pagina 15 din Raportul de autoevaluare 

PUNCTUL SLAB avut în vedere: 
(din raportul de autoevaluare): O slaba sistematizare a inregistrarilor privind cerintele agentilor economici si a preferintelor elevilor 
 
 
Optimizarea 
activităţii de 
proiectare a 
curriculum-ului 
 
 

Testarea cerinţelor 
agenţilor economici 
şi a preferinţelor 
elevilor 

Chestionare 
adresate elevilor 
Chestionare 
adresate agenţilor 
economici 

Cimpan Liliana 
Mag Laura 

Medie 18.12.2009 Flonta Stelian Hartie, 
Resurse multimedia 

PRINCIPIUL CALITĂŢII: 5-Predare si invatare 
Referitor la acelaşi punct slab: Pagina 19 din Raportul de autoevaluare 

PUNCTUL SLAB avut în vedere: 

• (din raportul de autoevaluare): Oferta redusă de activităţi extracurriculare prin cercuri ştiinţifice. 

• Formarea insuficientă a cadrelor didactice pentru dezvoltarea învăţării centrate pe elev 

• Dificultăţii in cunoaşterea realităţii de la nivelul claselor 

• Înregistrarea progresului elevilor după absolvire se poate face cu exactitate  numai pentru o parte din absolvenţi. 

 
Satisfacerea 
preferinţelor 
elevilor 
 
 
 
 

-Identificarea ofertei 
de activităţii 
extracurriculare 
-colectarea 
opţiunilor elevilor 

cel puţin 70% 
dintre elevi sa fie 
mulţumiţi 

Pop Luminita 
Nosal Mariana 

Medie 30.11.2009 Flonta Stelian Hartie, 
Resurse multimedia 

Cresterea 
performantelor la 
concursurile 
scolare 

-activitati 
diferentiate cu elevii 
dotati 

Numar de premii Cadre didactice Medie anual Consiliul de 
Administratie 

 

Utilizarea 
calculatorului 

şi al 

programului 
AEL în procesul 

de predare-

-activitati de predare  Evidenta utilizare 
AEL 

Cadre didactice Medie Semestrul I Consiliul de 
Administratie 
CEAC 
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învăţare 

 
Formarea cadrelor 
didactice 
 
 
 
 
 

- cursuri de formare 
-lecţii demonstrative 

toate cadrele 
didactice să fie 
competente în 
utilizarea învăţării 
centrate pe elev 

Mag Laura 
Pop Luminita 

Medie 01.12.2009 Mag Laura  

PRINCIPIUL CALITĂŢII: 6-Evaluarea si certificarea invatarii 
Referitor la acelaşi punct slab: Pagina 21 din Raportul de autoevaluare 

PUNCTUL SLAB avut în vedere: 
(din raportul de autoevaluare): O slabă evidenţiere a unor criterii şi decizii practice de evaluare stabilite de profesorii cu experienţă si rezultate bune. 
Diseminarea 
rezultatelor în 
evaluare de către 
profesorii cu 
experienţă 
 

Colectarea unor 
teste şi criterii de 
evaluare de la 
profesorii cu 
experienţă 
şi prezentarea 
acestora în şedinţele 
de catedră 

cel puţin un test 
la fiecare 
disciplină 

Balazs Iosif 
Nosal Mariana 

Medie 01.11.2009 Flonta Stelian  

PRINCIPIUL CALITĂŢII: 7-Evaluarea si imbunatatirea calitatii 
Referitor la acelaşi punct slab: Pagina 24 din Raportul de autoevaluare 

PUNCTUL SLAB avut în vedere: 

• (din raportul de autoevaluare): Programarea necorespunzătoare în timp  a întocmirii raportului de autoevaluare 

� Repere puţine colectate pentru compararea performanţelor atinse de şcoală 

� majoritatea personalului este implicat în procesul de îmbunătăţire continuă a calităţii 

Colectarea mai 
eficientă a 
dovezilor necesare 
întocmirii 
raportului de 
autoevaluare 

Întocmirea unui 
grafic al etapelor de 
colectare a 
dovezilor de la toate 
compartimentele 
care funcţionează in 
şcoală 

colectarea cu cel 
puţin o saptamana 
mai devreme a 
tuturor dovezilor 

Mag Laura 
Pop Luminita 
Nosal Mariana 

Mare La data intocmirii 
raportului 

Flonta Stelian  

Colectarea 
informaţiilor 

-realizarea unor 
programe pe 

Indici statistici de 
la alte şcoli, 

Mag Laura 
Pop Luminita 
Balazs Iosif 

Medie 01.11.2009 Mag Laura  
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necesare 
comparării 
performanţelor 
şcolii în timp 

calculator care să 
permită obţinerea 
diferitelor date 
statistice 
-compararea 
rezultatelor şcolii cu 
cele altor şcoli 

Indici statistici la 
nivel de judeţ,  
Indici statistici la 
nivel naţional 

Comentarii 
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=========================
=== 
 
 
 
 
 
7.4.  RAPORTUL PROCESULUI DE AUTOEVALUARE  
 

 

Numele furnizorului de EFP COLEGIUL TEHNIC „IULIU MANIU” 

Adresa furnizorului de EFP 

telefon – fax – email 

ŞIMLEUL SILVANIEI,STR. MIHAIL KOGĂLNICEANU NR. 11 

0260678860; 0260678487 

Perioada acestui raport 

 
de la 01.09.2007zi/luna/an până la 31.06.2008 

zi/luna/an 

Numele directorului FLONTA STELIAN 
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Semnătura directorului  

Data raportului 26.09.2008 

 

Note  
 

3 = punct tare (excelent) 

2 = bine  

1 = punct slab  

Managementul 
calităţii 

Responsabilitate de 
management  

Managementul 
resurselor   

Proiectare şi 
dezvoltare 

Învăţare şi 
predare  

Evaluare şi 
certificare  

Măsură şi analiză  Îmbunătăţire 

Nota  cu cea mai mare 
pondere  

3 3 3 3 3 3 3 3 

Nota generală  (acest format urmează a fi discutat – în funcţie de cadrul notării) 

Data validării  

Numele inspectorului  

Semnătura inspectorului  

Descriptori ai notelor: 3 = punct tare: performanţa depăşeşte cu mult norma obişnuită şi nivelul de performanţă aşteptat  

   2 = bine: performanţa îndeplineşte cerinţele minime; dar ar putea fi îmbunătăţită astfel încât să devină excelentă şi un punct tare 

   1 = punct slab: performanţa nu îndeplineşte cerinţele; există lipsuri grave, care trebuie abordate în planul de îmbunătăţire  
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 1 – Metodologie: Managementul Calităţii  

Sistemul de management al calităţii asigură calitatea programelor de învăţare şi promovează îmbunătăţirea continuă. 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ NOTARE DOVEZI 

3 2 1 

1.1 membrii managementului elaborează misiunea, viziunea şi valorile şi sunt 
modele ale unei culturi a excelenţei 

3   A fost elaborat PAS armonizat cu PLAI şi cu PRAI.  
Prevederile din ROI precum şi obiectivele din Planul 
operaţional al Managementului  orientează întreaga activitate 
a şcolii înspre o cultură profesionistă a excelenţei 

1.2 valorile şi codurile de comportament sunt vizibile în practică 3   Echipa managerială aleasă în mod democratic constituie 
modele etice şi profesionale, lucru evidenţiat  şi cu ocazia 
manifestărilor desfăşurate în şcoală. 

1.3 unui membru al echipei de management i-au fost încredinţate 
responsabilităţi în ceea ce priveşte asigurarea calităţii 

 2  Printr-o Decizie a Directorului şcolii a fost constituită Comisia 
de Asigurare a Calităţii şi un responsabil al acestei comisii.  

Decizia directorului. 

1.4 membrii managementului se asigură că sistemul de management al calităţii 
al organizaţiei este dezvoltat, implementat şi continuu îmbunătăţit 

 2  În cadrul întâlnirilor periodice (o dată la două luni) ale 
Comisiei de Asigurare a Calităţii este analizat gradul de 
realizare a obiectivelor şi sunt stabilite măsuri pentru 
îmbunătăţirea activităţii. 

Procesele verbale ale comisiei şi planul de îmbunătăţire. 

1.5 toţi membrii personalului sunt implicaţi în implementarea asigurării 
calităţii. 

 2  În Planurile de activităţi ale catedrelor sunt stabilite sarcini 
pentru fiecare membru al catedrei. 

Planurile de activităţii catedrelor. 

 

1.6 sistemul de asigurare a calităţii cuprinde formulări clare privind politicile, 
planuri strategice şi operaţionale, documente şi manuale ale calităţii 

 2  Informaţiile referitoare la asigurarea calităţii au fost sintetizate 
sub forma unei Declaraţii a calităţii( Decalogul calităţii) 
afişată în toate spaţiile se lucru şi reflectată în toate planurile 
şi rapoartele elaborate. 
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1.7 politicile, procedurile şi activităţile sunt în mod clar documentate, respectă 
cerinţele interne şi externe şi asigură calitatea şi consecvenţa programelor 
de învăţare 

 2  Eaborarea politicilor, procedurilor şi programelor s-a făcut în 
spiritul cerinţelor de asigurare a calităţii(Conform Manualului 
calităţii) şi cu respectarea şi cu respectarea actelor normativ-
legislative.  

1.8 evaluări regulate ale sistemului de calitate au loc cel puţin anual 3   Bilunar (Formularele de monitorizare periodică,Fişele de 
monitorizare ale catedrelor) şi anual(Raportul de 
autoevaluare) se face analiza activităţii prin prisma cerinţelor 
de asigurare a calităţii. 

1.9 sistemul de calitate este supus unui proces de îmbunătăţire continuă care 
face parte din strategia de îmbunătăţire a calităţii stabilită de organizaţie 

3   Scopul autoevaluării este îmbunătăţire continuă a activităţii 
prin măsurile sintetizate în Planul de măsuri pentru 
îmbunătăţirea activitîţii. 
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1.10 procedurile sunt monitorizate în mod regulat pentru a asigura menţinerea şi 
respectarea sistemelor şi proceselor 

3   Prin Formularele de monitorizare periodică s-au 
sintetizat succesele obţinute şi au fost evidenţiate şi 
aspectele care trebuie îmbunătăţite. 

1.11 sunt stabilite proceduri privind neconformitatea cu procedurile şi se 
implementează măsuri corective 

3   În ROI sunt prevăzute măsuri de sancţionare a abaterilor 
de la respectarea cerinţelor regulamentului . 

1.12 procedurile de revizuire a programelor duc la o îmbunătăţire a predării, 
învăţării şi rezultatelor 

 2  Anual sunt elborate CDS-urile şi CDL-urile adaptate 
preferinţelor elevilor şi cerinţelor partenerilor economici. 
Planurile de activitate ale catedrelor şi planificările 
calendaristice ale profesorilor sunt adaptate semestrial 
la condiţiile de concrete de realizare. 

1.13 sistemul de calitate dispune de proceduri eficiente de a răspunde 
plângerilor şi contestaţiilor 

3   Pentru rezolvarea contestaţiilor la diferite forme de 
evaluare au fost stabilite proceduri precise şi eficiente cu 
responsabilităţi bine stabilite. 

1.14 recomandările privind îmbunătăţirea calităţii sunt puse în practică şi sunt 
monitorizate din punct de vedere al eficacităţii lor 

3   Programul de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii cu 
termene şi resposabilităţi precise au inclus şi 
recomandările evaluatorilor externi. 

 

Total note 8 6 0  

14 

 

14 14 
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 2 – Scop şi plan: Responsabilităţile managementului  

Organizaţia asigură o conducere şi un management caracterizate prin eficacitate în ceea ce priveşte calitatea şi dezvoltarea curriculumului /învăţării. 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ NOTARE DOVEZI 

3 2 1 

2.1 managementul demonstrează sprijin activ şi implicare în ceea ce priveşte 
dezvoltarea şi calitatea programelor de învăţare şi alte servicii asigurate de 
furnizor 

3   Prin observările la lecţii (conform Fişelor de obsrvare) 
membrii managementului descoperă aspectele care trebuie 
îmbunătăţite, îndrumă şi acordă sprijin pentru îmbunătăţire 
activităţii. 

2.2 obiectivele strategice, ţintele şi valorile sunt înţelese pe deplin de toţi membrii 
personalului şi de toţi factorii interesaţi, inclusiv de subcontractori şi furnizorii 
de practică 

 2  Informaţiile referitoare la intenţia de  asigurare a calităţii 
sintetizate în Declaraţia calităţii sunt familiare tuturor 
cadrelor didactice, elevilor  şi partenerilor economico-
sociali.  

2.3 managementul supraveghează cu eficacitate respectarea direcţiei strategice şi 
monitorizează cu regularitate programele de învăţare şi propria performanţă de 
management 

3   Realizarea programelor şi performanţele  proprii sunt 
analizate în Rapoartele de activitate, Formularele de 
monitorizare şi Raportul de autoevaluare. 

2.4 se promovează egalitatea şanselor şi problema discriminării este abordată astfel 
încât toţi elevii şi toţi membrii personalului să îşi atingă potenţialul 

3   În ROI este declarată politica de eliminare a oricărui fel de 
discriminare şi încurajarea tuturor persoanelor implicate 
pozitiv în activitatea şcolii. 

2.5 managementul acţionează cu eficacitate în ridicarea nivelului rezultatelor 
obţinute şi în sprijinirea tuturor elevilor 

 2  Au fost recompensate cu Diplome, Premii, burse de merit 
şi studiu Excursie pentru elevii premianţi,Excursie 
pentru cea mai bună clasa şi sub alte forme rezultatele 
bune obţinute în activitatea şcolara şi şi activităţile 
extracurriculare organizate de şcoală. 

 

2.6 rolurile, responsabilităţile, autoritate şi răspunderea care revin fiecărui membru 
al personalului sunt în mod clar definite, alocate şi înţelese de toţi factorii 
interesaţi 

3   În ROI, Fişa postului sunt delimitate drepturile obligaţiile 
atribuţiile şi responsabilităţile tuturor angajaţilor. 

2.7 există o comunicare eficientă în cadrul organizaţiei 3   Întreaga activitate din cadrul şcolii generează relaţii 
interpersonale încadrate în limitele normelor de  
deontologie profesională, bazate pe respectul reciproc  
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moralitate.  

2.8 se dezvoltă, se menţin şi se analizează în mod regulat parteneriate şi colaborări 
eficiente cu factori interesaţi externi 

 2  Există relaţii de parteneriat reale pe bază de Contracte de 
parteneriat ţi Convenţii de colaborare cu agenţi 
economici, instituţii de învăţământ superior, autorităţi locale 
etc. 

2.9 se colectează în mod sistematic informaţii în legătură cu nevoile şi aşteptările 
factorilor interesaţi interni şi externi 

3   Nevoile şi aşteptările cadrelor didactice sunt formulate în 
Rapoartele de activitate, ale elevilor  şi partenerilor 
economico-sociali în chestionarele adresate acestora. 

2.10 proiectele de parteneriat şi programele de învăţare contribuie la dezvoltarea 
participării şi ocupării forţei de muncă la nivel local, regional şi, dacă este 
posibil, la nivel naţional şi european 

 2  Prin CDS-uri şi CDL-uri se proiectează programele 
armonizate cu nevoile locale de pe piaţa muncii iar prin 
programele din trunchiul comun s-a avut în vedere 
nevoile de forţă de muncă la nivel naţional şi european. 
Toate acestea sunt armonizate cu SPP-urile. În acest sens 
mai pot fi aduse îmbunăţiri.proiectelor de parteneriat. 

2.11 sunt colectate în mod regulat informaţii despre anumite variabile importante, 
precum evoluţiile de ordin social, ecologic, economic, juridic şi demografic 

 2  La elaborarea PLAI a contribuit şi un reprezentant al şcolii 
noastre. Prin colaborare cu AJOFM şcoala beneficiază de 
informaţii referitoare la  evoluţiile de ordin social, ecologic, 
economic, juridic şi demografic. 

Pliante,întâlniri cu reprezentanţii AJOFM.  

 

2.12 există un sistem de informare a factorilor interesaţi interni şi externi  2  Informarea a factorilor interesaţi interni şi externi se face în 
cadrul întrunirilor periodice conform Proceselor-
verbale(cercuri pedagogice, consilii profesorale, şedinţe de 
catedră, şedinţe cu părinţii, comisie asigurarea calităţii etc.). 

2.13 informaţiile sunt analizate în vederea planificării, dezvoltării şi implementării 
strategiilor 

3   Analiza informaţiilor se face în cadrul Rapoartelor de 
activitate ale cadrelor didactice, Rapoartele de activitate 
ale catedrelor, Rapoartele de activitate şi Planurile 
operaţionale ale şcolii . 

2.14 informaţiile şi sistemele de înregistrări sunt exacte, actualizate şi păstrate în 
condiţii de siguranţă şi confidenţialitate, pot fi inspectate şi sunt revizuite în 
mod regulat 

3   Informaţiile referitoare la activitatea şcolii sunt  înregistrate 
în documente diverse conform reglementărilor legale care 
sunt păstrate în condiţii de siguranţă în arhiva şcolii. 
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2.15 există o contabilitate eficientă şi se efectuează audituri financiare periodice în 
conformitate cu cerinţele fiscale şi legale 

3   Contabilitatea redă o imagine fidelă a situaţiei patrimoniului 
prin înregistrearea tuturor operaţiunilor si intocmirea 
situaţiilor conform normelor legislative  financiar-contabile 
şi bugetare. Acest lucru a fost dovedit prin raportul 
auditorului financiar intern. 

2.16 dezvoltarea şi durabilitatea serviciilor furnizate elevilor se bazează pe un 
management financiar responsabil 

3   Elevii beneficiază de multiple servicii de bună calitate: , 
internat, bibliotecă, internet. Există o gestiune eficientă a 
valorilor materiale şi băneşti conform documentelor de 
evidenţă întocmite. 

Evidenţele contabile 

 

2.17 cheltuielile efectuate în cadrul unor capitole de buget specifice sunt 
monitorizate cu eficacitate pentru a asigura că se obţine valoare în schimbul 
banilor 

3   Efectuarea cheltuielilor  ordonate conform clasificaţiei 
bugetare este însoţită de un control riguros al îndeplinirii 
sarcinilor de serviciu, a utilizării eficiente a echipamentelor 
cu o economie severă fără a diminua calitatea serviciilor 
oferite elevilor) 

2.18 priorităţile privind cheltuielile şi utilizarea resurselor financiare sunt în mod 
clar legate de programele de învăţare şi priorităţile de planificare şi reflectă 
într-o măsură considerabilă scopurile şi obiectivele furnizorului de EFP 
respectiv 

3   Prioritar în Bugetul de venituri şi cheltuieli se prevăd cu 
prioritate resurse pentru acoperirea cheltuielilor de 
funcţionare optimă a unităţii, pentru realizarea programelor 
de învăţare. 

2.19 toţi membrii personalului sunt implicaţi într-un grad corespunzător în procesul 
de consultare 

3   Luarea deciziilor majore se face în mod democratic prin 
consultarea membrilor Consiliului Profesoral cu votul 
majorităţii conform Proceselor-verbale întocmite. 

2.20 interesele financiare ale tuturor factorilor interesaţi sunt echilibrate şi 
satisfăcute cu eficacitate 

 2  Interesele financiare ale tuturor factorilor au fost armonizate 
şi satisfăcute  cu eficacitate conform situaţiilor contabile şi 
rapoartelor de activitate întocmite. Mai pot fi aduse 
îmbunăţiri.in sensul satisfacerii interesului salarial. 

Total note 

 

13 7 0  

20 20 20 
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 3 – Scop şi plan: Managementul resurselor   

Organizaţia oferă elevilor un mediu sigur, sănătos şi care le oferă sprijin; de asemenea, organizaţia se asigură că programele sunt furnizate şi evaluate de personal 
competent şi calificat. 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 

 

NOTARE DOVEZI 

3 2 1 

3.1 programul de învăţare satisface cerinţele privind siguranţa, sănătatea şi 
resursele fizice; precum şi orice alte condiţii prevăzute de lege acolo unde 
este cazul 

3   Întreaga activitate din şcoală se desfăşoară în condiţii 
de securitate. Şcoala are Avizul Ministerului 
Sănătăţii, Avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei 
Sociale, Avizul  Formaţiei de pompieri. Există 
Norme de protecţia muncii, Fişele individuale de 
protecţia muncii sunt semnate la zi. 

Paşca Marius şi  

3.2 există resurse eficace gestionate astfel încât să sprijine procesul de învăţare, 
resurse care sunt însoţite de instrucţiuni de funcţionare clare, uşor de 
înţeles în diferite formate 

 2  Aproape în totalitate există dotări la nivelul 
exigenţelor actuale pentru laboratoare, ateliere şi 
cabinete tehnologice. Utilajele au afişate 
instrucţiuni de folosire şi protecţia muncii 
specifice. 

3.3 se gestionează, menţine, monitorizează şi evaluează siguranţa, gradul de 
adecvare şi utilizarea echipamentelor, resurselor şi spaţiilor de specialitate 
folosite în procesul de învăţare 

3   Eficacitatea, siguranţa şi adecvarea utilizării 
echipamentelor şi spaţiilor reiese din planificările 
maiştrilor instructori 

 

 

 

3.4 echipamentele, materialele şi spaţiile de specialitate sunt adecvate 
specialităţii (unde este cazul) şi îndeplinesc standardele industriale curente 

 2  Pentru fiecare calificare oferită de şcoală există  
spaţii dotate cu echipamente adecvate dar şi în 
curs de modernizare prin Proiectul PHARE 
TVET 

3.5 elevii au acces la resurse de învăţare care răspund nevoilor lor şi care sunt 
adecvate unui studiu independent eficace 

3   În ROI şi în contractele de Acord de parteneriat 
pentru educaţie este prevăzut dreptul elevilor de a 
utiliza baza tehnico-materială a şcolii. În timpul 
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orelor de pregătire elevii utilizează conform 
graficelor afişate sălile de clasă, cabinetele, 
laboratoarele, atelierele, biblioteca, reţeaua internet, 
baza sportivă. 

3.6 metodele/resursele/sarcinile etc. de predare şi formare sunt actualizate, 
analizate şi modificate în mod regulat 

3   Lunar în şedinţele de catedră consemnate în 
Procesele-verbale se analizează gradul de realizare a 
sarcinilor, metodele şi resursele utilizate urmărindu-
se adaptarea acestora la dinamica nevoilor elevilor. 

 
 
3.7 metodele/resursele/sarcinile etc. de predare şi formare răspund nevoilor 

elevilor, diferitelor stiluri de învăţare, cerinţelor programelor de învăţare 
şi specificaţiilor calificărilor 

3   Testarea stilurilor individuale de învăţare şi cunoaşterea 
prin chestionare adresate elevilor şi afişarea acestora în sala 
profesorală şi în cataloage dă posibilitatea tuturor 
profesorilor să-şi adapteze metodele şi resursele la nevoile 
individuale ale elevilor în condiţiile atingerii competenţelor 
din SPP. 

3.8 resursele de învăţare şi spaţiile aferente permit tuturor elevilor să 
participe în mod activ 

 2  În şcoală nu sunt elevi în imposibilitate de a accede în toate 
spaţiile şi de a utiliza resursele şi echipamentele din dotare 
conform cerinţelor specialităţii pentru care se 
pregătesc.Excpţie face o elevă care este şcolarizată 
acasă(Cosniciul de jos) 

3.9 spaţiile, clădirile şi echipamentele sunt accesibile tuturor grupurilor de 
elevi; sunt semnalate prin indicatoare şi sunt uşor de localizat 

3   Spaţiile, clădirile şi echipamentele sunt   accesibile tuturor 
elevilor conform nevoilor de pregătire ale acestora.  

3.10 condiţiile şi mediul de lucru sunt eficace şi asigură relaţii de lucru bune 3   Reabilitarea clădirilor  asigură un ambient fizic plăcut şi un 
microclimat optim. Profesorii contribuie la crearea de 
condiţii pentru un mediu psihic atractiv. 

3.11 revizuirea programului de învăţare ia în considerare sugestiile elevilor 
privind un mediu de învăţare îmbunătăţit 

 2  Sugestiile elevilor sunt luate în considerare la repartizarea şi 
amenajarea spaţiilor. Activitate ce trebuie îmbunătăţită,elevii 
sunt nemulţumiţi de mişcarea permanentă prin cabinete şi 
laboratoare 
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3.12 progresul tehnologic este cunoscut şi inovaţiile semnificative sunt 
introduse, după caz 

 2  Promovarea progresului tehnologic este o latură importantă a 
activităţii cadrelor de specialitate prin: publicaţii de 
specialitate, reţeaua internet, organizarea de sesiuni de 
comunicări ştiinţifice ale elevilor şi cadrelor didactice şi sub 
alte forme. 

3.13 toţi membrii personalului sunt angajaţi în conformitate cu legislaţia locală 
şi naţională privind ocuparea forţei de muncă şi egalitatea şanselor 

3   Angajarea personalului s-a făcut prin concurs organizat la 
nivel de şcoală sau ISJ cu respectarea prevederilor legale 
conform Proceselor-verbale ale comisiilor de examinare şi 
dosarelor personale. 

3.14 politica de recrutare a personalului stabileşte standarde minime în ceea ce 
priveşte calificările şi experienţa adecvate, în special pentru cei implicaţi 
în furnizarea şi evaluarea programelor de învăţare 

3   La recrutarea personalului se ţine cont de nomenclatoarele 
de specializări prevăzute pentru predarea fiecărei discipline 
din Planurile de învăţământ corespunzătoare calificărilor 
oferite de şcoală  

3.15 toate rolurile şi responsabilităţile membrilor personalului sunt clar 
definite şi înţelese; poziţiile de autoritate sunt clar definite şi recunoscute 

3   Atribuţiile, responsabilităţile, poziţia şi relaţiile fiecărei 
persoane sunt stabilite prin Statul personalului didactic, 
ROI şi Fişa postului. 
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3.16 politica de dezvoltare profesională a personalului cuprinde prevederi 
adecvate referitoare la iniţierea membrilor nou veniţi şi la dezvoltarea 
continuă a personalului 

3   In cadrul PAS, Planul operaţional al conducerii, Planurile 
catedrelor, dezvoltarea profesională continuă a personalului 
este un obiectiv prioritar. În planurile catedrelor sunt 
prevăzute acţiuni de iniţiere a membrilor  nou veniţi. 

3.17 toţi acei membrii ai personalului care nu deţin o calificare primesc sprijin 
în vederea obţinerii unei calificări profesionale adecvate 

3   Şcoala este încadrată cu cadre calificate. În caz de forţă 
majoră suplinirea se asigură cu persoane de aceeaşi 
specialitate sau cu specialitate înrudită. Persoanelor care 
asigură suplinirea li se pun la dispoziţie programe şi  
manuale.  

3.18 dezvoltarea profesională a întregului personal contribuie la sporirea 
eficacităţii şi oferă posibilitatea reflecţiei asupra practicii 

3   Perfecţionarea personalului prin grade didactice, doctorat, 
sesiuni de formare în cadrul programului Phare TVET, 
cursuri de utilizare a calculatorului etc., au oferit un prilej 
de reflecţie asupra propriilor practici şi a contribuit la 
creşterea eficacităţii activităţii. Aceasta s-a concretizat în 
lecţii susţinute cu AEL, aplicarea învăţării centrate pe 
elev, diversificarea gamei de materiale de învăţare 
utilizate etc. 

3.19 toţi membrii personalului au acces la cunoştinţe utile şi valide privind 
sarcinile şi obiectivele lor 

3   Tuturor cadrelor didactice le sunt puse la dispoziţie Planurile 
de învăţământ, Programele şcolare, SPP-urile, manuale 
şcolare, cărţi de specialitate reţeaua internet. 

3.20 sunt dezvoltate cunoştinţele managerilor în ceea ce priveşte 
managementul calităţii şi pedagogia şcolară 

3   Membrii managementului au urmat cursuri de masterat în 
domeniu, au participat la sesiuni de formare în cadrul 
programului phare TVET şi au la dispoziţie publicaţii în 
domeniu. 

3.21 performanţa tuturor membrilor personalului este monitorizată şi evaluată 3   Evaluarea performanţelor tuturor membrilor personalului se 
face anual de către Consiliul de Administraţie prin Fişa de 
evaluare precum şi  prin observări la lecţie prin Fişa de 
observare la lecţie 

3.22 sistemele de evaluare a personalului au ca rezultat planificarea unor 
acţiuni de îmbunătăţire  

3   În Fişa de observare la lecţie sunt prevăzute acţiuni de 
îmbunătăţire a activităţii fiecărui cadru didactic. 

3.23 datele privind rata de retenţie şi rata de succes a elevilor   sunt utilizate 
pentru a aduce în discuţie potenţiale aspecte legate de dezvoltarea 

3   În şedinţele de catedră şi în consiliile profesorale sunt 
discutate ratele de retenţie şi succes ale elevilor şi dezvoltarea 
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profesională profesională a acestora în viitor.(Procesele varbale ) 

3.24 profesorii/instructorii demonstrează că posedă cunoştinţe, competenţă 
tehnică şi experienţă actualizată la un nivel care să asigure predarea, 
învăţarea şi evaluarea eficace a programelor 

3   Prin observările la lecţii s-a remarcat în mod deosebit şi 
consemnat în Fişele de observare experienţa, competenţa 
profesională şi evaluarea eficace 

3.25 se stabileşte un echilibru între nevoile organizaţiei, echipelor şi 
persoanelor individuale 

3   Există o corelare a Planului managementului cu Planurile 
de catedră atât în privinţa obiectivelor cât şi a activităţilor, 
termenelor şi resurselor. 
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3.26 conflictele şi problemele personale sunt rezolvate în mod eficace; soluţiile 
găsite sunt satisfăcătoare pentru toate părţile implicate şi răspund nevoilor 
acestora 

3   Relaţiile dintre membrii personalului se bazează pe respectul 
reciproc şi etica profesională şi nu au generat conflicte 
majore care să necesite intervenţia comisiei de disciplină. 
Toate problemele personale care depind de şcoală sunt 
rezolvate fără a afecta programele de învăţare.  

Total Note  21 5 0  

26 26 26 
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 4 – Scop şi Plan: Proiectare şi dezvoltare 

Organizaţia este receptivă faţă de nevoile indivizilor, agenţilor economici şi comunităţii şi faţă de diferitele nevoi ale elevilor. 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 

 

NOTARE DOVEZI 

3 2 1 

4.1 programele de învăţare se armonizează cu obiectivele strategice şi cu 
valorile organizaţiei 

3   Planificările calendaristice sunt întocmite pentru calificările 
din Planul de şcolarizare care este corelat co obiectivele din 
PAS, PLAI şi PRAI. Pentru calificările propuse şcoala are  o 
experienţă bogată şi toate resursele umane şi materiale.  

4.2 programele de învăţare sunt supuse aprobării de către 
management/autoritatea competentă 

3   Planificările calendaristice întocmite de către fiecare cadru 
didactic sunt vizate de către şefii de catedră şi aprobate de 
către director. CDS-urile şi CDL-urile sunt aprobate de către 
Consiliul de Curriculum din şcoală şi vizate de către 
inspectorul de specialitate. 

4.3 prin modalităţile de evidenţă şi prin analiza nevoilor se identifică şi se 
înregistrează nevoile, interesele şi caracteristicile elevilor, angajatorilor, 
organizaţiilor şi comunităţilor 

 2  În cadrul relaţiilor de parteneriat prin chestionare adresate 
acestora şi prin participarea reprezentanţilor acestora la 
şedinţele Consiliului de Administraţie s-au identificat, 
înregistrat şi analizat nevoile acestora. 

4.4 procesul de aprobare a programului presupune existenţa unor dovezi 
conform cărora programul de învăţare propus răspunde cerinţelor 
identificate ale persoanelor individuale, agenţilor economici sau 
comunităţilor; feedback-ul obţinut din partea acestora  determină 
îmbunătăţirea programelor 

 2  Aprobarea CDS şi CDL se face pe baza unor criterii de formă, 
conţinut, corelare cu SPP şi armonizare cu preferinţele elevilor 
şi cerinţele agenţilor economici(participarea lor la alegerea 
CDL-urilor şi CDŞ-urilor.Procese verbale ale Comisiei de 
elaborare a CDŞ-urilor şi CDL-urilor. 

4.5 programele de învăţare îndeplinesc cerinţele externe şi sunt receptive faţă 
de situaţia la nivel local, regional, naţional şi european 

3   Prin CDS şi CDL curricula este adaptată situaţiilor existente la 
nivel local şi regional iar prin programele din Trunchiul 
Comun răspunde cerinţelor naţionale şi europene. 

4.6 programele de învăţare demonstrează angajamentul de a pune elevii pe 
primul loc şi de a răspunde nevoilor lor într-un mod cât mai flexibil cu 
putinţă în ceea ce priveşte opţiunile şi accesul acestora 

3   Declaraţia de calitate este adoptată ca un set de principii pe 
baza cărora se prefigurează demersul didactic propriu unei 
învăţări centrate pe elev şi a unui învăţământ centrat pe 
competenţe. 

4.7 colaborarea cu alţi parteneri şi departamente ale autorităţilor locale face ca  2  Prin întocmirea tabelelor de  identificare a traseelor elevilor 
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programele şi procesul de învăţare să fie mai accesibile (de exemplu 
transport, asistenţa copilului) 

navetişti şi înaintarea lor societăţilor de transport precum şi 
prin organizarea de controale în colaborare cu poliţia de 
proximitate s-a redus numărul de absenţe. 

4.8 programele de învăţare au un caracter de includere din punct de vedere 
social, asigurând egalitatea în ceea ce priveşte accesul şi egalitatea şanselor 
pentru elevi şi demonstrează o implementare activă a politicii privind 
şansele egale 

3   ROI interzice orice discriminare privind beneficiarii de 
servicii de educaţie. În şcoală sunt incluşi şi elevi cu uşoare 
cerinţe speciale cum ar fi: deficienţe în vorbire, vedere 
slabă,deficienţe loco-motorii etc. 

4.9 programele de învăţare sprijină şi sporesc valoarea învăţării practice şi 
teoretice 

3   Sunt planificate ore suplimentare de pregătire pentru examene 
şi concursuri şcolare. 

4.10 programele de învăţare includ procese eficace de evaluare formativă şi 
sumativă şi de monitorizare a învăţării 

3   In planificările calendaristice este prevăzut timp pentru 
evaluare. Există o planificare a lucrărilor scrise semestriale 
şi un grafic al evaluărilor finale stabilit la nivel naţional. 

4.11 obiectivele de învăţare ale programelor includ criterii şi metode de evaluare 
sumativă care sunt adecvate scopului şi care sunt revizuite în mod regulat 

3   Pentru evaluările finale la examenul de certificare a 
competenţelor profesionale prin proiecte şi probe practice sunt 
stabilite criterii precise prin Fişele de evaluare care se 
revizuiesc în fiecare an. 

4.12 programele de învăţare definesc în mod clar traseele de continuare a 
studiilor 

3   Sunt stabilite clar rutele de continuare a studiilor după 
absolvirea clasei a VIII-a, prin liceu sau prin SAM. Aceste rute 
sunt prezentate în cuprinsul  Programelor de orientare 
şcolară şi profesională. 

4.13 programele de învăţare includ un proces eficace de răspuns la reclamaţii şi 
contestaţii 

 2  Pentru toate formele de evaluare sumativă există proceduri de 
rezolvare a contestaţiilor. 

4.14 programele de învăţare au o serie de descriptori de performanţă prin care 
poate fi măsurat gradul de succes al programului; ţintele privind 
îmbunătăţirea sunt stabilite în conformitate cu reperele instituţionale, 
locale, regionale, naţionale sau europene 

 2  Gradul de succes al programului este apreciat printr-o serie de 
indicatori statistici cum sunt  

- număr de elevi reuşiţi examenele de absolvire-    
număr de elevi reuşiţi la bacalaureat 

- elevii premianţi din fiecare clasă(program pe 
calculator) … 

-   număr elevi premiaţi la olimpiade şi concursuri ş.a. 
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4.15 programele de învăţare au definite obiective de învăţare, care sunt revizuite 
în mod regulat în lumina cerinţelor privind calificările stabilite la nivel 
intern, local, regional, naţional şi european 

3   La stabilirea obiectivelor Planurilor de acţiune (pe şcoală, pe 
catedre, pe comisii) s-au avut în vedere obiectivele prioritare 
din PRAI şi PLAI.Partea cea mai sensibilă la schimbările din 
PRAI şi PLAI o constituie CDS şi CDL. 

4.16 programele de învăţare sunt revizuite cel puţin o dată pe an şi elevii 
contribuie la acest proces de revizuire 

 2  Preferinţele elevilor testate prin chestionare sunt luate în 
considerare la întocmirea programelor din cadrul CDS şi CDL 
şi la stabilirea temelor pentru consiliere şi orientare 
profesională. 

4.17 informaţiile privind evaluarea învăţării şi rezultatele dobândite, inclusiv 
analiza performanţei diferitelor grupuri de elevi, sunt folosite ca punct de 
plecare pentru dezvoltarea programului de învăţare 

3   În funcţie de rezultatele elevilor la testele de evaluare iniţială 
şi de evaluările curente sunt adaptate planificările şi strategiile 
didactice. La elaborarea planificărilor calendaristice se ţine 
cont şi de rezultatele elevilor la evaluările finale şi la 
concursuri şi olimpiade. 

Total note 

 

11 6 0  

17 17 17 
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 5 – Implementare: predarea şi învăţarea 

Organizaţia oferă condiţii egale de acces la programele de învăţare şi sprijină toţi elevii. 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 

 

NOTARE DOVEZI 

3 2 1 

5.1 elevilor le sunt puse la dispoziţie informaţii şi îndrumări despre toate 
programele de învăţare existente 

 
 

3 

  Există o bună informare cu privire la oferta educaţională a 
şcolii prin modalităţile prezentate mai jos. 
Publicarea planului de şcolarizare în presă, la radio şi TV local. 
S-au tipărit pliante cu oferta şcolii şi broşuri cu detalierea 
ofertei curriculare. 
Se organizează în fiecare an “Ziua porţilor deschise”. 
Vizite organizate de către absolvenţii claselor a VIII-a. 
Deplasarea la şcolile generale din zonă a unui număr  de  
profesori şi prezentarea ofertei prin discuţii cu absolvenţii 
claselor a VIII-a 
Şcoala dispune de pagină pe internet. 

5.2 elevii primesc ajutor pentru a înţelege, pentru a obţine sau pentru a căuta 
informaţii conform nevoilor lor 

 
 
 3 

  Elevii sunt sprijiniţi pentru accesul la informaţii conform 
nevoilor lor. Biblioteca şcolii este dotată corespunzător cu cărţi 
de specialitate, manuale şi  publicaţii instructive privind 
cariera.  
Şcoala dispune de  internet pentru elevi. 
Elevilor din învăţământul obligatoriu le sunt puse la dispoziţie 
manualele şcolare în mod instructiv, celorlalţi le sunt 
recomandate manualele care corespund  programelor şi SPP-
urilor elaborate în cadrul programului de reformă.   

5.3 elevilor li se dă posibilitatea să se înscrie la programe de învăţare care 
răspund nevoilor lor 

  2  Admiterea în liceu se face centralizat prin oferta naţională, în 
ordinea mediilor şi preferinţelor. Absolvenţii clasei a X-a, pot 
opta pentru alte specializări în limita locurilor disponibile şi cu 
respectarea normelor legale(susţinera examenelor de 
diferenţă). Acest aspect ar putea fi îmbunătăţit prin activităţi 
extracurriculare prin cercuri ştiinţifice. 
 

5.4 elevii care au fost respinşi primesc sfaturi şi îndrumări adecvate pentru a 
găsi programe de învăţare mai potrivite nevoilor lor 

  2  Şcoala primeşte doar lista elevilor admişi în clasa a IX- a şi nu 
are tangenţă cu elevii respinşi la admitere. Elevii  corigenţi şi 
cei respinşi la evaluările finale sunt încurajaţi să efectueze o 
pregătire suplimentară şi li se acordă o “a doua şansă.” 
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5.5 evaluarea iniţială (nevoile elevilor; sprijinul necesar; stiluri de învăţare; 
cunoştinţe, experienţă şi abilităţi anterioare; cerinţe de evaluare) oferă o 
imagine exactă pe baza căreia se poate planifica un program de învăţare 
adecvat 

 
  

2  Rezultatele la admitere sunt păstrate în dosare la dispoziţia 
cadrelor didactice. La disciplinele la care există continuitate 
profesorii  fac o evaluare iniţială la început de an, pe baza 
căreia înregistrează progresul ulterior al elevilor . 

5.6 toţi elevii participă la un program de iniţiere în programul de învăţare la 
care au fost înscrişi, având posibilitatea de a participa la diferite sesiuni în 
cadrul programului şi/sau de a schimba programul de învăţare (dacă este 
necesar) 

 
 
 
 

 
 
 
2 

 În cadrul aceleiaşi filiere în primul an pregătirea se diferenţiază 
numai prin disciplinele din cadrul curriculum-ului la decizia 
şcolii. 
Dacă elevii doresc să-şi schimbe opţiunea iniţială, la care au 
fost admişi, există această posibilitate dar numai după un 
semestru şi cu susţinerea examenelor de diferenţă la 
disciplinele  specialitate. 
Şcoala afişează procedura prin care se poate schimba opţiunea 
iniţială, disciplinele la care se susţin examene de diferenţă şi 
programele respective. 

5.7 programele de învăţare răspund aspiraţiilor şi potenţialului elevilor, 
dezvoltând cunoştinţele şi experienţa anterioare 

 
3 

 
  

 La proiectarea curriculum-ului la decizia şcolii şi a celui de 
dezvoltare locală, pe lângă propunerile agenţilor economici 
parteneri şi a părinţilor elevilor sunt luate în considerare şi 
preferinţele  elevilor. 

5.8 drepturile şi responsabilităţile elevului sunt clar definite  3   Regulamentul de ordine interioară stabileşte clar care sunt 
drepturile şi îndatoririle elevilor. 
 
 
 

5.9 elevii au acces la sprijin semnificativ şi eficace pentru rezolvarea unor 
probleme personale şi la orientare şi consiliere pe toată durata şcolarizării 

  
 
  

 
2 

 Elevilor li se oferă sprijin pentru rezolvarea problemelor 
personale de regulă prin intermediul diriginţilor. 
Diriginţii au în atenţie şi consilierea şi orientarea profesională 
a elevilor pe durata şcolarizării. 
Au fost invitaţi în şcoală reprezentanţi ai instituţiilor de 
învăţământ superior şi ai agenţilor economici angajatori pentru 
prezentarea ofertelor proprii. Prin încadrarea unui consilier 
cu pregătire de specialitate această activitate s-ar putea 
imbunătăţi. 
 

5.10 sunt prevăzute perioade pentru revizuirea şi reevaluarea activităţilor de 
sprijin destinate elevilor, pe baza nevoilor individuale ale acestora legate de 
progresul în cadrul programului şcolar 

   
 
2 

 Evidenţa notelor elevilor este asigurată cu ajutorul 
documentelor şcolare obligatorii (cataloage, foi matricole) şi 
părinţii sunt informaţi cu regularitate asupra progresului 
elevilor de către diriginţi. 
Elevilor cărora nu li se validează competenţele pe parcursul 
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programului de pregătire li se oferă un program suplimentar 
de recuperare. 
Profesorii efectuează pregătire suplimentară la disciplinele la 
care se susţin probe la examenele de absolvire şi bacalaureat. 

5.11 informaţiile, orientarea şi consilierea sunt eficace, îndrumându-i pe elevi în 
ceea ce priveşte modalităţile de a-şi continua studiile după absolvire 

 

 

  
  3 

  Informaţiile privind cariera sunt oferite de regulă de 
profesorii de specialitate. 
Au fost invitaţi în şcoală reprezentanţi ai agenţilor cu care 
şcoala are încheiate protocoale de parteneriat, 
reprezentanţi ai învăţământului superior din centrele 
universitare (Oradea, Cluj Napoca etc.)    

5.12 există înregistrări privind evoluţia elevilor pe durata studiilor şi după 
absolvire – continuarea studiilor şi/sau angajarea 

  
 3 

  De regulă şcoala urmăreşte prin diriginţi evoluţia 
ulterioară a absolvenţilor şcolii: continuarea studiilor prin 
învăţământul superior, încadrare în muncă sau alte situaţii. 

5.13 profesorii/instructorii folosesc măsuri eficace pentru a promova egalitatea 
şanselor şi pentru a împiedica discriminarea, astfel încât elevii să îşi poată 
atinge potenţialul  

  
  
 3 

 

 Pentru toate calificările oferite şcoala dispune de o bază 
materială adecvată şi de profesori de specialitate cu 
experienţă care acţionează pentru a asigura o bună 
pregătire profesională a elevilor. 
În şcoală sunt atraşi băieţi şi fete cu nivel intelectual  diferit, 
deoarece la unele domenii formarea competenţelor se poate 
realiza mai uşor. 
Elevii pot contesta evaluarea conform procedurii stabilite. 

5.14 profesorii/instructorii stabilesc şi menţin relaţii de lucru şi de comunicare 
eficace cu elevii, cu alţi profesori/instructori, cu alţi membri ai personalului 
şi cu managerii 

3 

  La orele asistate de către directori şi şefii de catedră, conform 
Fişelor de observare, profesorii asistaţi au dat dovadă de o 
bună pregătire profesională şi pedagogică, stăpânind bine 
clasele. Elevii obţin rezultate bune şi urmează învăţământul 
superior sau se încadrează în muncă după  terminarea şcolii.  
Relaţiile interpersonale asigură desfăşurarea unei activităţi 
eficiente. 
Profesorii mai puţin experimentaţi lucrează în echipă 
alături de elevi şi ceilalţi membrii ai personalului şcolii. 
Procesul de predare – învăţare este monitorizat la nivelul 
catedrelor, acest lucru având efecte instructive asupra 
performanţelor elevilor. 
Managerii şcolii evaluează periodic activitatea profesorilor 
şi elevilor.  
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5.15 elevilor li se stabilesc criterii individuale privind rezultatele de învăţare şi 
ţinte de învăţare individuale, pe baza evaluării iniţiale 

3 

 

 Prin testele iniţiale la intrarea în şcoală, la disciplinele de 
cultură generală,cu continuitate (limba română, matematică, 
limbi străine) elevii sunt evaluaţi  în vederea îndrumării şi 
predării diferenţiate ca şi a monitorizării pe parcursul 
programului. La disciplinele noi (cele de specialitate) cadrele 
tehnice, folosesc metode şi mijloace instructive, de la simplu 
la complex în vederea asigurării unei învăţări entuziaste. 

5.16 programele de învăţare şi materialele de învăţare (ex. Temele) oferă 
posibilitatea învăţării prin paşi mici 

3 

 

 Programele de instruire sunt bogate şi variate, iar gama de 
modele oferă tuturor elevilor posibilitatea să-şi continue 
educaţia la diverse niveluri. Setul de competenţe, clar 
formulate pe module, pot fi parcurse cu destulă uşurinţă. 
Profesorii întocmesc planificările şi instrumente  de lucru şi 
evaluare  având în vedere nivelul de pregătire şi ţintele de 
atins.   

5.17 programele de învăţare şi materialele de învăţare (ex. Temele) au criterii 
explicite, care sunt împărtăşite elevilor 

3 

 

 Manualele şcolare şi auxiliarele didactice sunt elaborate de 
aşa manieră încât ele asigură informaţii suficiente pentru 
atingerea competenţelor. 
Materialele de învăţare sunt concepute în aşa fel  încât 
acestea să fie instructiv, explicite, stimulative şi accesibile 
nivelului de instruire. 

5.18 profesorii/instructorii folosesc o gamă variată de strategii de predare şi 
învăţare pentru a răspunde stilurilor de învăţare individuale, abilităţilor, 
culturii, genului, motivării fiecărui elev 

3 

 

  
 
 
 
  

În cazul lecţiilor observate pe parcursul anului şcolar, conform 
Fişelor de observare, profesorii au utilizat o varietate de 
strategii didactice şi materiale de învăţare incluzând 
diferenţierea pentru a impulsiona şi instrui toţi elevii. Aceasta a 
fost posibil şi datorită identificării stilurilor individuale de 
învăţare a tuturor elevilor şi luării în considerare a sugestiilor 
elevilor exprimate în chestionarele  care li s-au dat. Mai 
trebuie acţionat pentru motivarea elevilor şi orientarea acestora 
spre un învăţământ entuziast. 

5.19 profesorii/instructorii selectează şi menţin o gamă variată de resurse şi 
materiale pentru a oferi sprijin în funcţie de diferitele nevoi ale elevilor 

 
 
 
 
 
3 

 

  
 
 

Pentru toate calificările din oferta şcolii există   resurse 
materiale la care au acces toţi profesorii şi elevii.   
 Conducerea şcolii a reuşit din resurse proprii şi prin Proiectul 
PHARE TVET să înfiinţeze  cabinete cu reţea de calculatoare  
cu acces permanent la internet. Biblioteca şcolii dispune de 
un număr mare de  volume de beletristică şi tehnică.Mai 
sunt necesare unele modernizări la baza materială pentru a fi la 
nivelul exigenţelor industriale actuale. 
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5.20 toate activităţile de învăţare sunt planificate şi structurate pentru a promova 
şi a încuraja învăţarea individuală centrată pe elev, precum şi învăţarea în 
cadrul unui grup sau învăţarea în diferite contexte 

3 

  Profesorii întocmesc la timp planificările calendaristice, iar 
cei tineri prezintă săptămânal conducerii şi şefilor de catedră 
proiecte de lecţie. Proiectele de lecţie respectă ciclul de 
învăţare, fiecare etapă fiind abordată atunci când este cazul. La 
orele asistate, conform Fişelor de observare, profesorii au 
formulat şi enunţat clar obiectivele lecţiilor. 
 
 
 

5.21 elevii primesc în mod regulat feedback şi informaţii privind progresul 
realizat, precum şi informaţii despre modul în care pot stabili noi criterii 
individualizate pentru a acoperi lipsurile în învăţare 

3 

  În cadrul şcolii există o comisie care verifică periodic 
ritmicitatea notării. Evaluarea ritmică îi ajută pe elevi să 
înţeleagă la ce nivel se află cu pregătirea profesională pentru a 
face faţă competenţelor cerute de standardele de evaluare. 
 
 
 
 

5.22 elevii sunt implicaţi în evaluarea progresului pe care îl realizează; 
evaluarea formativă şi feedbackul sunt folosite pentru planificarea învăţării 
şi pentru monitorizarea progresului elevilor 

 

  
 
 
 2 

 Elevii sunt încurajaţi să înveţe din propriile greşeli. Majoritatea 
lecţiilor oferă posibilitatea ca elevii să se autoevalueze şi să-şi 
assume  responsabilitatea pentru educaţia lor.Testele de 
autoevaluare sunt practicate. Mulţi dintre elevi sunt interesaţi 
de nivelul performanţelor, lucru dovedit de numărul mare de 
elevi participanţi la olimpiade şi concursuri şcolare. 
La faza judeţeană au au fost obţinute 2 premii I, 4 premii II, 6 
premii III şi 8 menţiuni. 
La faza naţională  a fost obţinut un premiu II. 
 
 
 

5.23 evaluarea formativă şi înregistrarea rezultatelor sunt adecvate nevoilor 
elevilor şi programului, sunt riguroase, juste, exacte şi se efectuează în mod 
regulat   

 
 
 
 
3 

 

  
 
 

Cadrele didactice folosesc diverse metode de evaluare cum ar 
fi: evaluare prin obiective, evaluare sistematică, evaluare 
normativă, evaluare prin instruire relaţională, evaluare 
docimologică prin note, etc.  
De asemeni se întocmesc teste de evaluare pe care este trecut 
punctajul astfel încât elevii îşi pot verifica singuri 
performanţele. 
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5.24 elevii sunt încurajaţi să îşi asume responsabilitatea pentru propriul proces 
de învăţare (ex. Sunt conştienţi de propriile puncte tari şi puncte slabe, 
acţionează conform feedback-ului primit, propun noi obiective de învăţare) 

 
 
3 

 

 Diriginţii claselor prin tematica orelor educative încurajează 
elevii în funcţie de capacităţile lor intelectuale să-şi continue 
studiile în învăţământul universitar. În şcoală profesorii 
preţuiesc elevii, îi încurajează să devină oameni independenţi 
şi autonomi.  
 
 

5.25 elevii sunt familiarizaţi cu diferite activităţi de evaluare formativă şi 
sumativă înainte ca evaluarea finală să aibă loc 

 
 
3 

 

 Pentru evitarea eşecurilor şcolare şi verificarea cunoştinţelor, 
cadrele didactice care predau discipline la care se organizează 
examene de absolvire organizează simulări în preajma 
examenelor.  

5.26 programele de învăţare respectă un proces sistematic de păstrare a 
înregistrărilor  

 

2 

 În şcoală păstrarea şi evidenţa programelor de predare-învăţare 
sunt monitorizate şi standardizate. Şcoala intenţionează ca în 
viitor monitorizarea datelor şcolare să fie informatizată astfel 
încât elevii şi părinţii să aibă acces uşor la acestea. 

Total note 

 

18 8 0  

26 26 26 
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 6 – Implementare: Evaluarea şi certificarea învăţării 

Organizaţia utilizează procese eficace de evaluare şi monitorizare pentru a sprijini progresul elevilor. 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 

 

NOTARE DOVEZI 

3 2 1 

6.1 înscrierea elevilor respectă cerinţele interne şi externe 3   Dosarele personale ale elevilor, rezultatele la concursurile 
de admitere şi la examenele de diferenţe fac dovada 
respectării normelor şi procedurilor de înscriere. 

6.2 procedurile şi condiţiile privind evaluarea sumativă şi evaluarea internă 
sunt communicate în mod clar tuturor factorilor interesaţi 

3   În cadrul cercurilor pedagogice şi şedinţelor de catedră sunt 
prelucrate normele metodologice de desfăşurare a 
examenelor finale. Profesorii de specialitate informează elevii 
iar diriginţii claselor informează părinţii în legătură cu 
condiţiile de evaluare. La examenele finale, criteriile de 
evaluare a proiectului  sunt primite odată cu tema iar 
comisiile afişează criteriile de evaluare la proba practică. 

6.3 cerinţele specifice de evaluare ale elevilor sunt identificate şi îndeplinite 
atunci când este posibil 

3   Feedback-ul primit de la elevi cu ocazia tuturor formelor de 
evaluare  şi prin chestionarele adresate influenţează stabilirea 
procedurilor şi criteriilor de evaluare în viitor. 

6.4 evaluarea sumativă este adecvată, riguroasă, corectă, exactă şi efectuată în 
mod regulat 

3   Conform cataloagelor de notare, baremurilor de corectare, 
criteriilor de apreciere lucrărilor scrise trimestriale, 
proiectelor, testelor de evaluare, rezultă că evaluarea este 
adecvată, corectă şi se face în mod regulat. 

 

 

6.5 evaluarea sumativă este folosită pentru a monitoriza progresul elevilor şi 
pentru a informa elevii în legătură cu progresul pe care l-au realizat şi cu 
modul în care îşi pot îmbunătăţi performanţa 

 2  Prin  afişarea rezultatelor la examinările finale, 
argumentarea notelor la evaluările pe parcurs şi trecerea 
lor  în carnetul de elev, elevii sunt informaţi în legătură cu 
nivelul atins. În Rapoartele de activitate ale ale profesorilor 
se face analiza  procesului de evaluare iar pe baza acesteia se 
stabilesc ţinte de atins în viitor. 
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6.6 elevii au oportunitatea de a se înregistra la o nouă procedură de evaluare 
sumativă (dacă este posibil) şi /sau au o “a doua şansă” de a fi evaluaţi 

3   Elevilor li se oferă a doua şansă de evaluare sub diferite fome 
cum ar fi: a doua sesiune de examen, examene de corigenţă, 
clasificarea elevilor amânaţi din motive obiective. 

6.7 evaluarea sumativă şi evaluarea internă sunt efectuate de 
profesori/instructori cu calificare adecvată şi experienţă corespunzătoare 

3   Toate formele de evaluare sunt efectuate de către profesori 
calificaţi în specialitatea în care se pregătesc elevii. 
Evaluările finale se fac de către comisii numite conform 
normelor metodologice. 

6.8 în mod regulat sunt selectate şi revizuite exemple de  decizii şi practici de 
evaluare sumativă; constatările rezultate sunt luate în considerare în acţiuni 
ulterioare de evaluare, pentru a asigura consecvenţa şi corectitudinea 

 2  Practicile de evaluare sunt demonstrate şi analizate periodic 
în cadrul catedrelor de specialitate şi în cercurile 
pedagogice în scopul asigurării în viitor a unei evaluari cât mai 
corecte care să corespundă cerinţelor SPP. O evidenţiere a unor 
criterii şi decizii practice de evaluare stabilite de profesorii cu 
experienţă si rezultate bune ar imbunătăţi acest aspect 
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6.9 profesorii/instructorii participă în mod regulat la activităţile de 
standardizare a procesului şi deciziilor de evaluare care sunt efectuate 

 2  In cadrul consililor profesorale se stabileşte ritmicitatea 
evaluării, graficul evaluării prin lucrări scrise iar în cadrul 
catedrelor, criterii pentru a realiza o unitate de cerinţe în 
evaluare.  

6.10 doar acelor elevi care îndeplinesc toate cerinţele din cadrul evaluării 
sumative li se acordă un certificat sau o calificare oficială, dacă acest 
certificat sau calificare sunt specificate în programele de învăţare 

3   Certificatele de absolvire se acordă doar elevilor care fac 
dovada că şi-au format competenţele prevăzute de SPP în 
urma evaluărilor pe parcurs şi a promovării examenului de 
certificare a competenţelor profesionale, conform Fişelor de 
evaluare. 

6.11 acele rezultate obţinute de elevi care reprezintă etape  în atingerea 
obiectivelor de învăţare şi în obţinerea calificărilor sunt înregistrate, 
acreditate şi păstrate 

3   Rezultatele la examenele finale (de certificare a 
competenţelor profesionale, bacalaureat) sunt înregistrate 
conform normelor metodologice, certificate de comisia de 
examinare şi păstrate în condiţii de securitate. 

6.12 certificarea este validată în mod oficial prin acreditarea externă (unde 
acest lucru există) de către autorităţi publice legale sau de către alte 
organisme legale şi de reglementare 

3   Din comisiile de examene pentru certificarea competenţelor 
profesionale fac parte reprezentanţi ai partenerilor 
economici, vicepreşedinţi sau  monitori de calitate de la 
alte şcoli.  

6.13 evaluatorii externi au acces în clădiri, la înregistrări, informaţii, elevi şi 
profesori/instructori 

3   Relaţiile cu evaluatorii externi pe toată perioada de evaluare 
se bazează pe transparenţă şi libertate de acces privind 
spaţiile persoanele şi informaţiile. 

6.14 procedurile de evaluare a învăţării, de evaluare internă şi externă respectă 
cerinţele organismelor legale şi de reglementare 

3   Evaluarea învăţării pe toată durata şcolasrizării şi evaluarea 
finală se face pe baza unor proceduri conforme cu cerinţele 
şi reglementările legale.  

 

6.15 înregistrările privind elevii şi datele privind rezultatele la învăţare şi 
certificarea sunt păstrate conform reglementărilor în vigoare 

3   Înregistrările privind elevii şi datele privind rezultatele la 
învăţare şi certificarea sunt păstrate conform reglementărilor 
în vigoare în cataloage, foi matricole, dosare personale, 
proiecte, fişe de evaluare etc. la secretariatul şcolii şi în 
arhivă. 

Total note 13 2 0  
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 15 15 15 
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 7 – Evaluarea: Măsură şi analiză  

Performanţa organizaţiei este monitorizată şi evaluată şi se stabilesc paşi în vederea îmbunătăţirii, prin asigurarea calităţii şi autoevaluare. 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 

 

NOTARE DOVEZI 

3 2 1 

7.1 o politică clară privind autoevaluarea este comunicată tuturor factorilor 
interesaţi pertinenţi şi este înţeleasă de aceştia 

3   Comisia pentru Asigurarea Calităţii a elaborat planul propriu 
de acţiune privind autoevaluarea care a fost adus la 
cunoştinţă tuturor profesorilor, elevilor şi partenerilor 
economico-sociali. 

7.2 managementul este în mod activ angajat şi implicat în procesul de 
autoevaluare 

3    Directorii şcolii participă la toate întrunirile comisiei. 
Responsabilul comisiei informează operativ conducerea 
şcolii în legătură cu toate aspectele legate de activitatea 
membrilor comisiei. 

7.3 toate aspectele referitoare la organizaţie sunt supuse procesului de 
autoevaluare 

3   Procesul de autoevaluare se răsfrânge asupra tuturor 
aspectelor activităţii şcolii: predare-învăţare, activităţi 
extracurriculare, asigurarea şi evidenţa  resurselor  financiare, 
relaţiile de parteneriat. În Planul de acţiune şi în 
Formularele de monitorizare sunt evidenţiate multiple 
aspecte. 

 

 

 

 

7.4 procesul de autoevaluare este sistematic, efectuat anual împreună cu întreg 
personalul competent şi ia în considerare opiniile exprimate de toţi factorii 
interesaţi interni şi externi 

3   Autoevaluarea este un proces continuu realizat sub diverse 
forme şi cu diferite instrumente:       - observare la lecţii       
conform Fişelor de observare,                                                      
- analiza în şedinţele lunare ale catedrelor               - 
monitorizare periodică conform  Formularelor de 
monitorizare în întocmite odată la două luni.  

7.5 pentru monitorizarea eficacităţii programelor de învăţare şi a altor servicii 
oferite de furnizor sunt folosite măsuri pertinente, indicatori de 

 2  Pentru monitorizarea eficacităţii activităţii sub diferite 
aspecte s-au avut în vedre diferite repere cum ar fi: indicatori 
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performanţă şi standarde de referinţă externe (benchmark-uri) realizaţi în perioadele precedente, indicatori ralizaţi la 
alte unităţi, indicatori la nivel de inspectorat, Legea 
învăţământului, Statutul cadrelor didactice, Ordine şi 
Norme emise de minister, SPP-urile etc. Acest aspect poate 
fi îmbunătăţit prin colectarea de noi repere  pentru stabilirea 
nivelului performanţelor  atinse de şcoală. 

7.6 sistemul de calitate dispune de un mecanism de colectare regulată a 
feedback-ului din partea elevilor şi a altor factori interesaţi interni şi 
externi 

3   Feedback-ul din partea elevilor şi partenerilor economico-
sociali s-a obţinut prin conversaţii cu aceştia, prin 
chestionare adresate şi sub alte forme. 

7.7 performanţa este analizată pe baza indicatorilor cheie de performanţă 
interni şi externi, a ţintelor stabilite şi tendinţelor existente, este judecată în 
mod constructiv, ducând la stabilirea unor ţinte de îmbunătăţire 

3   Analiza performanţelor obţinute s-a făcut în cadrul 
Rapoartelor de activitate individuale. ale catedrelor, la 
nivel de şcoală prin raportarea la indicatorii din perioada 
precedentă şi la indicatorii realizaţi la alte şcoli sau la nivel 
de judeţ. Toate aceste rapoarte de analiză servesc la 
fundamentarea Planurilor viitoare de activitate. 
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7.8 autoevaluarea riguroasă are drept rezultat identificarea priorităţilor, 
stabilirea unor ţinte ambiţioase de îmbunătăţire şi de planificare a acţiunii 

 2  Prin Raportul de autoevaluare s-au stabilit punctele forte 
ale şcolii pentru orientarea, activităţii înspre performanţe 
superioare precum şi eventualele puncte slabe pentru a 
acţiona prin Planul de îmbunătăţire al activităţii la 
depăşirea acestora. Pot fi aduse îmbunătăţiri sub acest aspect 
printr-o programare mai raţională în timp a  întocmirii 
Raportului de autoevaluare. 

7.9 există stabilite proceduri pentru evaluarea externă şi validarea judecăţilor 
formulate în timpul procesului de autoevaluare şi a dovezilor aferente 

3   Evaluarea externă şi validarea judecăţilor formulate în timpul 
procesului de autoevaluare şi a dovezilor formulate se face de 
către ISJ  în  conformitate cu Manualul privind raportul de 
inspecţie. 

7.10 raportul de autoevaluare este aprobat şi avizat de management 3   Raportul de autoevaluare este aprobat şi avizat de către 
Directorul şcolii. 

Total note 8 2 0  

10 10 10 
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 8 – Feedback şi schimbare: Îmbunătăţire  

Procesul de autoevaluare a organizaţiei duce la planificarea îmbunătăţirii; îmbunătăţirile sunt implementate şi monitorizate. 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ NOTARE DOVEZI 

3 2 1 

8.1 există stabilite proceduri pentru analizarea punctelor slabe şi pentru 
realizarea unor îmbunătăţiri 

3   Punctele slabe se analizează in Comisia pentru  Asigurarea 
Calităţii ţinând cont de Îndrumarul de autoevaluare din 
Manualul – Cadrul de asigurare a calităţii, 

 

8.2 planurile de îmbunătăţire se adresează tuturor punctelor slabe identificate, 
inclusiv acelora a căror îmbunătăţire nu s-a realizat în ciclul anterior 

3   În Planul de îmbunătăţire sunt luate în considerare toate 
punctele slabe stabilite prin Raportul de autoevaluare. 

 

8.3 domeniile de activitate selectate pentru a fi îmbunătăţite reprezintă un 
răspuns adecvat la punctele tari şi slabe ale furnizorului de EFP 

3   Prin Planul de îmbunătăţire se urmăreşte valorificarea 
punctelor tari şi eliminarea din domeniile vizate a condiţiilor şi 
factorilor care au generat puncte slabe.  

 

8.4 planurile de îmbunătăţire definesc în mod clar ţintele, priorităţile, sarcinile, 
responsabilităţile şi termenele; criteriile de succes sunt specifice, măsurabile 
şi posibil de atins 

3   Planurile de îmbunătăţire definesc în mod clar ţintele, 
priorităţile, sarcinile, responsabilităţile şi termenele şi sunt 
realiste. 

 

8.5 planurile de îmbunătăţire stabilesc în mod adecvat costurile şi resursele  2   În Planurile de îmbunătăţire sunt stabilite costurile. urmând 
să se găsească şi resursele. 

 

8.6 implementarea planurilor de acţiune, a îmbunătăţirilor şi a măsurilor 
corective este monitorizată şi evaluată şi sunt aduse modificări în 
conformitate cu rezultatele monitorizării şi evaluării 

3   În Formularele de monitorizare s-a urmărit şi 
implementarea planurilor de acţiune, a îmbunătăţirilor  şi 
adaptarea acestora în funcţie de condiţiile concrete de 
realizare.  
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8.7 performanţa îmbunătăţită a organizaţiei este monitorizată şi analizată şi este 
folosită ca punct de reper pentru programe de învăţare şi activităţi de 
dezvoltare viitoare 

3   Performanţele îmbunătăţite ale şcolii constituie repere pentru 
întocmirea tuturor Planurilor de acţiune în viitor. 

 

8.8 întreg personalul este implicat în sistemele şi modalităţile de îmbunătăţire 
continuă a calităţii 

3   Prin toate Planurile de acţiune sunt stabilite sarcini de 
îmbunătăţire a activităţii. Rapoartele de activitate reflectă 
rezultatele acestor eforturi.  

 

8.9 toţi  membrii personalului şi toţi factori interesaţi primesc informaţii şi 
feedback în legătură cu rezultatele procesului de autoevaluare şi cu planul de 
îmbunătăţire 

3   Raportul de autoevaluare şi Planul de îmbunătăţire se prezintă 
intr-o şedinţă de Consiliu profesoral de către responsabilul 
Comisiei de Asigurare a Calităţii şi de asemeni de către fiecare 
responsabil de catedră, într-o şedinţă de catedră şi se discută 
de către membrii catedrei.  

 

8.10 tendinţele în timp privind performanţa demonstrează o îmbunătăţire continuă 
sau menţinerea unor standarde foarte înalte 

3   Punctele tari stabilite cu ocazia autoevaluării indică o 
îmbunătăţire a unor performanţe din trecut şi dă garanţia 
realizării lor şi în viitor. Dovadă sunt rezultatele bune la 
examenele finale şi la olimpiadele şi concursurile şcolare 
precum şi îmbunătăţirea condiţiilor materiale de şcoală. 

8.11 acţiunile de îmbunătăţire specificate de organisme externe sunt prezentate 
personalului în cauză şi sunt puse în aplicare măsuri corective 

3   Măsurile de îmbunătăţire propuse de evaluatorul extern au fost 
prezentate intr-o şedinţă de Consiliu profesoral de către 
responsabilul Comisiei de Asigurare a Calităţii şi de asemeni 
de către fiecare responsabil de catedră într-o şedinţă de 
catedră. Una dintre măsurile aplicate în practică a fost 
cooptarea în Comisia de Asigurare a Calităţii a unui 
reprezentant al elevilor. 

 

8.12 inspecţia externă independentă evaluează şi raportează în legătură cu nivelul 
de calitate atins de furnizorul de EFP; de asemenea, evaluează fidelitatea şi 
impactul procesului de autoevaluare şi îmbunătăţire 

3   Există Raportul evaluatorului extern în cadrul 
programului Phare TVET şi cel al ISJ în urma inspecţiei 
efectuate în scopul validări Raporului de autoevaluare. 
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Total note 

 

11 1 0  

12 12 12 
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REZUMAT al raportului pentru perioada: de la  01.09.2006 până la 31.06.2007 

 

Notare Puncte tari Puncte slabe 

total 3 2 1 

Metodologie 

1 –Managementul calităţii 

 

• Membrii managementului promovează o politică 
profesionistă de afirmare a valorilor 

• Membrii managementului constituie modele de valori 
etice şi profesionale 

• Există un interes cresut al managementului pentru 
îmbunătăţirea sistemului de asigurare a calităţii. 

 

14 8 6 0 

Scop şi plan 

2– Responsabilităţi de management 

 

• Managementul acordă sprijin activ pentru dezvoltarea 
şi creşterea calităţii serviciilor furnizate de şcoală. 

• Comunicarea internă şi cu partenerii economico-
sociali este eficientă 

• Management financiar-contabil eficient 

• O satisfacere scăzută a interesului salarial 

20 13 7 0 

Scop şi plan 

3 –Managementul resurselor 

 

• Şcoala oferă condiţii optime pentru desfăşurarea 
activităţii. 

• Gama de resurse materiale corespunde ofertei şcolare. 

• Scoala are încadrat personal  calificat corespunzător 
ofertei curriculare.  

• Se ţine cont într-o mică măsură de sugestiile elevilor 
la amenajarea spaţiilor din şcoală.  

26 21 5 0 
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Notare Puncte tari Puncte slabe 

total 3 2 1 

Scop şi plan 

4– Proiectare şi dezvoltare 

 

• Efectuarea unei planificări corespunzătoare a 
activităţii 

• Adaptarea programelor la cerinţele elevilor şi 
partenerilor economico-sociali 

• O slabă sistematizare a înregistrărilor privind cerinţele 
agenţilor economici şi a preferinţelor elevilor 

17 11 6 0 

Implementare 

5– Predare şi învăţare 

 

 

 

 

 

• O foarte bună popularizare a ofertei şcolare 

• Existenţa unei game variate de resurse şi materiale de 
învăţare 

• Rezultate bune la concursurile şi olimpiadele şcolare. 

• Profesorii utilizează strategii de predare eficiente 
adaptate   la nevoile individuale ale elevilor 
corespunzător stilurilor individuale de învăţare. 

• Relaţii de lucru eficiente 

• Oferta redusă de activităţi extracurriculare prin cerduri 
ştiinţifice. 

•  

26    

Implementare 

6 – Evaluarea şi certificarea 
învăţării  

 

 

• O bună informare a elevilor cu privire la criteriile şi 
procedurile de evaluare. 

• Realizarea unei evaluări riguroase exacte şi corecte. 

• Stimularea îmbunătăţirii performanţelor elevilor prin 
evaluare. 

•  O slabă evidenţiere a unor criterii şi decizii practice 
de evaluare stabilite de profesorii cu experienţă si 
rezultate bune. 

15 18 8 0 

 
 

Notare Puncte tari Puncte slabe 
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total 3 2 1 

Evaluare 

7 – Măsură şi analiză 

 

 

• Autoevaluarea s-a extins la toate aspectele legate de 
şcoală. 

• Există o bună informare a personalului  privind 
procesul de autoevaluare. 

• Implicarea managementului în procesul de 
autoevaluare. 

• Programarea necorespunzătoare în timp  a întocmirii 
raportului de autoevaluare 

• Repere puţine colectate pentru compararea 
performanţelor atinse de şcoală. 

10 8 2 0 

Feedback şi schimbare 

8 – Îmbunătăţiri 

 

 

• A fost întocmit un plan realist de îmbunătăţire a 
activităţii şcolii 

• Implicarea întregului personal în procesul de 
îmbunătăţire a activităţii. 

• Dificultăţi în procurarea surselor de finanţare a 
programului de îmbunătăţire propus 

12 11 1 0 

 

 

 

 

 

=========================
=== 
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7.4.  RAPORTUL PROCESULUI DE AUTOEVALUARE  

 

 

Numele furnizorului de EFP COLEGIUL TEHNIC „IULIU MANIU” 

Adresa furnizorului de EFP 

telefon – fax – email 

ŞIMLEUL SILVANIEI,STR. MIHAIL KOGĂLNICEANU NR. 11 

0260678860; 0260678487 

Perioada acestui raport 

 

de la 01.09.2006 
zi/luna/an 

până la 31.06.2007 
zi/luna/an 

Numele directorului FLONTA STELIAN 

Semnătura directorului  

Data raportului 08.10.2007 

 

Note  
 

3 = punct tare (excelent) 

2 = bine  

1 = punct slab  

Managementul 
calităţii 

Responsabilitate de 
management  

Managementul 
resurselor   

Proiectare şi 
dezvoltare 

Învăţare şi 
predare  

Evaluare şi 
certificare  

Măsură şi analiză  Îmbunătăţire 

Nota  cu cea mai mare 
pondere  

3 3 3 3 3 3 3 3 

Nota generală  (acest format urmează a fi discutat – în funcţie de cadrul notării) 
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Data validării  

Numele inspectorului  

Semnătura inspectorului  

Descriptori ai notelor: 3 = punct tare: performanţa depăşeşte cu mult norma obişnuită şi nivelul de performanţă aşteptat  

   2 = bine: performanţa îndeplineşte cerinţele minime; dar ar putea fi îmbunătăţită astfel încât să devină excelentă şi un punct tare 

   1 = punct slab: performanţa nu îndeplineşte cerinţele; există lipsuri grave, care trebuie abordate în planul de îmbunătăţire  
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 1 – Metodologie: Managementul Calităţii  

Sistemul de management al calităţii asigură calitatea programelor de învăţare şi promovează îmbunătăţirea continuă. 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ NOTARE DOVEZI 

3 2 1 

1.15 membrii managementului elaborează misiunea, viziunea şi valorile şi sunt 
modele ale unei culturi a excelenţei 

3   A fost elaborat PAS armonizat cu PLAI şi cu PRAI.  
Prevederile din ROI precum şi obiectivele din Planul 
operaţional al Managementului  orientează întreaga activitate 
a şcolii înspre o cultură profesionist ă a excelenţei 

1.16 valorile şi codurile de comportament sunt vizibile în practică 3   Echipa managerială aleasă în mod democratic constituie 
modele etice şi profesionale, lucru evidenţiat  şi cu ocazia 
manifestărilor legate de zilel şcolii. 

1.17 unui membru al echipei de management i-au fost încredinţate 
responsabilităţi în ceea ce priveşte asigurarea calităţii 

 2  Printr-o Decizie a Directorului şcolii a fost constituită Comisia 
de Asigurare a Calităţii şi un responsabil al acestei comisii. 
Ca responsabilitate nouă poate fi îmbunătăţită substanţial. 

1.18 membrii managementului se asigură că sistemul de management al calităţii 
al organizaţiei este dezvoltat, implementat şi continuu îmbunătăţit 

 2  În cadrul întâlnirilor periodice (o dată la două luni) ale 
Comisiei de Asigurare a Calităţii este analizat gradul de 
realizare a obiectivelor şi sunt stabilite măsuri pentru 
îmbunătăţirea activităţii.. 

1.19 toţi membrii personalului sunt implicaţi în implementarea asigurării 
calităţii. 

 2  În Planurile de activităţi ale catedrelor sunt stabilite sarcini 
pentru fiecare membru al catedrei.. 

 

1.20 sistemul de asigurare a calităţii cuprinde formulări clare privind politicile, 
planuri strategice şi operaţionale, documente şi manuale ale calităţii 

 2  Informaţiile referitoare la asigurarea calităţii au fost sintetizate 
sub forma unei Declaraţii a calităţii( Decalogul calităţii) 
afişată în toate spaţiile se lucru şi reflectată în toate planurile 
şi rapoartele elaborate. 

1.21 politicile, procedurile şi activităţile sunt în mod clar documentate, respectă 
cerinţele interne şi externe şi asigură calitatea şi consecvenţa programelor 
de învăţare 

 2  Eaborarea politicilor, procedurilor şi programelor s-a făcut în 
spiritul cerinţelor de asigurare a calităţii(Conform Manualului 
calităţii) şi cu respectarea şi cu respectarea actelor normativ-
legislative.  
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1.22 evaluări regulate ale sistemului de calitate au loc cel puţin anual 3   Bilunar (Formularele de monitorizare periodică) şi 
anual(Raportul de autoevaluare) se face analiza activităţii 
prin prisma cerinţelor de asigurare a calităţii. 

1.23 sistemul de calitate este supus unui proces de îmbunătăţire continuă care 
face parte din strategia de îmbunătăţire a calităţii stabilită de organizaţie 

3   Scopul autoevaluării este îmbunătăţire continuă a activităţii 
prin măsurile sintetizate în Planul de măsuri pentru 
îmbunătăţirea activitîţii. 
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1.24 procedurile sunt monitorizate în mod regulat pentru a asigura menţinerea şi 
respectarea sistemelor şi proceselor 

3   Prin Formularele de monitorizare periodică s-au 
sintetizat succesele obţinute şi au fost evidenţiate şi 
aspectele care trebuie îmbunătăţite. 

1.25 sunt stabilite proceduri privind neconformitatea cu procedurile şi se 
implementează măsuri corective 

3   În ROI sunt prevăzute măsuri de sancţionare a abaterilor. 

1.26 procedurile de revizuire a programelor duc la o îmbunătăţire a predării, 
învăţării şi rezultatelor 

 2  Anual sunt elborate CDS-urile şi CDL-urile adaptate 
preferinţelor elevilor şi cerinţelor partenerilor economici. 
Planurile de activitate ale catedrelor şi planificările 
calendaristice ale profesorilor sunt adaptate semestrial 
la condiţiile de concrete de realizare.. 

1.27 sistemul de calitate dispune de proceduri eficiente de a răspunde 
plângerilor şi contestaţiilor 

3   Pentru rezolvarea contestaţiilor la diferite forme de 
evaluare au fost stabilite proceduri precise şi eficiente. 

1.28 recomandările privind îmbunătăţirea calităţii sunt puse în practică şi sunt 
monitorizate din punct de vedere al eficacităţii lor 

3   Programul de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii cu 
termene şi resposabilităţi precise au inclus şi 
recomandările evaluatorilor externi. 

 

Total note 8 6 0  

14 

 

14 14 
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 2 – Scop şi plan: Responsabilităţile managementului  

Organizaţia asigură o conducere şi un management caracterizate prin eficacitate în ceea ce priveşte calitatea şi dezvoltarea curriculumului /învăţării. 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ NOTARE DOVEZI 

3 2 1 

3.1 managementul demonstrează sprijin activ şi implicare în ceea ce priveşte 
dezvoltarea şi calitatea programelor de învăţare şi alte servicii asigurate de 
furnizor 

3   Prin observările la lecţii (conform Fişelor de obsrvare) 
membrii managementului descoperă aspectele care trebuie 
îmbunătăţite, îndrumă şi acordă sprijin pentru îmbunătăţire 
activităţii. 

3.2 obiectivele strategice, ţintele şi valorile sunt înţelese pe deplin de toţi membrii 
personalului şi de toţi factorii interesaţi, inclusiv de subcontractori şi furnizorii 
de practică 

 2  Informaţiile referitoare la intenţia de  asigurare a calităţii 
sintetizate în Declaraţia calităţii sunt familiare tuturor 
cadrelor didactice, elevilor  şi partenerilor economico-
sociali.  

3.3 managementul supraveghează cu eficacitate respectarea direcţiei strategice şi 
monitorizează cu regularitate programele de învăţare şi propria performanţă de 
management 

3   Realizarea programelor şi performanţele  proprii sunt sun 
sunt analizate în Rapoartele de activitate, Formularele de 
monitorizare şi Raportul de autoevaluare. 

3.4 se promovează egalitatea şanselor şi problema discriminării este abordată astfel 
încât toţi elevii şi toţi membrii personalului să îşi atingă potenţialul 

3   În ROI este declarată politica de eliminare a oricărui fel de 
discriminare şi încurajarea tuturor persoanelor implicate 
pozitiv în activitatea şcolii. 

3.5 managementul acţionează cu eficacitate în ridicarea nivelului rezultatelor 
obţinute şi în sprijinirea tuturor elevilor 

 2  Au fost recompensate cu Diplome, Premii, burse de merit 
şi studiu şi sub alte forme rezultatele bune obţinute în 
activitatea şcolara şi şi activităţile extracurriculare 
organizate de şcoală 

 

3.6 rolurile, responsabilităţile, autoritate şi răspunderea care revin fiecărui membru 
al personalului sunt în mod clar definite, alocate şi înţelese de toţi factorii 
interesaţi 

3   În ROI, Fişa postului sunt delimitate drepturile obligaţiile 
atribuţiile şi responsabilităţile tuturor angajaţilor. 

3.7 există o comunicare eficientă în cadrul organizaţiei 3   Întreaga activitate din cadrul şcolii generează relaţii 
interpersonale încadrate în limitele normelor de  
deontologie profesională, bazate pe respectul reciproc şi  
moralitate.  
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3.8 se dezvoltă, se menţin şi se analizează în mod regulat parteneriate şi colaborări 
eficiente cu factori interesaţi externi 

 2  Există relaţii de parteneriat reale pe bază de Contracte de 
parteneriat cu agenţi economici, instituţii de învăţământ 
superior, autorităţi locale etc. 

3.9 se colectează în mod sistematic informaţii în legătură cu nevoile şi aşteptările 
factorilor interesaţi interni şi externi 

3   Nevoile şi aşteptările cadrelor didactice sunt formulate în 
Rapoartele de activitate, ale elevilor  şi partenerilor 
economico-sociali în chestionarele adresate acestora. 

3.10 proiectele de parteneriat şi programele de învăţare contribuie la dezvoltarea 
participării şi ocupării forţei de muncă la nivel local, regional şi, dacă este 
posibil, la nivel naţional şi european 

 2  Prin CDS-uri şi CDL-uri se proiectează programele 
armonizate cu nevoile locale de pe piaţa muncii iar prin 
programele din trunchiul comun s-a avut în vedere 
nevoile de forţă de muncă la nivel naţional şi european. 
Toate acestea sunt armonizate cu SPP-urile. În acest sens 
mai pot fi aduse îmbunăţiri.proiectelor de parteneriat. 

3.11 sunt colectate în mod regulat informaţii despre anumite variabile importante, 
precum evoluţiile de ordin social, ecologic, economic, juridic şi demografic 

 2  La elaborarea PLAI a contribuit şi un reprezentant al şcolii 
noastre. Prin colaborarel cu AJOFM şcoala beneficiază de 
informaţii referitoare la  evoluţiile de ordin social, ecologic, 
economic, juridic şi demografic  

 

3.12 există un sistem de informare a factorilor interesaţi interni şi externi  2  Informarea a factorilor interesaţi interni şi externi se face în 
cadrul întrunirilor periodice conform Proceselor-
verbale(cercuri pedagogice, consilii profesorale, şedinţe de 
catedră, şedinţe cu părinţii, comisie asigurarea calităţii etc.). 

3.13 informaţiile sunt analizate în vederea planificării, dezvoltării şi implementării 
strategiilor 

3   Analiza informaţiilor se face în cadrul Rapoartelor de 
activitate ale cadrelor didactice, Rapoartele de activitate 
ale catedrelor, Raportul la nivel de şcoală. 

3.14 informaţiile şi sistemele de înregistrări sunt exacte, actualizate şi păstrate în 
condiţii de siguranţă şi confidenţialitate, pot fi inspectate şi sunt revizuite în 
mod regulat 

3   Informaţiile referitoare la activitatea şcolii sunt  înregistrate 
în documente diverse conform reglementărilor legalecare 
sunt păstrate în condiţii de siguranţă  

3.15 există o contabilitate eficientă şi se efectuează audituri financiare periodice în 
conformitate cu cerinţele fiscale şi legale 

3   Contabilitatea redă o imagine fidelă a situaţiei patrimoniului 
prin înregistrearea tuturor operaţiunilor si intocmirea 
situaţiilor conform normelor legislative  financiar-contabile 
şi bugetare. Acest lucru a fost dovedit prin raportul 
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auditorului financiar intern. 

3.16 dezvoltarea şi durabilitatea serviciilor furnizate elevilor se bazează pe un 
management financiar responsabil 

3   Elevii beneficiază de multiple servicii de bună calitate: 
cantină, internat, bibliotecă, internet. Există o gestiune 
eficientă a valorilor materiale şi băneşti conform 
documentelor de evidenţă întocmite. 

 

3.17 cheltuielile efectuate în cadrul unor capitole de buget specifice sunt 
monitorizate cu eficacitate pentru a asigura că se obţine valoare în schimbul 
banilor 

3   Efectuarea cheltuielilor  ordonate conform clasificaţiei 
bugetare este însoţită de un control riguros al îndeplinirii 
sarcinilor de serviciu, a utilizării eficiente a echipamentelor 
cu o economie severă fără a diminua calitatea serviciilor 
oferite elevilor) 

3.18 priorităţile privind cheltuielile şi utilizarea resurselor financiare sunt în mod 
clar legate de programele de învăţare şi priorităţile de planificare şi reflectă 
într-o măsură considerabilă scopurile şi obiectivele furnizorului de EFP 
respectiv 

3   Prioritar în Bugetul de venituri şi cheltuieli se prevăd cu 
prioritate resurse pentru acoperirea cheltuielilor de 
funcţionare a unităţii, pentru realizarea programelor de 
învăţare. 

3.19 toţi membrii personalului sunt implicaţi într-un grad corespunzător în procesul 
de consultare 

3   Luarea deciziilor majore se face în mod democratic prin 
consultarea memrilor Consiliului Profesoral cu votul 
majorităţii conform Proceselor-verbale întocmite. 

3.20 interesele financiare ale tuturor factorilor interesaţi sunt echilibrate şi 
satisfăcute cu eficacitate 

 2  Interesele financiare ale tuturor factorilor au fost armonizate 
şi satisfăcute  cu eficacitate conform situaţiilor contabile şi 
rapoartelor de activitate întocmite. Mai pot fi aduse 
îmbunăţiri.in sensul satisfacerii interesului salarial. 

Total note 

 

13 7 0  

20 20 20 



Asigurarea calităţii RAPORT DE AUTOEVALUARE 
 

QA 10 Formatul raportului 

 

 
Ediţia 5 – 21 ianuarie 2004 VET II/CALITATE/CADRUL AC/ MANUAL DE AUTOEVALUARE 

Pagina  din 218 
 

50

PRINCIPIUL CALITĂŢII 3 – Scop şi plan: Managementul resurselor   

Organizaţia oferă elevilor un mediu sigur, sănătos şi care le oferă sprijin; de asemenea, organizaţia se asigură că programele sunt furnizate şi evaluate de personal 
competent şi calificat. 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 

 

NOTARE DOVEZI 

3 2 1 

3.27 programul de învăţare satisface cerinţele privind siguranţa, sănătatea şi 
resursele fizice; precum şi orice alte condiţii prevăzute de lege acolo unde 
este cazul 

3   Întreaga activitate din şcoală se desfăşoară în condiţii 
de securitate. Şcoala are Avizul Ministerului 
Sănătăţii, Avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei 
Sociale, Avizul  Formaţiei de pompieri. Există 
Norme de protecţia muncii, Fişele individuale de 
protecţia muncii sunt semnate la zi. 

3.28 există resurse eficace gestionate astfel încât să sprijine procesul de învăţare, 
resurse care sunt însoţite de instrucţiuni de funcţionare clare, uşor de 
înţeles în diferite formate 

 2  Aproape în totalitate există dotări la nivelul 
exigenţelor actuale pentru laboratoare, ateliere şi 
cabinete tehnologice. Utilajele au afişate 
instrucţiuni de folosire clare. 

3.29 se gestionează, menţine, monitorizează şi evaluează siguranţa, gradul de 
adecvare şi utilizarea echipamentelor, resurselor şi spaţiilor de specialitate 
folosite în procesul de învăţare 

3   Eficacitatea, siguranţa şi adecvarea utilizării 
echipamentelor şi spaţiilor reiese din planificările 
maiştrilor instructori 

 

 

 

3.30 echipamentele, materialele şi spaţiile de specialitate sunt adecvate 
specialităţii (unde este cazul) şi îndeplinesc standardele industriale curente 

 2  Pentru fiecare calificare oferită de şcoală există  
spaţii dotate cu echipamente adecvate. Pentru 
calificările din domeniile industrie alimentară şi 
alimentaţie publică dotările cu echipamente la 
standardele industriale curente continuă în cadrul 
Programului Phare TVET. 

3.31 elevii au acces la resurse de învăţare care răspund nevoilor lor şi care sunt 
adecvate unui studiu independent eficace 

3   În ROI şi în contractele de Acord de parteneriat 
pentru educaţie este prevăzut dreptul elevilor de a 
utiliza baza tehnico-materială a şcolii. În timpul 
orelor de pregătire elevii utilizează conform 
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graficelor afişate sălile de clasă, cabinetele, 
laboratoarele, atelierele, biblioteca, reţeaua internet, 
baza sportivă. 

3.32 metodele/resursele/sarcinile etc. de predare şi formare sunt actualizate, 
analizate şi modificate în mod regulat 

3   Lunar în şedinţele de catedră consemnate în 
Procesele-verbale se analizează gradul de realizare a 
sarcinilor, metodele şi resursele utilizate urmărindu-
se adaptarea acestora la dinamica nevoilor elevilor. 

 
  



Asigurarea calităţii RAPORT DE AUTOEVALUARE 
 

QA 10 Formatul raportului 

 

 
Ediţia 5 – 21 ianuarie 2004 VET II/CALITATE/CADRUL AC/ MANUAL DE AUTOEVALUARE 

Pagina  din 218 
 

52

 
3.33 metodele/resursele/sarcinile etc. de predare şi formare răspund nevoilor 

elevilor, diferitelor stiluri de învăţare, cerinţelor programelor de învăţare 
şi specificaţiilor calificărilor 

3   Testarea stilurilor individuale de învăţare şi cunoaşterea 
prin chestionare adresate elevilor şi afişarea acestora în sala 
profesorală şi în cataloage dă posibilitatea tuturor 
profesorilor să-şi adapteze metodele şi resursele la nevoile 
individuale ale elevilor în condiţiile atingerii competenţelor 
din SPP. 

3.34 resursele de învăţare şi spaţiile aferente permit tuturor elevilor să 
participe în mod activ 

 2  În şcoală nu sunt elevi în imposibilitate de a accede în toate 
spaţiile şi de a utiliza resursele şi echipamentele din dotare 
conform cerinţelor specialităţii pentru care se pregătesc. 

3.35 spaţiile, clădirile şi echipamentele sunt accesibile tuturor grupurilor de 
elevi; sunt semnalate prin indicatoare şi sunt uşor de localizat 

3   Spaţiile, clădirile şi echipamentele sunt   accesibile tuturor 
elevilor conform nevoilor de pregătire ale acestora.  

3.36 condiţiile şi mediul de lucru sunt eficace şi asigură relaţii de lucru bune 3   Reabilitarea clădirilor şi încălzirea geotermală asigură un 
ambient fizic plăcut şi un microclimat optim. Profesorii 
contribuie la crearea de condiţii pentru un mediu psihic 
atractiv. 

3.37 revizuirea programului de învăţare ia în considerare sugestiile elevilor 
privind un mediu de învăţare îmbunătăţit 

 2  Sugestiile elevilor sunt luate în considerare la repartizarea şi 
amenajarea spaţiilor. Activitate ce trebuie îmbunătăţită 

 

3.38 progresul tehnologic este cunoscut şi inovaţiile semnificative sunt 
introduse, după caz 

 2  Promovarea progresului tehnologic este o latură importantă a 
activităţii cadrelor de specialitate prin: publicaţii de 
specialitate, reţeaua internet, organizarea de sesiuni de 
comunicări ştiinţifice ale elevilor şi cadrelor didactice şi sub 
alte forme. 

3.39 toţi membrii personalului sunt angajaţi în conformitate cu legislaţia locală 
şi naţională privind ocuparea forţei de muncă şi egalitatea şanselor 

3   Angajarea personalului s-a făcut prin concurs organizat la 
nivel de şcoală sau ISJ cu respectarea prevederilor legale 
conform Proceselor-verbale ale comisiilor de examinare şi 
dosarelor personale. 

3.40 politica de recrutare a personalului stabileşte standarde minime în ceea ce 
priveşte calificările şi experienţa adecvate, în special pentru cei implicaţi 
în furnizarea şi evaluarea programelor de învăţare 

3   La recrutarea personalului se ţine cont de nomenclatoarele 
de specializări prevăzute pentru predarea fiecărei discipline 
din Planurile de învăţământ corespunzătoare calificărilor 
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oferite de şcoală  

3.41 toate rolurile şi responsabilităţile membrilor personalului sunt clar 
definite şi înţelese; poziţiile de autoritate sunt clar definite şi recunoscute 

3   Atribuţiile, responsabilităţile, poziţia şi relaţiile fiecărei 
persoane sunt stabilite prin Statul personalului didactic, 
ROI şi Fişa postului. 
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3.42 politica de dezvoltare profesională a personalului cuprinde prevederi 
adecvate referitoare la iniţierea membrilor nou veniţi şi la dezvoltarea 
continuă a personalului 

3   In cadrul PAS, Planul operaţional al conducerii, Planurile 
catedrelor, dezvoltarea profesională continuă a personalului 
este un obiectiv prioritar. În planurile catedrelor sunt 
prevăzute acţiuni de iniţiere a membrilor  nou veniţi. 

3.43 toţi acei membrii ai personalului care nu deţin o calificare primesc sprijin 
în vederea obţinerii unei calificări profesionale adecvate 

3   Şcoala este încadrată cu cadre calificate. În caz de forţă 
majoră suplinirea se asigură cu persoane de aceeaşi 
specialitate sau cu specialitate înrudită. Persoanelor care 
asigură suplinirea li se pun la dispoziţie programe şi  
manuale.  

3.44 dezvoltarea profesională a întregului personal contribuie la sporirea 
eficacităţii şi oferă posibilitatea reflecţiei asupra practicii 

3   Perfecţionarea personalului prin grade didactice, doctorat, 
sesiuni de formare în cadrul programului Phare TVET, 
cursuri de utilizare a calculatorului etc., au oferit un prilej 
de reflecţie asupra propriilor practici şi a contribuit la 
creşterea eficacităţii activităţii. Aceasta s-a concretizat în 
lecţii susţinute cu AEL, aplicarea învăţării centrate pe 
elev, diversificarea gamei de materiale de învăţare 
utilizate etc. 

3.45 toţi membrii personalului au acces la cunoştinţe utile şi valide privind 
sarcinile şi obiectivele lor 

3   Tuturor cadrelor didactice le sunt puse la dispoziţie Planurile 
de învăţământ, Programele şcolare, SPP-urile, manuale 
şcolare, cărţi de specialitate reţeaua internet. 

3.46 sunt dezvoltate cunoştinţele managerilor în ceea ce priveşte 
managementul calităţii şi pedagogia şcolară 

3   Membrii managementului au urmat cursuri de masterat în 
domeniu, au participat la sesiuni de formare în cadrul 
programului phare TVET şi au la dispoziţie publicaţii în 
domeniu. 

3.47 performanţa tuturor membrilor personalului este monitorizată şi evaluată 3   Evaluare performanţelor tuturor membrilor personalului se 
face anual de către Consiliul de Administraţie prin Fişa de 
evaluare precum şi  prin observări la lecţie prin Fişa de 
observare la lecţie 

3.48 sistemele de evaluare a personalului au ca rezultat planificarea unor 
acţiuni de îmbunătăţire  

3   În Fişa de observare la lecţie sunt prevăzute acţiuni de 
îmbunătăţire a activităţii fiecărui cadru didactic. 

3.49 datele privind rata de retenţie şi rata de succes a elevilor   sunt utilizate 
pentru a aduce în discuţie potenţiale aspecte legate de dezvoltarea 

3   În şedinţele de catedră şi în consiliile profesorale sunt 
discutate ratele de retenţie şi succes ale elevilor şi dezvoltarea 
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profesională profesională a acestora în viitor. 

3.50 profesorii/instructorii demonstrează că posedă cunoştinţe, competenţă 
tehnică şi experienţă actualizată la un nivel care să asigure predarea, 
învăţarea şi evaluarea eficace a programelor 

3   Prin observările la lecţii s-a remarcat în mod deosebit şi 
consemnat în Fişele de observare experienţa, competenţa 
profesională şi evaluarea eficace 

3.51 se stabileşte un echilibru între nevoile organizaţiei, echipelor şi 
persoanelor individuale 

3   Există o corelare a Planului managementului cu Planurile 
de catedră atât în privinţa obiectivelor cât şi a activităţilor, 
termenelor şi resurselor. 
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3.52 conflictele şi problemele personale sunt rezolvate în mod eficace; soluţiile 
găsite sunt satisfăcătoare pentru toate părţile implicate şi răspund nevoilor 
acestora 

3   Relaţiile dintre membrii personalului se bazează pe respectul 
reciproc şi etica profesională şi nu au generat conflicte 
majore care să necesite intervenţia comisiei de disciplină. 
Toate problemele personale care depind de şcoală sunt 
rezolvate fără a afecta programele de învăţare.  

Total Note  21 5 0  

26 26 26 
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 4 – Scop şi Plan: Proiectare şi dezvoltare 

Organizaţia este receptivă faţă de nevoile indivizilor, agenţilor economici şi comunităţii şi faţă de diferitele nevoi ale elevilor. 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 

 

NOTARE DOVEZI 

3 2 1 

4.18 programele de învăţare se armonizează cu obiectivele strategice şi cu 
valorile organizaţiei 

3   Planificările calendaristice sunt întocmite pentru calificările 
din Planul de şcolarizare care este corelat co obiectivele din 
PAS, PLAI şi PRAI. Pentru calificările propuse şcoala are  o 
experienţă bogată şi toate resursele umane şi materiale.  

4.19 programele de învăţare sunt supuse aprobării de către 
management/autoritatea competentă 

3   Planificările calendaristice întocmite de către fiecare cadru 
didactic sunt vizate de către şefii de catedră şi aprobate de 
către director. CDS-urile şi CDL-urile sunt aprobate de către 
Consiliul de Curriculum din şcoală şi vizate de către 
inspectorul de specialitate. 

4.20 prin modalităţile de evidenţă şi prin analiza nevoilor se identifică şi se 
înregistrează nevoile, interesele şi caracteristicile elevilor, angajatorilor, 
organizaţiilor şi comunităţilor 

 2  În cadrul relaţiilor de parteneriat prin chestionare adresate 
acestora şi prin participarea reprezentanţilor acestora la 
şedinţele Consiliului de Administraţie s-au identificat, 
înregistrat şi analizat nevoile acestora. 

4.21 procesul de aprobare a programului presupune existenţa unor dovezi 
conform cărora programul de învăţare propus răspunde cerinţelor 
identificate ale persoanelor individuale, agenţilor economici sau 
comunităţilor; feedback-ul obţinut din partea acestora  determină 
îmbunătăţirea programelor 

 2  Aprobarea CDS şi CDL se face pe baza unor criterii de formă, 
conţinut, corelare cu SPP şi armonizare cu preferinţele elevilor 
şi cerinţele agenţilor economici(participarea lor la alegerea 
CDL-urilor şi CDŞ-urilor. 

4.22 programele de învăţare îndeplinesc cerinţele externe şi sunt receptive faţă 
de situaţia la nivel local, regional, naţional şi european 

3   Prin CDS şi CDL curricula este adaptată situaţiilor existente la 
nivel local şi regional iar prin programele din Trunchiul 
Comun răspunde cerinţelor naţionale şi europene. 

4.23 programele de învăţare demonstrează angajamentul de a pune elevii pe 
primul loc şi de a răspunde nevoilor lor într-un mod cât mai flexibil cu 
putinţă în ceea ce priveşte opţiunile şi accesul acestora 

3   Declaraţia de calitate este adoptată ca un set de principii pe 
baza cărora se prefigurează demersul didactic propriu unei 
învăţări centrate pe elev şi a unui învăţământ centrat pe 
competenţe. 

4.24 colaborarea cu alţi parteneri şi departamente ale autorităţilor locale face ca  2  Prin întocmirea tabelelor de  identificare a traseelor elevilor 
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programele şi procesul de învăţare să fie mai accesibile (de exemplu 
transport, asistenţa copilului) 

navetişti şi înaintarea lor societăţilor de transport precum şi 
prin organizarea de controale în colaborare cu poliţia de 
proximitate s-a redus numărul de absenţe. 

4.25 programele de învăţare au un caracter de includere din punct de vedere 
social, asigurând egalitatea în ceea ce priveşte accesul şi egalitatea şanselor 
pentru elevi şi demonstrează o implementare activă a politicii privind 
şansele egale 

3   ROI interzice orice discriminare privind beneficiarii de 
servicii de educaţie. În şcoală sunt incluşi şi elevi cu uşoare 
cerinţe speciale cum ar fi: deficienţe în vorbire, vedere slabă 
etc. 

4.26 programele de învăţare sprijină şi sporesc valoarea învăţării practice şi 
teoretice 

3   Sunt planificate ore suplimentare de pregătire pentru examene 
şi concursuri şcolare. 

4.27 programele de învăţare includ procese eficace de evaluare formativă şi 
sumativă şi de monitorizare a învăţării 

3   In planificările calendaristice este prevăzut timp pentru 
evaluare. Există o planificare a lucrărilor scrise semestriale 
şi un grafic al evaluărilor finale stabilit la nivel naţional. 

4.28 obiectivele de învăţare ale programelor includ criterii şi metode de evaluare 
sumativă care sunt adecvate scopului şi care sunt revizuite în mod regulat 

3   Pentru evaluările finale la examenul de certificare a 
competenţelor profesionale prin proiecte şi probe practice sunt 
stabilite criterii precise prin Fişele de evaluare care se 
revizuiesc în fiecare an. 

4.29 programele de învăţare definesc în mod clar traseele de continuare a 
studiilor 

3   Sunt stabilite clar rutele de continuare a studiilor după 
absolvirea clasei a VIII-a, prin liceu sau prin SAM. Aceste rute 
sunt prezentate în cuprinsul  Programelor de specialitate. 

4.30 programele de învăţare includ un proces eficace de răspuns la reclamaţii şi 
contestaţii 

 2  Pentru toate formele de evaluare sumativă există proceduri de 
rezolvare a contestaţiilor. 

4.31 programele de învăţare au o serie de descriptori de performanţă prin care 
poate fi măsurat gradul de succes al programului; ţintele privind 
îmbunătăţirea sunt stabilite în conformitate cu reperele instituţionale, 
locale, regionale, naţionale sau europene 

 2  Gradul de succes al programului este apreciat printr-o serie de 
indicatori statistici cum sunt  

- număr de elevi reuşiţi examenele de absolvire-    
număr de elevi reuşiţi la bacalaureat … 

-   număr elevi premiaţi la olimpiade şi concursuri ş.a. 

4.32 programele de învăţare au definite obiective de învăţare, care sunt revizuite 
în mod regulat în lumina cerinţelor privind calificările stabilite la nivel 
intern, local, regional, naţional şi european 

3   La stabilirea obiectivelor Planurilor de acţiune (pe şcoală, pe 
catedre, pe comisii) s-au avut în vedere obiectivele prioritare 
din PRAI şi PLAI.Partea cea mai sensibilă la schimbările din 
PRAI şi PLAI o constituie CDS şi CDL. 
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4.33 programele de învăţare sunt revizuite cel puţin o dată pe an şi elevii 
contribuie la acest proces de revizuire 

 2  Preferinţele elevilor testate prin chestionare sunt luate în 
considerare la întocmirea programelor din cadrul CDS şi CDL 
şi la stabilirea temelor pentru consiliere şi orientare 
profesională. 

4.34 informaţiile privind evaluarea învăţării şi rezultatele dobândite, inclusiv 
analiza performanţei diferitelor grupuri de elevi, sunt folosite ca punct de 
plecare pentru dezvoltarea programului de învăţare 

3   În funcţie de rezultatele elevilor la testele de evaluare iniţială 
şi de evaluările curente sunt adaptate planificările şi strategiile 
didactice. La elaborarea planificărilor calendaristice se ţine 
cont şi de rezultatele elevilor la evaluările finale şi la 
concursuri şi olimpiade. 

Total note 

 

11 6 0  

17 17 17 
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 5 – Implementare: predarea şi învăţarea 

Organizaţia oferă condiţii egale de acces la programele de învăţare şi sprijină toţi elevii. 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 

 

NOTARE DOVEZI 

3 2 1 

8.1 elevilor le sunt puse la dispoziţie informaţii şi îndrumări despre toate 
programele de învăţare existente 

 
 

3 

  Există o bună informare cu privire la oferta educaţională a 
şcolii prin modalităţile prezentate mai jos. 
Publicarea planului de şcolarizare în presă, la radio şi TV local. 
S-au tipărit pliante cu oferta şcolii şi broşuri cu detalierea 
ofertei curriculare. 
Se organizează în fiecare an “Ziua porţilor deschise”. 
Vizite organizate de către absolvenţii claselor a VIII-a. 
Deplasarea la şcolile generale din zonă a unui număr  de  
profesori şi prezentarea ofertei prin discuţii cu absolvenţii 
claselor a VIII-a 
Şcoala dispune de pagină pe internet. 

8.2 elevii primesc ajutor pentru a înţelege, pentru a obţine sau pentru a căuta 
informaţii conform nevoilor lor 

 
 
 3 

  Elevii sunt sprijiniţi pentru accesul la informaţii conform 
nevoilor lor. Biblioteca şcolii este dotată corespunzător cu cărţi 
de specialitate, manuale şi  publicaţii instructive privind 
cariera.  
Şcoala dispune de  internet pentru elevi. 
Elevilor din învăţământul obligatoriu le sunt puse la dispoziţie 
manualele şcolare în mod instructiv, celorlalţi le sunt 
recomandate manualele care corespund  programelor şi SPP-
urilor elaborate în cadrul programului de reformă.   

8.3 elevilor li se dă posibilitatea să se înscrie la programe de învăţare care 
răspund nevoilor lor 

  2  Admiterea în liceu se face centralizat prin oferta naţională, în 
ordinea mediilor şi preferinţelor. Absolvenţii clasei a X-a, pot 
opta pentru alte specializări ţn limita locurilor disponibile şi cu 
respectarea normelor legale. Acest aspect ar putea fi 
îmbunătăţit prin activităţi extracurriculare prin cerduri 
ştiinţifice. 
 

8.4 elevii care au fost respinşi primesc sfaturi şi îndrumări adecvate pentru a 
găsi programe de învăţare mai potrivite nevoilor lor 

  2  Şcoala primeşte doar lista elevilor admişi în clasa a IX- a şi nu 
are tangenţă cu elevii respinşi la admitere. Elevii  corigenţi şi 
cei respinşi la evaluările finale sunt încurajaţi să efectueze o 
pregătire suplimentară şi li se acordă o “a doua şansă.” 
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8.5 evaluarea iniţială (nevoile elevilor; sprijinul necesar; stiluri de învăţare; 
cunoştinţe, experienţă şi abilităţi anterioare; cerinţe de evaluare) oferă o 
imagine exactă pe baza căreia se poate planifica un program de învăţare 
adecvat 

 
  

2  Rezultatele la admitere sunt păstrate în dosare la dispoziţia 
cadrelor didactice. La disciplinele la dare există continuitate 
profesorii  fac o evaluare iniţială la început de an, pe baza 
căreia înregistrează progresul ulterior al elevilor . 

8.6 toţi elevii participă la un program de iniţiere în programul de învăţare la 
care au fost înscrişi, având posibilitatea de a participa la diferite sesiuni în 
cadrul programului şi/sau de a schimba programul de învăţare (dacă este 
necesar) 

 
 
 
 

 
 
 
2 

 În cadrul aceleiaşi filiere în primul an pregătirea se diferenţiază 
numai prin disciplinele din cadrul curriculum-ului la decizia 
şcolii. 
Dacă elevii doresc să-şi schimbe opţiunea iniţială, la care au 
fost admişi, există această posibilitate dar numai după un 
semestru şi cu susţinerea examenelor de diferenţă la 
disciplinele  specialitate. 
Şcoala afişează procedura prin care se poate schimba opţiunea 
iniţială, disciplinele la care se susţin examene de diferenţă şi 
programele respective. 

8.7 programele de învăţare răspund aspiraţiilor şi potenţialului elevilor, 
dezvoltând cunoştinţele şi experienţa anterioare 

 
3 

 
  

 La proiectarea curriculum-ului la decizia şcolii şi a celui de 
dezvoltare locală, pe lângă propunerile agenţilor economici 
parteneri şi a părinţilor elevilor sunt luate în considerare şi 
preferinţele  elevilor. 

8.8 drepturile şi responsabilităţile elevului sunt clar definite  3   Regulamentul de ordine interioară stabileşte clar care sunt 
drepturile şi îndatoririle elevilor. 
 
 
 

8.9 elevii au acces la sprijin semnificativ şi eficace pentru rezolvarea unor 
probleme personale şi la orientare şi consiliere pe toată durata şcolarizării 

  
 
  

 
2 

 Elevilor li se oferă sprijin pentru rezolvarea problemelor 
personale de regulă prin intermediul diriginţilor. 
Diriginţii au în atenţie şi consilierea şi orientarea profesională 
a elevilor pe durata şcolarizării. 
Au fost invitaţi în şcoală reprezentanţi ai instituţiilor de 
învăţământ superior şi ai agenţilor economici angajatori pentru 
prezentarea ofertelor proprii. Prin încadrarea unui consilier 
cu pregătire de specialitate această activitate s-ar putea 
imbunătăţi. 
 

8.10 sunt prevăzute perioade pentru revizuirea şi reevaluarea activităţilor de 
sprijin destinate elevilor, pe baza nevoilor individuale ale acestora legate de 
progresul în cadrul programului şcolar 

   
 
2 

 Evidenţa notelor elevilor este asigurată cu ajutorul 
documentelor şcolare obligatorii (cataloage, foi matricole) şi 
părinţii sunt informaţi cu regularitate asupra progresului 
elevilor de către diriginţi. 
Elevilor cărora nu li se validează competenţele pe parcursul 
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programului de pregătire li se oferă un program suplimentar 
de recuperare. 
Profesorii efectuează pregătire suplimentară la disciplinele la 
care se susţin probe la examenele de absolvire şi bacalaureat. 

8.11 informaţiile, orientarea şi consilierea sunt eficace, îndrumându-i pe elevi în 
ceea ce priveşte modalităţile de a-şi continua studiile după absolvire 

 

 

  
  3 

  Informaţiile privind cariera sunt oferite de regulă de 
profesorii de specialitate. 
Au fost invitaţi în şcoală reprezentanţi ai agenţilor cu care 
şcoala are încheiate protocoale de parteneriat, 
reprezentanţi ai învăţământului superior din centrele 
universitare (Oradea, Cluj Napoca etc.)    

8.12 există înregistrări privind evoluţia elevilor pe durata studiilor şi după 
absolvire – continuarea studiilor şi/sau angajarea 

  
 3 

  De regulă şcoala urmăreşte prin diriginţi evoluţia 
ulterioară a absolvenţilor şcolii: continuarea studiilor prin 
învăţământul superior, încadrare în muncă sau alte situaţii. 

8.13 profesorii/instructorii folosesc măsuri eficace pentru a promova egalitatea 
şanselor şi pentru a împiedica discriminarea, astfel încât elevii să îşi poată 
atinge potenţialul  

  
  
 3 

 

 Pentru toate calificările oferite şcoala dispune de o bază 
materială adecvată şi de profesori de specialitate cu 
experienţă care acţionează pentru a asigura o bună 
pregătire profesională a elevilor. 
În şcoală sunt atraşi băieţi şi fete cu nivel intelectual  diferit, 
deoarece la unele domenii formarea competenţelor se poate 
realiza mai uşor. 
Elevii pot contesta evaluarea conform procedurii stabilite. 

8.14 profesorii/instructorii stabilesc şi menţin relaţii de lucru şi de comunicare 
eficace cu elevii, cu alţi profesori/instructori, cu alţi membri ai personalului 
şi cu managerii 

3 

  La orele asistate de către directori şi şefii de catedră, conform 
Fişelor de observare, profesorii asistaţi au dat dovadă de o 
bună pregătire profesională şi pedagogică, stăpânind bine 
clasele. Elevii obţin rezultate bune şi urmează învăţământul 
superior sau se încadrează în muncă după  terminarea şcolii.  
Relaţiile interpersonale asigură desfăşurarea unei activităţi 
eficiente. 
Profesorii mai puţin experimentaţi lucrează în echipă 
alături de elevi şi ceilalţi membrii ai personalului şcolii. 
Procesul de predare – învăţare este monitorizat la nivelul 
catedrelor, acest lucru având efecte instructive asupra 
performanţelor elevilor. 
Managerii şcolii evaluează periodic activitatea profesorilor 
şi elevilor.  
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8.15 elevilor li se stabilesc criterii individuale privind rezultatele de învăţare şi 
ţinte de învăţare individuale, pe baza evaluării iniţiale 

3 

 

 Prin testele iniţiale la intrarea în şcoală, la disciplinele de 
cultură generală,cu continuitate (limba română, matematică, 
limbi străine) elevii sunt evaluaţi  în vederea îndrumării şi 
predării diferenţiate ca şi a monitorizării pe parcursul 
programului. La disciplinele noi (cele de specialitate) cadrele 
tehnice, folosesc metode şi mijloace instructive, de la simplu 
la complex în vederea asigurării unei învăţări entuziaste. 

8.16 programele de învăţare şi materialele de învăţare (ex. Temele) oferă 
posibilitatea învăţării prin paşi mici 

3 

 

 Programele de instruire sunt bogate şi variate, iar gama de 
modele oferă tuturor elevilor posibilitatea să-şi continue 
educaţia la diverse niveluri. Setul de competenţe, clar 
formulate pe module, pot fi parcurse cu destulă uşurinţă. 
Profesorii întocmesc planificările şi instrumente  de lucru şi 
evaluare  având în vedere nivelul de pregătire şi ţintele de 
atins.   

8.17 programele de învăţare şi materialele de învăţare (ex. Temele) au criterii 
explicite, care sunt împărtăşite elevilor 

3 

 

 Manualele şcolare şi auxiliarele didactice sunt elaborate de 
aşa manieră încât ele asigură informaţii suficiente pentru 
atingerea competenţelor. 
Materialele de învăţare sunt concepute în aşa fel  încât 
acestea să fie instructiv, explicite, stimulative şi accesibile 
nivelului de instruire. 

8.18 profesorii/instructorii folosesc o gamă variată de strategii de predare şi 
învăţare pentru a răspunde stilurilor de învăţare individuale, abilităţilor, 
culturii, genului, motivării fiecărui elev 

3 

 

  
 
 
 
  

În cazul lecţiilor observate pe parcursul anului şcolar, conform 
Fişelor de observare, profesorii au utilizat o varietate de 
strategii didactice şi materiale de învăţare incluzând 
diferenţierea pentru a impulsiona şi instrui toţi elevii. Aceasta a 
fost posibil şi datorită identificării stilurilor individuale de 
învăţare a tuturor elevilor şi luării în considerare a sugestiilor 
elevilor exprimate în chestionarele  care li s-au dat. Mai 
trebuie acţionat pentru motivarea elevilor şi orientarea acestora 
spre un învăţământ entuziast. 

8.19 profesorii/instructorii selectează şi menţin o gamă variată de resurse şi 
materiale pentru a oferi sprijin în funcţie de diferitele nevoi ale elevilor 

 
 
 
 
 
3 

 

  
 
 

Pentru toate calificările din oferta şcolii există   resurse 
materiale la care au acces toţi profesorii şi elevii.   
Pentru profilul servicii s-a dotat cabinetul de învăţare pentru 
firma de exerciţiu, Conducerea şcolii a reuşit din resurse 
proprii să înfiinţeze un cabinet pentru o reţea de calculatoare  
cu acces permanent la internet. Biblioteca şcolii dispune de 
un număr mare de  volume de beletristică şi tehnică.Mai 
sunt necesare unele modernizări la baza materială pentru a fi la 
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nivelul exigenţelor industriale actuale. 
 
 

8.20 toate activităţile de învăţare sunt planificate şi structurate pentru a promova 
şi a încuraja învăţarea individuală centrată pe elev, precum şi învăţarea în 
cadrul unui grup sau învăţarea în diferite contexte 

3 

  Profesorii întocmesc la timp planificările calendaristice, iar 
cei tineri prezintă săptămânal conducerii şi şefilor de catedră 
proiecte de lecţie. Proiectele de lecţie respectă ciclul de 
învăţare, fiecare etapă fiind abordată atunci când este cazul. La 
orele asistate, conform Fişelor de observare, profesorii au 
formulat şi enunţat clar obiectivele lecţiilor. 
 
 
 

8.21 elevii primesc în mod regulat feedback şi informaţii privind progresul 
realizat, precum şi informaţii despre modul în care pot stabili noi criterii 
individualizate pentru a acoperi lipsurile în învăţare 

3 

  În cadrul şcolii există o comisie care verifică periodic 
ritmicitatea notării. Evaluarea ritmică îi ajută pe elevi să 
înţeleagă la ce nivel se află cu pregătirea profesională pentru a 
face faţă competenţelor cerute de standardele de evaluare. 
 
 
 
 

8.22 elevii sunt implicaţi în evaluarea progresului pe care îl realizează; 
evaluarea formativă şi feedbackul sunt folosite pentru planificarea învăţării 
şi pentru monitorizarea progresului elevilor 

 

  
 
 
 2 

 Elevii sunt încurajaţi să înveţe din propriile greşeli. Majoritatea 
lecţiilor oferă posibilitatea ca elevii să se autoevalueze şi să-şi 
assume  responsabilitatea pentru educaţia lor.Testele de 
autoevaluare sunt practicate. Mulţi dintre elevi sunt interesaţi 
de nivelul performanţelor, lucru dovedit de numărul mare de 
elevi participanţi la olimpiade şi concursuri şcolare. 
La faza judeţeană au au fost obţinute 7 premii I, 4 premii II, 6 
premii III şi 8 menţiuni. 
La faza naţională  au fost obţinute  3 menţiuni  
 
 
 

8.23 evaluarea formativă şi înregistrarea rezultatelor sunt adecvate nevoilor 
elevilor şi programului, sunt riguroase, juste, exacte şi se efectuează în mod 
regulat   

 
 
 
 
3 

 

  
 
 

Cadrele didactice folosesc diverse metode de evaluare cum ar 
fi: evaluare prin obiective, evaluare sistematică, evaluare 
normativă, evaluare prin instruire relaţională, evaluare 
docimologică prin note, etc.  
De asemeni se întocmesc teste de evaluare pe care este trecut 
punctajul astfel încât elevii îşi pot verifica singuri 
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performanţele. 
 

8.24 elevii sunt încurajaţi să îşi asume responsabilitatea pentru propriul proces 
de învăţare (ex. Sunt conştienţi de propriile puncte tari şi puncte slabe, 
acţionează conform feedback-ului primit, propun noi obiective de învăţare) 

 
 
3 

 

 Diriginţii claselor prin tematica orelor educative încurajează 
elevii în funcţie de capacităţile lor intelectuale să-şi continue 
studiile în învăţământul universitar. În şcoală profesorii 
preţuiesc elevii, îi încurajează să devină oameni independenţi 
şi autonomi.  
 
 

8.25 elevii sunt familiarizaţi cu diferite activităţi de evaluare formativă şi 
sumativă înainte ca evaluarea finală să aibă loc 

 
 
3 

 

 Pentru evitarea eşecurilor şcolare şi verificarea cunoştinţelor, 
cadrele didactice care predau discipline la care se organizează 
examene de absolvire organizează simulări în preajma 
examenelor.  

8.26 programele de învăţare respectă un proces sistematic de păstrare a 
înregistrărilor  

 

2 

 În şcoală păstrarea şi evidenţa programelor de predare-învăţare 
sunt monitorizate şi standardizate. Şcoala intenţionează ca în 
viitor monitorizarea datelor şcolare să fie informatizată astfel 
încât elevii şi părinţii să aibă acces uşor la acestea. 

Total note 

 

18 8 0  

26 26 26 
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 6 – Implementare: Evaluarea şi certificarea învăţării 

Organizaţia utilizează procese eficace de evaluare şi monitorizare pentru a sprijini progresul elevilor. 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 

 

NOTARE DOVEZI 

3 2 1 

6.16 înscrierea elevilor respectă cerinţele interne şi externe 3   Dosarele personale ale elevilor, rezultatele la concursurile 
de admitere şi la examenele de diferenţe fac dovada 
respectării normelor şi procedurilor de înscriere. 

6.17 procedurile şi condiţiile privind evaluarea sumativă şi evaluarea internă 
sunt communicate în mod clar tuturor factorilor interesaţi 

3   În cadrul cercurilor pedagogice şi şedinţelor de catedră sunt 
prelucrate normele metodologice de desfăşurare a 
examenelor finale. Profesorii de specialitate informează elevii 
iar diriginţii claselor informează părinţii în legătură cu 
condiţiile de evaluare. La examenele finale, criteriile de 
evaluare a proiectului  sunt primite odată cu tema iar 
comisiile afişează criteriile de evaluare la proba practică. 

6.18 cerinţele specifice de evaluare ale elevilor sunt identificate şi îndeplinite 
atunci când este posibil 

3   Feedback-ul primit de la elevi cu ocazia tuturor formelor de 
evaluare  şi prin chestionarele adresate influenţează stabilirea 
procedurilor şi criteriilor de evaluare în viitor. 

6.19 evaluarea sumativă este adecvată, riguroasă, corectă, exactă şi efectuată în 
mod regulat 

3   Conform cataloagelor de notare, baremurilor de corectare, 
criteriilor de apreciere lucrărilor scrise trimestriale, 
proiectelor, testelor de evaluare, rezultă că evaluarea este 
adecvată, corectă şi se face în mod regulat. 

 

 

6.20 evaluarea sumativă este folosită pentru a monitoriza progresul elevilor şi 
pentru a informa elevii în legătură cu progresul pe care l-au realizat şi cu 
modul în care îşi pot îmbunătăţi performanţa 

 2  Prin  afişarea rezultatelor la examinările finale, 
argumentarea notelor la evaluările pe parcurs şi trecerea 
lor  în carnetul de elev, elevii sunt informaţi în legătură cu 
nivelul atins. În Rapoartele de activitate ale ale profesorilor 
se face analiza  procesului de evaluare iar pe baza acesteia se 
stabilesc ţinte de atins în viitor. 
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6.21 elevii au oportunitatea de a se înregistra la o nouă procedură de evaluare 
sumativă (dacă este posibil) şi /sau au o “a doua şansă” de a fi evaluaţi 

3   Elevilor li se oferă a doua şansă de evaluare sub diferite fome 
cum ar fi: a doua sesiune de examen, examene de corigenţă, 
clasificarea elevilor amânaţi din motive obiective. 

6.22 evaluarea sumativă şi evaluarea internă sunt efectuate de 
profesori/instructori cu calificare adecvată şi experienţă corespunzătoare 

3   Toate formele de evaluare sunt efectuate de către profesori 
calificaţi în specialitatea în care se pregătesc elevii. 
Evaluările finale se fac de către comisii numite conform 
normelor metodologice. 

6.23 în mod regulat sunt selectate şi revizuite exemple de  decizii şi practici de 
evaluare sumativă; constatările rezultate sunt luate în considerare în acţiuni 
ulterioare de evaluare, pentru a asigura consecvenţa şi corectitudinea 

 2  Practicile de evaluare sunt demonstrate şi analizate periodic 
în cadrul catedrelor de specialitate şi în cercurile 
pedagogice în scopul asigurării în viitor a unei evaluari cât mai 
corecte care să corespundă cerinţelor SPP. O evidenţiere a unor 
criterii şi decizii practice de evaluare stabilite de profesorii cu 
experienţă si rezultate bune ar imbunătăţi acest aspect 
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6.24 profesorii/instructorii participă în mod regulat la activităţile de 
standardizare a procesului şi deciziilor de evaluare care sunt efectuate 

 2  In cadrul consililor profesorale se stabileşte ritmicitatea 
evaluării, graficul evaluării prin lucrări scrise iar în cadrul 
catedrelor, criterii pentru a realiza o unitate de cerinţe în 
evaluare.  

6.25 doar acelor elevi care îndeplinesc toate cerinţele din cadrul evaluării 
sumative li se acordă un certificat sau o calificare oficială, dacă acest 
certificat sau calificare sunt specificate în programele de învăţare 

3   Certificatele de absolvire se acordă doar elevilor care fac 
dovada că şi-au format competenţele prevăzute de SPP în 
urma evaluărilor pe parcurs şi a promovării examenului de 
certificare a competenţelor profesionale, conform Fişelor de 
evaluare. 

6.26 acele rezultate obţinute de elevi care reprezintă etape  în atingerea 
obiectivelor de învăţare şi în obţinerea calificărilor sunt înregistrate, 
acreditate şi păstrate 

3   Rezultatele la examenele finale (de certificare a 
competenţelor profesionale, bacalaureat) sunt înregistrate 
conform normelor metodologice, certificate de comisia de 
examinare şi păstrate în condiţii de securitate. 

6.27 certificarea este validată în mod oficial prin acreditarea externă (unde 
acest lucru există) de către autorităţi publice legale sau de către alte 
organisme legale şi de reglementare 

3   Din comisiile de examene pentru certificarea competenţelor 
profesionale fac parte reprezentanţi ai partenerilor 
economici, vicepreşedinţi sau  monitori de calitate de la 
alte şcoli.  

6.28 evaluatorii externi au acces în clădiri, la înregistrări, informaţii, elevi şi 
profesori/instructori 

3   Relaţiile cu evaluatorii externi pe toată perioada de evaluare 
se bazează pe transparenţă şi libertate de acces privind 
spaţiile persoanele şi informaţiile. 

6.29 procedurile de evaluare a învăţării, de evaluare internă şi externă respectă 
cerinţele organismelor legale şi de reglementare 

3   Evaluarea învăţării pe toată durata şcolasrizării şi evaluarea 
finală se face pe baza unor proceduri conforme cu cerinţele 
şi reglementările legale.  

 

6.30 înregistrările privind elevii şi datele privind rezultatele la învăţare şi 
certificarea sunt păstrate conform reglementărilor în vigoare 

3   Înregistrările privind elevii şi datele privind rezultatele la 
învăţare şi certificarea sunt păstrate conform reglementărilor 
în vigoare în cataloage, foi matricole, dosare personale, 
proiecte, fişe de evaluare etc. la secretariatul şcolii şi în 
arhivă. 

Total note 13 2 0  
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 15 15 15 
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 7 – Evaluarea: Măsură şi analiză  

Performanţa organizaţiei este monitorizată şi evaluată şi se stabilesc paşi în vederea îmbunătăţirii, prin asigurarea calităţii şi autoevaluare. 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 

 

NOTARE DOVEZI 

3 2 1 

7.11 o politică clară privind autoevaluarea este comunicată tuturor factorilor 
interesaţi pertinenţi şi este înţeleasă de aceştia 

3   Comisia pentru Asigurarea Calităţii a elaborat planul propriu 
de acţiune privind autoevaluarea care a fost adus la 
cunoştinţă tutuiror profesorilor, elevilor şi partenerilor 
economico-sociali. 

7.12 managementul este în mod activ angajat şi implicat în procesul de 
autoevaluare 

3    Directorii şcolii participă la toate întrunirile comisiei. 
Responsabilul comisiei informează operativ conducerea 
şcolii în legătură cu toate aspectele legate de activitatea 
membrilor comisiei. 

7.13 toate aspectele referitoare la organizaţie sunt supuse procesului de 
autoevaluare 

3   Procesul de autoevaluare se răsfrânge asupra tuturor 
aspectelor activităţii şcolii: predare-învăţare, activităţi 
extracurriculare, asigurarea şi evidenţa  resurselor  financiare, 
relaţiile de parteneriat. În Planul de acţiune şi în 
Formularele de monitorizare sunt evidenţiate multiple 
aspecte. 

 

 

 

 

7.14 procesul de autoevaluare este sistematic, efectuat anual împreună cu întreg 
personalul competent şi ia în considerare opiniile exprimate de toţi factorii 
interesaţi interni şi externi 

3   Autoevaluarea este un proces continuu realizat sub diverse 
forme şi cu diferite instrumente:       - observare la lecţii 
conform Fişelor de observare,                                                      
- analiza în şedinţele lunare ale catedrelor               - 
monitorizare periodică conform  Formularelor de 
monitorizare în întocmite odată la două luni.  

7.15 pentru monitorizarea eficacităţii programelor de învăţare şi a altor servicii 
oferite de furnizor sunt folosite măsuri pertinente, indicatori de 

 2  Pentru monitorizarea eficacităţii activităţii sub diferite 
aspecte s-au avut în vedre diferite repere cum ar fi: indicatori 
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performanţă şi standarde de referinţă externe (benchmark-uri) realizaţi în perioadele precedente, indicatori ralizaţi la 
alte unităţi, indicatori la nivel de inspectorat, Legea 
învăţământului, Statutul cadrelor didactice, Ordine şi 
Norme emise de minister, SPP-urile etc. Acest aspect poate 
fi îmbunătăţit prin colectarea de noi repere  pentru stabilirea 
nivelului performanţelor  atinse de şcoală. 

7.16 sistemul de calitate dispune de un mecanism de colectare regulată a 
feedback-ului din partea elevilor şi a altor factori interesaţi interni şi 
externi 

3   Feedback-ul din partea elevilor şi partenerilor economico-
sociali s-a obţinut prin conversaţii cu aceştia, prin 
chestionare adresate şi sub alte forme. 

7.17 performanţa este analizată pe baza indicatorilor cheie de performanţă 
interni şi externi, a ţintelor stabilite şi tendinţelor existente, este judecată în 
mod constructiv, ducând la stabilirea unor ţinte de îmbunătăţire 

3   Analiza performanţelor obţinute s-a făcut în cadrul 
Rapoartelor de activitate individuale. ale catedrelor, la 
nivel de şcoală prin raportarea la indicatorii din perioada 
precedentă şi la indicatorii realizaţi la alte şcoli sau la nivel 
de judeţ. Toate aceste rapoarte de analiză servesc la 
fundamentarea Planurilor viitoare de activitate. 
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7.18 autoevaluarea riguroasă are drept rezultat identificarea priorităţilor, 
stabilirea unor ţinte ambiţioase de îmbunătăţire şi de planificare a acţiunii 

 2  Prin Raportul de autoevaluare s-au stabilit punctele forte 
ale şcolii pentru orientarea, activităţii înspre performanţe 
superioare precum şi eventualele puncte slabe pentru a 
acţiona prin Planul de îmbunătăţire al activităţii la 
depăşirea acestora. Pot fi aduse îmbunătăţiri sub acest aspect 
printr-o programare mai raţională în timp a  întocmirii 
Raportului de autoevaluare. 

7.19 există stabilite proceduri pentru evaluarea externă şi validarea judecăţilor 
formulate în timpul procesului de autoevaluare şi a dovezilor aferente 

3   Evaluarea externă şi validarea judecăţilor formulate în timpul 
procesului de autoevaluare şi a dovezilor formulate se face de 
către ISJ  în  conformitate cu Manualul privind raportul de 
inspecţie. 

7.20 raportul de autoevaluare este aprobat şi avizat de management 3   Raportul de autoevaluare este aprobat şi avizat de către 
Directorul şcolii. 

Total note 8 2 0  

10 10 10 
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 8 – Feedback şi schimbare: Îmbunătăţire  

Procesul de autoevaluare a organizaţiei duce la planificarea îmbunătăţirii; îmbunătăţirile sunt implementate şi monitorizate. 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ NOTARE DOVEZI 

3 2 1 

8.13 există stabilite proceduri pentru analizarea punctelor slabe şi pentru 
realizarea unor îmbunătăţiri 

3   Punctele slabe se analizează in Comisia pentru  Asigurarea 
Calităţii ţinând cont de Îndrumarul de autoevaluare din 
Manualul – Cadrul de asigurare a calităţii, 

 

8.14 planurile de îmbunătăţire se adresează tuturor punctelor slabe identificate, 
inclusiv acelora a căror îmbunătăţire nu s-a realizat în ciclul anterior 

3   În Planul de îmbunătăţire sunt luate în considerare toate 
punctele slabe stabilite prin Raportul de autoevaluare. 

 

8.15 domeniile de activitate selectate pentru a fi îmbunătăţite reprezintă un 
răspuns adecvat la punctele tari şi slabe ale furnizorului de EFP 

3   Prin Planul de îmbunătăţire se urmăreşte valorificarea 
punctelor tari şi eliminarea din domeniile vizate a condiţiilor şi 
factorilor care au generat puncte slabe.  

 

8.16 planurile de îmbunătăţire definesc în mod clar ţintele, priorităţile, sarcinile, 
responsabilităţile şi termenele; criteriile de succes sunt specifice, măsurabile 
şi posibil de atins 

3   Planurile de îmbunătăţire definesc în mod clar ţintele, 
priorităţile, sarcinile, responsabilităţile şi termenele şi sunt 
realiste. 

 

8.17 planurile de îmbunătăţire stabilesc în mod adecvat costurile şi resursele  2   În Planurile de îmbunătăţire sunt stabilite costurile. urmând 
să se găsească şi resursele. 

 

8.18 implementarea planurilor de acţiune, a îmbunătăţirilor şi a măsurilor 
corective este monitorizată şi evaluată şi sunt aduse modificări în 
conformitate cu rezultatele monitorizării şi evaluării 

3   În Formularele de monitorizare s-a urmărit şi 
implementarea planurilor de acţiune, a îmbunătăţirilor  şi 
adaptarea acestora în funcţie de condiţiile concrete de 
realizare.  
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8.19 performanţa îmbunătăţită a organizaţiei este monitorizată şi analizată şi este 
folosită ca punct de reper pentru programe de învăţare şi activităţi de 
dezvoltare viitoare 

3   Performanţele îmbunătăţite ale şcolii constituie repere pentru 
întocmirea tuturor Planurilor de acţiune în viitor. 

 

8.20 întreg personalul este implicat în sistemele şi modalităţile de îmbunătăţire 
continuă a calităţii 

3   Prin toate Planurile de acţiune sunt stabilite sarcini de 
îmbunătăţire a activităţii. Rapoartele de activitate reflectă 
rezultatele acestor eforturi.  

 

8.21 toţi  membrii personalului şi toţi factori interesaţi primesc informaţii şi 
feedback în legătură cu rezultatele procesului de autoevaluare şi cu planul de 
îmbunătăţire 

3   Raportul de autoevaluare şi Planul de îmbunătăţire se prezintă 
intr-o şedinţă de Consiliu profesoral de către responsabilul 
Comisiei de Asigurare a Calităţii şi de asemeni de către fiecare 
responsabil de catedră, într-o şedinţă de catedră şi se discută 
de către membrii catedrei.  

 

8.22 tendinţele în timp privind performanţa demonstrează o îmbunătăţire continuă 
sau menţinerea unor standarde foarte înalte 

3   Punctele tari stabilite cu ocazia autoevaluării indică o 
îmbunătăţire a unor performanţe din trecut şi dă garanţia 
realizării lor şi în viitor. Dovadă sunt rezultatele bune la 
examenele finale şi la olimpiadele şi concursurile şcolare 
precum şi îmbunătăţirea condiţiilor materiale de şcoală. 

8.23 acţiunile de îmbunătăţire specificate de organisme externe sunt prezentate 
personalului în cauză şi sunt puse în aplicare măsuri corective 

3   Măsurile de îmbunătăţire propuse de evaluatorul extern au fost 
prezentate intr-o şedinţă de Consiliu profesoral de către 
responsabilul Comisiei de Asigurare a Calităţii şi de asemeni 
de către fiecare responsabil de catedră într-o şedinţă de 
catedră. Una dintre măsurile aplicate în practică a fost 
cooptarea în Comisia de Asigurare a Calităţii a unui 
reprezentant al elevilor. 

 

8.24 inspecţia externă independentă evaluează şi raportează în legătură cu nivelul 
de calitate atins de furnizorul de EFP; de asemenea, evaluează fidelitatea şi 
impactul procesului de autoevaluare şi îmbunătăţire 

3   Există Raportul evaluatorului extern în cadrul 
programului Phare TVET şi cel al ISJ în urma inspecţiei 
efectuate în scopul validări Raporului de autoevaluare. 
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Total note 

 

11 1 0  

12 12 12 
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REZUMAT al raportului pentru perioada: de la  01.09.2006 până la 31.06.2007 

 

Notare Puncte tari Puncte slabe 

total 3 2 1 

Metodologie 

1 –Managementul calităţii 

 

• Membrii managementului promovează o politică 
profesionistă de afirmare a valorilor 

• Membrii managementului constituie modele de valori 
etice şi profesionale 

• Există un interes cresut al managementului pentru 
îmbunătăţirea sistemului de asigurare a calităţii. 

 

14 8 6 0 

Scop şi plan 

2– Responsabilităţi de management 

 

• Managementul acordă sprijin activ pentru dezvoltarea 
şi creşterea calităţii serviciilor furnizate de şcoală. 

• Comunicarea internă şi cu partenerii economico-
sociali este eficientă 

• Management financiar-contabil eficient 

• O satisfacere scăzută a interesului salarial 

20 13 7 0 

Scop şi plan 

4 –Managementul resurselor 

 

• Şcoala oferă condiţii optime pentru desfăşurarea 
activităţii. 

• Gama de resurse materiale corespunde ofertei şcolare. 

• Scoala are încadrat personal  calificat corespunzător 
ofertei curriculare.  

• Se ţine cont într-o mică măsură de sugestiile elevilor 
la amenajarea spaţiilor din şcoală.  

26 21 5 0 
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Notare Puncte tari Puncte slabe 

total 3 2 1 

Scop şi plan 

4– Proiectare şi dezvoltare 

 

• Efectuarea unei planificări corespunzătoare a 
activităţii 

• Adaptarea programelor la cerinţele elevilor şi 
partenerilor economico-sociali 

• O slabă sistematizare a înregistrărilor privind cerinţele 
agenţilor economici şi a preferinţelor elevilor 

17 11 6 0 

Implementare 

5– Predare şi învăţare 

 

 

 

 

 

• O foarte bună popularizare a ofertei şcolare 

• Existenţa unei game variate de resurse şi materiale de 
învăţare 

• Rezultate bune la concursurile şi olimpiadele şcolare. 

• Profesorii utilizează strategii de predare eficiente 
adaptate   la nevoile individuale ale elevilor 
corespunzător stilurilor individuale de învăţare. 

• Relaţii de lucru eficiente 

• Oferta redusă de activităţi extracurriculare prin cerduri 
ştiinţifice. 

•  

26    

Implementare 

9 – Evaluarea şi certificarea 
învăţării  

 

 

• O bună informare a elevilor cu privire la criteriile şi 
procedurile de evaluare. 

• Realizarea unei evaluări riguroase exacte şi corecte. 

• Stimularea îmbunătăţirii performanţelor elevilor prin 
evaluare. 

•  O slabă evidenţiere a unor criterii şi decizii practice 
de evaluare stabilite de profesorii cu experienţă si 
rezultate bune. 

15 18 8 0 

 
 

Notare Puncte tari Puncte slabe 
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total 3 2 1 

Evaluare 

10 – Măsură şi analiză 

 

 

• Autoevaluarea s-a extins la toate aspectele legate de 
şcoală. 

• Există o bună informare a personalului  privind 
procesul de autoevaluare. 

• Implicarea managementului în procesul de 
autoevaluare. 

• Programarea necorespunzătoare în timp  a întocmirii 
raportului de autoevaluare 

• Repere puţine colectate pentru compararea 
performanţelor atinse de şcoală. 

10 8 2 0 

Feedback şi schimbare 

11 – Îmbunătăţiri 

 

 

• A fost întocmit un plan realist de îmbunătăţire a 
activităţii şcolii 

• Implicarea întregului personal în procesul de 
îmbunătăţire a activităţii. 

• Dificultăţi în procurarea surselor de finanţare a 
programului de îmbunătăţire propus 

12 11 1 0 

 

 



Raport anual de evaluare internă a calităţii

PARTEA I. INFORMAŢII GENERALE
NOTĂ:
Informaţiile din această primă parte, chiar dacă nu se reflectă direct în calitatea serviciilor 
educaţionale sunt relevante pentru beneficiarii direcţi şi indirecţi şi le pot orienta opţiunile pentru 
o unitate şcolară sau alta, pentru un profil de pregătire sau pentru o anumită specializare

D01 Denumire completă Cod Sirues Judeţ Localitate

COLEGIUL TEHNIC "IULIU 
MANIU" SIMLEU SILVANIEI

1182374 SĂLAJ ŞIMLEU 
SILVANIEI

D02 Mediul de rezidenţă:

Urban

D03 Poziţionarea şcolii în localitate:

Zonă centrală

I. Date de identificare a unităţii de învăţământ 

Raport pentru anul şcolar 2014 - 2015 În lucru,având starea  initializat

02.10.2015la data de de către CEAC având următoarea componenţă:

Membrii comisiei CEAC

Persoana Calitate Ceac Grad Specializare

1



D04 Şcoala sau structurile coordonate sunt situate 
într-o zonă dezavantajată:

Zonă dezavantajată din punct de vedere socio-
economic (somaj ridicat/ comunităţi 
defavorizate etc.)

Nu

Zonă cu probleme de acces (zonă izolată, 
drumuri desfundate pe ploaie, inzăpeziri 
frecvente, treceri prin pădure, treceri peste cale 
ferată, trafic stradal intens etc.)

Nu

D05 Tipul unităţii de învăţământ (conform cu prevederile O.MECTS nr. 6564/2011, 
completat şi modificat prin O.MECTS nr. 3283/2012):

Colegiu Tehnic

D06 Tipul unităţii, în funcţie de forma de finanţare:

buget

D07 Cuantumul total al bugetului de venituri al unităţii şcolare (pentru toate tipurile de 
finanţare – de bază, suplimentară şi complementară – şi indiferent de sursă – 
bugetul de stat, bugetele locale, venituri proprii) exprimat în mii RON:

Buget pe anul anterior Buget pe anul în curs

2354.00 25897.00

D08 Tipul unităţii, în funcţie de forma de educaţie:

Unitate de învăţământ tradiţional

D09 Responsabilităţi în reţea:

unitate cu personalitate juridică, fără structuri subordonate

D10 Dacă este unitate coordonatoare:

numărul total de unităţi coordonate (structuri) din subordine 0.00

numărul structurilor din aceeaşi localitate (oraş/sat) cu unitatea 
coordonatoare

0.00

2
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D11 Nivelurile de învăţământ din unitate, 
menţionate distinct pe unitatea 
coordonatoare şi structuri:

Unitatea
coordonatoare

Structurile
subordonate

antepreşcolar

preşcolar

primar

gimnazial

liceal Da

profesional Da

postliceal Da

D12 În cazul liceului, filierele prezente în unitate sunt:

Tehnologica

D12a În cazul filierei teoretice, precizaţi profilurile de formare din unitate

Uman

Real

D12b În cazul filierei tehnologice, profilurile de formare profesională din unitate sunt:

Resurse naturale şi protecţia mediului

Tehnic Da

Servicii Da

D12c În cazul filierei vocaţionale, profilurile de formare vocaţionala din unitate sunt:

Teologic

Militar

Coregrafie

Pedagogic

Teatru

Patrimoniu cultural

Sportiv

Arte vizuale

Artistic

Muzică

D13 Alte forme de învăţământ şcolarizate în unitate, în afara celei „Învăţământ de zi”:

3
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D14 Numărul de schimburi în care funcţionează şcoala în învăţământul de zi:

Unitatea coordonatoare Structurile subordonate

două schimburi

Atenţie! 
Deoarece evaluarea vizează întreaga unitate de învăţământ, pentru unităţile în care se 
regăsesc şi alte forme de învăţământ în afara formei „cu frecvenţă – zi” informaţiile se 
colectează şi  la nivelul celorlalte forme existente în unitate.

D15 Limba maternă / limbi de predare în unitate (coordonatoare şi structuri) 

limba română Da

limba maghiară

limba germană

alte limbi

D16 Limbi străine studiate in unitate (coordonatoare şi structuri) :

limba engleză Da

limba franceză Da

limba germană Da

alte limbi

D17a Numărul de clase / grupe  de elevi/copii din învăţământul de zi / cu 
program normal din unitate (şcoala coordonatoare şi structuri), în anul 
şcolar curent:

Unitate
Coodonatoare

Structuri
Subordonat
e

Program
de studiu 
bilingv

Program
de studiu 
intensiv

Clase cu 
predare în altă 
limbă de 
circulaţie

Total
unitate

Numărul de 
grupe din 
învăţământul 
antepreşcolar

0.00 0.00 0.00

Numărul de 
grupe din 
învăţământul 
preşcolar

0.00 0.00 0.00

Numărul de 
clase din 
învăţământul 
primar (I-IV)

0.00 0.00 0.00
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Numărul de 
clase din 
învăţământul 
gimnazial (V-
VIII)

0.00 0.00 0.00

Numărul de 
clase din 
învăţământul 
liceal (IX-XII/XIII)

23.00 0.00 23.00

Numărul de 
clase din 
învăţământul 
profesional cu 
durata de 2 ani 
după clasa a IX-
a

2.00 0.00 2.00

Numărul de 
clase la stagiile 
de practică după 
finalizarea
ciclului inferior al 
liceului

0.00 0.00 0.00

Numărul de 
clase din 
învăţământul 
postliceal

1.00 0.00 1.00

Total 26.00 0.00 26.00

D18a Precizaţi numărul efectivelor şcolare (copii şi elevi) din 
învăţământul de zi din unitate (şcoala coordonatoare şi structuri), 
în anul şcolar curent 

Unitate Coodonatoare Structuri Subordonate Total
unitate

Numărul de copii din 
învăţământul antepreşcolar

0.00 0.00 0.00

Numărul de copii din 
învăţământul preşcolar

0.00 0.00 0.00

Numărul de elevi din 
învăţământul primar (I-IV)

0.00 0.00 0.00

D17b Numărul de clase pregătitoare din învăţământul de zi (şcoala coordonatoare 
şi structuri), în anul şcolar curent:

Unitate
Coodonatoare

Structuri
Subordonate

Program de 
studiu bilingv

Program de 
studiu intensiv

Clase cu 
predare în altă 
limbă de 
circulaţie

Numarul de 
clase
pregatitoare

0.00 0.00
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Numărul de elevi din 
învăţământul gimnazial (V-
VIII)

0.00 0.00 0.00

Numărul de elevi din 
învăţământul liceal ( IX-
XII/XIII)

580.00 0.00 580.00

Numărul de elevi din 
învăţământul profesional 
cu durata de 2 ani după 
clasa a IX-a

43.00 0.00 43.00

Numărul de elevi la stagiile 
de practică după 
finalizarea ciclului inferior 
al liceului 

0.00 0.00 0.00

Numărul de elevi din 
învăţământul postliceal

18.00 0.00 18.00

Total 641.00 0.00 641.00

Total grădiniţă 0.00 0.00 0.00

Total niveluri şcoală 641.00 0.00 641.00

D19a Numărul copiilor /elevilor cu CES, pe 
niveluri de învăţământ (din cei raportaţi la 
D18), fără clasa pregătitoare:

Total elevi CES unitate

Numărul de copii din învăţământul antepreşcolar 0.00

Numărul de copii din învăţământul preşcolar 0.00

Numărul de elevi din învăţământul primar (I-IV) 0.00

Numărul de elevi din învăţământul gimnazial (V-
VIII)

0.00

Numărul de elevi din învăţământul liceal ( IX-
XII/XIII)

0.00

Numărul de elevi din învăţământul profesional cu 
durata de 2 ani după clasa a IX-a

0.00

Numărul de elevi la stagiile de practică după 
finalizarea ciclului inferior al liceului 

0.00

Numărul de elevi din învăţământul postliceal 0.00

Total 0.00

D18b Precizaţi numărul efectivelor şcolare (copii şi elevi) din 
învăţământul de zi din unitate (şcoala coordonatoare şi 
structuri), în anul şcolar curent, pentru clasa 
pregătitoare

Unitate Coodonatoare Structuri Subordonate

Numarul de copii 0.00 0.00
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D20 Dacă în unitate sunt organizate şi alte forme de învăţământ sau programe 
("Învăţământ seral", "Cu frecvenţă redusă", "Program "A doua şansă""),  
numărul de clase şi de elevi cuprinşi în aceste forme este:

Total unitate şi forme de 
învăţământ

Număr de 
clase

Număr de elevi Total Clase Total Elevi

Programul „A 
doua şansă” - 
învăţământ 
primar

0.00 0.00 (ante)prescolar 0 0

Programul „A 
doua şansă” - 
învăţământ 
secundar inferior

0.00 0.00 primar 0 0

Cu frecventa - 
seral:
învăţământ liceal

0.00 0.00 gimnaziu 0 0

Cu frecventa - 
seral: - 
învăţământ 
postliceal

0.00 0.00 liceu 23 580

Cu frecvenţă 
redusă -  
învăţământ 
primar

0.00 0.00 postliceal 1 18

Cu frecvenţă 
redusă -  
învăţământ 
gimnazial

0.00 0.00 0 0

Cu frecvenţă 
redusă -  
învăţământ liceal 
ciclul inferior

0.00 0.00 0 0

Cu frecvenţă 
redusă -  
învăţământ liceal 
ciclul superior

0.00 0.00 0 0

Total 0.00 0.00 24 598

Situaţia claselor şi a efectivelor şcolare pe filiere, profiluri şi specializări

D19b Numărul copiilor /elevilor cu CES, din clasa 
pregătitoare:

Unitate Coodonatoare

Numarul de copii 0.00
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D21 Filiera teoretică

D21a Numărul de clase şi elevi din învăţământul de zi:

Număr Clase Număr Elevi

Profil umanist Filologie 0.00 0

Profil umanist Ştiinţe sociale 0.00 0

Profil real Matematică–informatică 0.00 0

Profil real Ştiinţe ale naturii 0.00 0

D21b Numărul de clase şi elevi cuprinşi în alte forme de învăţământ 
decat cel de zi:

Număr Clase Număr Elevi

Profil umanist Filologie 0.00 0

Profil umanist Ştiinţe sociale 0.00 0

Profil real Matematică–informatică 0.00 0

Profil real Ştiinţe ale naturii 0.00 0

D22 Filiera tehnologică

D22a Numărul de clase şi de elevi din învăţământul de 
zi:

Număr Clase Număr Elevi

fabricarea produselor din lemn 4.00 83

electronică automatizări 5.00 104

producţie media 0.00 0

construcţii instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

mecanică 4.00 115

electric 0.00 0

industrie textilă şi pielărie 0.00 0

materiale de construcţii 0.00 0

electromecanică 0.00 0

chimie industrială 0.00 0

tehnici poligrafice 0.00 0

turism şi alimentaţie 0.00 0

economic 4.00 113

comerţ 4.00 87
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estetica şi igiena corpului omenesc 0.00 0

agricultură 0.00 0

silvicultură 0.00 0

protecţia mediului 0.00 0

industrie alimentară 0.00 0

Total 21.00 502

D22b Numărul de clase şi de elevi din învăţământul  de 
zi din unitate, în învățământul profesional cu 
durata de 2 ani după clasa a IX-a:

Număr Clase Număr Elevi

fabricarea produselor din lemn 0.00 0

electronică automatizări 1.00 16

producţie media 0.00 0

construcţii instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

mecanică 0.00 0

electric 0.00 0

industrie textilă şi pielărie 0.00 0

materiale de construcţii 0.00 0

electromecanică 0.00 0

chimie industrială 0.00 0

tehnici poligrafice 0.00 0

turism şi alimentaţie 0.00 0

comerţ 0.00 0

estetica şi igiena corpului omenesc 0.00 0

agricultură 0.00 0

silvicultură 0.00 0

industrie alimentară 0.00 0

Total 1.00 16

D22c Numărul de clase şi de elevi din învăţământul  de 
zi din unitate, la stagiile de practică după 
finalizarea ciclului inferior al liceului:

Număr Clase Număr Elevi

fabricarea produselor din lemn 0.00 0

electronică automatizări 0.00 0
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producţie media 0.00 0

construcţii instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

mecanică 0.00 0

electric 0.00 0

industrie textilă şi pielărie 0.00 0

materiale de construcţii 0.00 0

electromecanică 0.00 0

chimie industrială 0.00 0

tehnici poligrafice 0.00 0

turism şi alimentaţie 0.00 0

comerţ 0.00 0

estetica şi igiena corpului omenesc 0.00 0

agricultură 0.00 0

silvicultură 0.00 0

industrie alimentară 0.00 0

Total 0.00 0

D22d Numărul de clase şi de elevi din învăţământul  de 
zi din unitate, la şcoala postliceală:

Număr Clase Număr Elevi

mecanică 0.00 0

informatică 1.00 18

electronică  automatizări 0.00 0

energetică 0.00 0

construcţii, instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

transporturi 0.00 0

fabricarea produselor din lemn 0.00 0

silvicultură 0.00 0

agricultură 0.00 0

industrie alimentară 0.00 0

protecţia mediului 0.00 0

servicii 0.00 0

comerţ 0.00 0

turism şi alimentaţie 0.00 0

textile-pielărie 0.00 0
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producţie media 0.00 0

economic 0.00 0

estetica şi igiena corpului omenesc 0.00 0

sănătate şi asistenţă pedagogică 0.00 0

sportiv 0.00 0

Total 1.00 18

D22e Numărul de clase şi de elevi din învăţământul  de 
zi din unitate, la şcoala de maiştri:

Număr Clase Număr Elevi

mecanic 0.00 0

electric 0.00 0

chimie 0.00 0

minier, petrol şi gaze 0.00 0

energetic 0.00 0

metalurgie 0.00 0

materiale de construcţii 0.00 0

construcţii, instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

fabricarea produselor din  lemn 0.00 0

transporturi 0.00 0

textile-pielărie 0.00 0

industria alimentară 0.00 0

agricultură 0.00 0

Total 0.00 0

D22f Numărul de clase şi de elevi din învăţământul 
„Învăţământ seral” din unitate,  învăţământul 
liceal profil tehnologic:

Număr Clase Număr Elevi

fabricarea produselor din lemn 0.00 0

electronică automatizări 0.00 0

producţie media 0.00 0

construcţii instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

mecanică 0.00 0

electric 0.00 0

industrie textilă şi pielărie 0.00 0
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materiale de construcţii 0.00 0

electromecanică 0.00 0

chimie industrială 0.00 0

tehnici poligrafice 0.00 0

turism şi alimentaţie 0.00 0

economic 0.00 0

comerţ 0.00 0

estetica şi igiena corpului omenesc 0.00 0

agricultură 0.00 0

silvicultură 0.00 0

protecţia mediului 0.00 0

industrie alimentară 0.00 0

Total 0.00 0

D22g Numărul de clase şi de elevi din învăţământul 
„Învăţământ seral” din unitate, la şcoala 
postliceală:

Număr Clase Număr Elevi

mecanică 0.00 0

informatică 0.00 0

electronică  automatizări 0.00 0

energetică 0.00 0

construcţii, instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

transporturi 0.00 0

fabricarea produselor din lemn 0.00 0

silvicultură 0.00 0

agricultură 0.00 0

industrie alimentară 0.00 0

protecţia mediului 0.00 0

servicii 0.00 0

comerţ 0.00 0

turism şi alimentaţie 0.00 0

textile-pielărie 0.00 0

producţie media 0.00 0

economic 0.00 0
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estetica şi igiena corpului omenesc 0.00 0

sănătate şi asistenţă pedagogică 0.00 0

sportiv 0.00 0

Total 0.00 0

D22h Numărul de clase şi de elevi din învăţământul 
„Învăţământ seral” din unitate, la şcoala de 
maiştri:

Număr Clase Număr Elevi

mecanic 0.00 0

electric 0.00 0

chimie 0.00 0

minier, petrol şi gaze 0.00 0

energetic 0.00 0

metalurgie 0.00 0

materiale de construcţii 0.00 0

construcţii, instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

fabricarea produselor din  lemn 0.00 0

transporturi 0.00 0

textile-pielărie 0.00 0

industria alimentară 0.00 0

agricultură 0.00 0

Total 0.00 0

D23 Filiera Vocaţională

D23a Numărul de clase şi elevi din învăţământul de zi:

Număr Clase Număr Elevi

Profil artistic Arhitectură 0.00 0

Profil artistic Arte ambientale şi design 0.00 0

Profil artistic Arte plastice şi decorative 0.00 0

Profil artistic Muzică 0.00 0

Profil artistic Coregrafie 0.00 0

Profil artistic Arta actorului 0.00 0

Total 0.00 0
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D23b Numărul de clase şi elevi din învăţământul de zi:

Număr Clase Număr Elevi

Profil pedagogic Învăţător-educatoare 0.00 0

Profil pedagogic Bibliotecar-documentarist 0.00 0

Profil pedagogic Instructor-animator 0.00 0

Profil pedagogic Instructor pentru activităţi 
extraşcolare

0.00 0

Profil pedagogic Pedagog şcolar 0.00 0

Total 0.00 0

D23c Numărul de clase şi elevi din învăţământul de zi:

Număr Clase Număr Elevi

Sportiv Profil sportiv 0.00 0

D23d Numărul de clase şi elevi din învăţământul de zi:

Număr Clase Număr Elevi

Profil teologic teologic ortodox 0.00 0

Profil teologic patrimoniu cultural 0.00 0

Profil teologic alte culte teologice 0.00 0

Total 0.00 0

D23e Numărul de clase şi elevi din învăţământul de zi:

Număr Clase Număr Elevi

Profil militar Ştiinţe sociale 0.00 0

Profil militar Matematică–informatică 0.00 0

Total 0.00 0

D24 În cadrul unităţii (coordonatoare şi structuri), 
se regăsesc următoarele situaţii (DA/NU): 

Unitatea coordonatoare Structuri subordonate

în grădiniţă activitatea cu copiii este 
organizată pe grupe eterogene din punctul de 
vedere al vârstei copiilor

în şcoală (începând cuînvăţământul primar) 
există clase cu predare simultană
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D25 Dacă unitatea a organizat clasa pregătitoare, numărul 
de clase şi de elevi cuprinşi în acest nivel de studiu şi 
locaţia, pe unitate (coordonatoare şi structuri) este:

Număr Clase Număr Elevi

organizate în grădiniţă 0.00 0

organizate în şcoală 0.00 0

D26a Structura etnică a elevilor din unitate (şcoala coordonatoare şi 
structuri) în anul şcolar curent, pentru învăţământul de zi este 
(estimare):

În grădiniţă număr 
copii

În şcoală număr 
elevi

În grădiniţă 
procente [%]

În şcoală 
procente [%]

Maghiară/Secui 0 80 0 12.48

Alte Etnii 0 25 0 3.90

Rromi 0 25 0 3.90

Română 0 511 0 79.72

Total 0 641 0 100

II. Caracteristici ale mediului familial 

D27 Distribuţia efectivelor de elevi din învăţământul de zi, în anul şcolar 
curent, în funcţie de nivelul educaţional al familiei (coordonatoare şi 
structuri) este (estimare):

În grădiniţă număr 
copii

În şcoală număr 
elevi

În grădiniţă 
procente [%]

În şcoală 
procente [%]

Cel putin un parinte 
are studii generale (8 
clase absolvite)

0 151 0 23.56

Cel putin un parinte 
are studii medii (liceu 
absolvit)

0 394 0 61.47

Cel putin un parinte 
are studii superioare

0 80 0 12.48

Nici un parinte nu are 
studii generale (sub 8 
clase absolvite)

0 16 0 2.50

Total 0 641 0 100

Număr mediu ani 
studiu

0 11.36

D26b Câţi dintre elevii de etnie rromă sunt înregistraţi în 
evidenţe pe baza autoidentificării din partea familiei

În grădiniţă În şcoală

Elevi autodeclarati 0.00 0.00
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D28 Dacă în unitate (şcoala coordonatoare şi structuri), pentru elevii de la 
învăţământul cu  forma „Învăţământ de zi” şi /sau din programul „A 
doua şansă” există elevi aparţinând unor grupuri vulnerabile, numărul 
de elevi din fiecare grup vulnerabil este următorul: Spaţiul rezervat 
(liniile 13, 14 şi 15 din tabelul de mai jos) conţine, dacă este cazul, alte 
situaţii din unitate, cu precizarea  caracteristicii grupului aparţinător şi 
a numărului de elevi

Formă învăţământ Grup Vulnerabil În şcoală număr elevi

Unitatea
coordonatoare

Structuri
subordonate

Program "A doua 
şansă"

Elevi instituţionalizaţi sau în plasament 
familial

0 0

Program "A doua 
şansă"

Elevi cu nevoi speciale de educaţie (CES) 0 0

Program "A doua 
şansă"

Elevi care trăiesc în familii monoparentale 0 0

Program "A doua 
şansă"

Elevi care trăiesc în grija bunicilor sau a altor 
rude

0 0

Program "A doua 
şansă"

Elevi din familii cu nivel economic scăzut, 
pentru care s-a întocmit dosarul pentru 
bursă socială, indiferent dacă beneficiază de 
aceasta, sau nu i s-a putut acorda restricţii 
financiare

0 0

Învăţământ de zi Elevi din familii cu nivel economic scăzut, 
pentru care s-a întocmit dosarul pentru 
bursă socială, indiferent dacă beneficiază de 
aceasta, sau nu i s-a putut acorda restricţii 
financiare

89 0

Învăţământ de zi Elevi instituţionalizaţi sau în plasament 
familial

4 0

Învăţământ de zi Elevi care trăiesc în grija bunicilor sau a altor 
rude

27 0

Învăţământ de zi Elevi care trăiesc în familii monoparentale 69 0

Învăţământ de zi Elevi cu nevoi speciale de educaţie (CES) 4 0

Neprecizat 0 0

Neprecizat 0 0

Neprecizat 0 0

III. Condiţii de acces la unitatea şcolară unde este înscris elevul 
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D29 Distribuţia elevilor  în funcţie de timpul mediu de 
deplasare la şcoală este (se vor estima condiţiile de acces 
atât pentru elevii din şcoala coordonatoare, cât şi pentru 
elevii din unităţile subordonate, numai pentru elevii de la 
învăţământul forma "Învăţământ de zi"):

În grădiniţă 
număr copii

În şcoală 
număr elevi

În grădiniţă 
procente [%]

În şcoală 
procente [%]

sub 30 de minute 0 300 0 46.80

intre 30 si 60 de minute 0 301 0 46.96

peste 60 de minute 0 40 0 6.24

Total 0 641 0 100

Timp mediu 0 33.77

D30 Distribuţia elevilor din învăţământul forma 
"Învăţământ de zi" din unitate aflaţi în 
următoarele situaţii  (atât pentru elevii din 
şcoala coordonatoare, cât şi pentru elevii din 
unităţile subordonate) este:

Număr elevi Număr elevi procente 
[%]

Cu domiciliul în aceeaşi localitate cu şcoala: 207 32.29

Cu domiciliul în altă localitate, care fac navetă 
zilnică

410 63.96

Din alte localităţi care stau in gazda sau la 
internat

24 3.74

Profilul liceului (militar / teologic) implica 
organizarea activitatiii in regim de internat

0 0

Total 641 100

D31 Prezenţa mijloacelor de transport pentru 
deplasarea domiciliu-şcoală a cadrelor 
didactice şi elevilor (se vor menţiona toate 
situaţiile existente):

Unitate coordonatoare Structuri subordonate

Cu mijloace de transport în comun permanent, cu orar 
adecvat programului 
şcolii

Cu mijloace de transport special destinate 
(transport scolar)

temporar

Fără mijloace de transport  în comun drum accesibil 

D32 Comunicarea dintre unitatea coordonatoare şi 
structurile subordonate:

Prezenţa mijloacelor de transport
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telefon

fax

e-mail

IV. Baza materială 

(1) Infrastructura şcolară

D33 Spaţiul de învăţământ (pentru toate tipurile de unităţi):

Număr săli

Unitate coordonatoare Structuri subordonate

Utilizate pt. 
procesul
propriu

Spaţiu 
excedentar
în
conservare

Neutilizate
din cauza 
stării tehnice

Utilizate pt. 
procesul
propriu

Spaţiu 
excedentar
în
conservare

Neutilizate
din cauza 
stării 
tehnice

săli de clasă 24 0 0 0 0 0

laboratoare/
cabinete
şcolare

11 0 0 0 0 0

ateliere şcolare 12 0 0 0 0 0

D34 Baza sportivă / sala de sport:

există Da

utilizată pt. procesul propriu Da

închiriată altor unităţi de 
învăţământ

închiriată pt. beneficiari externi

D35 Informaţii suplimentare privind clasa pregătitoare

D35a Numărul de clase pregătitoare care funcţionează în:

Număr clase

săli de clasă proprii 0

săli cu altă destinaţie (săli de clasă, 
laboratoare , sală de sport, etc.) 
amenajate pentru clasa pregătitoare 

0
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D35b Numărul sălilor de clasă utilizate exclusiv pentru 
activităţile cu clasa pregătitoare

numărul sălilor de clasă 0

D36 Informaţii suplimentare privind grădiniţa

D36a Grădiniţa funcţionează:

D36b În cazul grădiniţei cu program prelungit (GPP) sau săptămânal 
(GPS), activitatea cu copiii se desfăşoară:

(2) Servicii oferite de unitatea şcolara (pentru toate tipurile de unităţi)

D37a Unitatea dispune de următoarele servicii de masă şi/sau 
cazare:

Cantină / sală de mese

Internat / spaţii de dormit 
pentru copii

Da

Semiinternat şi / sau activitate 
„before school” / „after school”

D37b Dacă "Da", condiţiile de masă şi cazare sunt:

Număr locuri

Utilizate pt. 
procesul
propriu

Închiriat altor 
unităţi de 
învăţământ

Închiriat pt. 
beneficiari
externi

Neutilizate, în 
conservare

Numărul de locuri în sala de 
mese

0 0 0 0

Numărul  locurilor de cazare 50 0 0 0

D37c Pregătirea hranei pentru cantină este asigurată prin:

Bucătăria proprie, având 
capacitatea de pregătire 
suficientă

Servicii de catering

Combinat: bucătărie proprie 
şi catering

D38a Servicii medicale: unitatea dispune de cabinet medical

cabinet medical Da
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D38b Dacă "Da", se va preciza

Asigurarea asistenţei cu 
medic şcolar

Asigurarea asistenţei cu 
cadre medii sanitare

Da

D39a Cabinet de asistenţă psihopedagogică 

Cabinet de asistenţă 
psihopedagogică 

Da

D39b Dacă "Da", încadrarea şcolii cu specialist (psiholog/ profesor 
defectolog/ logoped/ consilier etc) este:

Cu normă intreagă Da

Cu norma parţială

D40 În unitate este organizat program "After-school" (DA/NU):

(3) Utilităţi

D41 Condiţii din şcoală

D41a Unitatea coordonatoare:

Curent electric Da

Apă curentă Da

Telefon Da

D41b Structuri subordonate:

Curent electric

Apă curentă

Telefon

(4) Elemente de dotare

D42a Mobilierul din sălile de clasă în care se desfăşoară activitatea 
didactică este fix sau mobil:

mobilier mobil în majoritatea sălilor de clasă
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D42b În cazul claselor  cu mobilier fix, care poziţionarea majoritară a 
acestuia este:

tradiţională, cu pupitre poziţionate în lungul sălii (adâncimea sălii de curs), în raport cu catedra 

D43 Numărul de clase pentru care a fost achiziţionat mobilierul 
necesar clasei pregătitoare, specificate MECTS (mobilier: 
OMECTS 4310 /01.06.2012) este:

0

D44 Informaţii suplimentare privind grădiniţa:

Instalaţiile sanitare sunt adaptate vârstei 
copiilor (dimensiune, amplasare etc.) 

Mobilierul este adaptat vârstei copilului

(5) Resurse materiale

D45 Nivelul de dotare în ce priveşte resursele materiale şi 
mijloacele de învăţământ necesare procesului 
didactic din unitate:

Unitatea coordonatoare Structuri subordonate

dotare suficientă

D46 Numărul de clase pentru care au fost achiziţionate materialele 
didactice necesare clasei pregătitoare, specificate MECTS 
(mobilier: HG 564/302.05.2012) este:

0

D47 Nivelul de dotare cu mijloace de învăţământ şi echipamente 
a laboratoarelor, cabinetelor şi atelierelor, destinate formării 
profesionale iniţiale din şcoală, în raport cu cerinţele 
standardelor de pregătire profesională pe domeniile de 
formare profesională din cadrul şcolii este:

fabricarea produselor din lemn corespund integral

electronică automatizări corespund parţial

producţie media

construcţii instalaţii şi lucrări 
publice

mecanică corespund parţial

electric

industrie textilă şi pielărie

materiale de construcţii
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electromecanică

chimie industrială

tehnici poligrafice

turism şi alimentaţie

economic corespund parţial

comerţ corespund parţial

estetică şi igiena corpului 
omenesc

agricultură

silvicultură

protecţia mediului

industrie alimentară

D48 Nivelul de dotare cu mijloace de învăţământ şi echipamente 
destinate formării iniţiale din şcoală, specifice profilului 
vocaţional organizat în unitate este:

profil artistic

profil pedagogic

profil sportiv

D49 Fondul de carte din biblioteca şcolară este (apreciere):

Există un fond minim, care să acopere nevoile din unitate

D50 Dacă există bibliotecă şcolară, cum acoperă fondul 
de carte din biblioteca şcolară nevoile unităţii

Biblioteca asigură sistematic variantele 
de manuale alternative, pe discipline şi 
niveluri de studiu

Da

Biblioteca asigură auxiliare didactice şi 
mijloace de învăţământ, altele decât 
manualul şcolar

Da

Biblioteca asigură necesarul de legi, 
materiale şi alte documente adresate 
cadrelor didactice

Da

D51 Dacă există bibliotecă şcolară, cine sunt utilizatorii 
bibliotecii

Elevii şi cadrele didactice din unitatea coordonatoare

22

COLEGIUL TEHNIC "IULIU MANIU" SIMLEU SILVANIEI



D52 Numărul de computere din şcoală şi din unităţile 
subordonate este:

Unitatea
coordonatoare

Structuri
subordonate

Total

Număr de calculatoare utilizate în 
administraţie (cabinet director, 
cancelarie, secretariat, bibliotecă etc.)

15 0 15

Număr de calculatoare utilizate exclusiv 
de cadrele didactice

10 0 10

Număr de calculatoare utilizate în 
activităţi cu elevii şi de către elevi

110 0 110

Număr de calculatoare cu acces la 
internet, utilizate în activităţi cu elevii şi 
de către elevi

95 0 95

Total 135 0 135

D53 În ce priveşte utilizarea computerelor în procesul 
de învăţământ, gradul de utilizare efectivă a 
computerelor, în raport cu numărul planificat de 
ore este (estimare):

Unitate coordonatoare Structuri subordonate

peste 90% din orele planificate

D54 În ce priveşte utilizarea tehnologiei informaţionale (TIC), se 
va preciza dacă unitatea şcolară

dispune de soft educaţional pentru majoritatea disciplinelor de studiu din programa şcolară

D55 Unitatea a creat  şi gestionează un site internet al şcolii

Da

D56 În ce priveşte dotarea cu IT, se va preciza dacă în pregătirea 
şi derularea activităţilor cu elevii în şcoala dvs. se folosesc:

enciclopedii electronice Da

filme pe CD/DVD, fotografii 
digitale

Da

platformă de e-learning Da

V. Resursele umane 

(1) Informaţii privind  cadrele didactice din unitate
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D57 Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic 
angajat în unitate ( şcoala coordonatoare şi structuri) în 
anul şcolar curent:

Număr cadre didactice Structură [%]

Număr cadre didactice cu 
doctorat

2 5.26

Număr cadre didactice cu gradul 
I

24 63.16

Număr cadre didactice cu gradul 
II

8 21.05

Număr cadre didactice cu 
definitivat

2 5.26

Număr cadre didactice fără 
definitivat

2 5.26

Număr personal didactic 
necalificat

0 0

Total 38 100

D58 Cadrele didactice care predau în unitate (şcoala 
coordonatoare şi structuri) în anul şcolar curent:

Număr cadre didactice Total unitate 
[%]

Numărul total de cadre didactice 
din şcoală (pentru toate 
disciplinele)

0 0

Numărul de cadre didactice 
calificate

0 0

Numărul de cadre didactice care 
domiciliază în altă localitate decât 
şcoala în care predau (navetişti)

0 0

Numărul cadrelor didactice nou 
venite în şcoală

0 0

Numărul de cadre didactice 
colaboratori

0 0

D59 Acoperirea normelor didactice cu personal didactic angajat 
(unitate coordonatoare şi structuri) în anul şcolar curent:

Număr cadre didactice

Numărul total de norme 
didactice (pentru toate 
disciplinele)

49.00

(2) Informaţii privind  acoperirea normelor didactice
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Numărul de norme acoperite cu 
personalul şcolii în cadrul normei 
didactice

35.00

Numărul de norme acoperite cu 
personalul şcolii la plata cu ora

9.00

Numărul de norme acoperite cu 
colaboratori, angajaţi la plata cu 
ora

5.00

D60 Acoperirea disciplinelor cu personal didactic titular:

Disciplină de studiu Grad de acoperire

Alte Acoperire integrală

Biologie, şt.naturii Acoperire integrală

Chimie Acoperire integrală

Consiliere Acoperire integrală

Cultură civică Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Discipline de specialitate Acoperire integrală

Discipline economice Acoperire integrală

Educaţie antreprenorială Acoperire integrală

Educaţie fizică Acoperire integrală

Educaţie muzicală Acoperire integrală

Educaţie plastică Acoperire integrală

Educaţie tehnologică Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Educatoare Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Fizică Acoperire integrală

Geografie Acoperire integrală

Informatică, IT Acoperire integrală

Invăţător / institutor Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Istorie Acoperire integrală

Limba latină Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Limba română Acoperire integrală

Limbi moderne Acoperire integrală

Maiştri instructori Acoperire integrală

Matematică Acoperire integrală

Puericultor Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Religie Acoperire integrală
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Ştiinte socio-umane Acoperire integrală

D61 Acoperirea cu personal didactic auxiliar a posturilor 
rezultate din normativele în vigoare:

În grădiniţă În şcoală

la nivelul normativelor

(3) Informaţii privind personalul auxiliar şi nedidactic

D62 Acoperirea cu personal nedidactic a posturilor rezultate din 
normativele în vigoare:

În grădiniţă În şcoală

la nivelul normativelor

(4) Informaţii privind personalul de conducere

D63a Informaţii privind personalul de conducere: număr de 
directori:

număr de directori conform 
normativelor

2

număr de directori existent în 
unitate

2

D63b Informaţii privind directorii (pentru fiecare dintre directorii din unitate)

Calificare Grad didactic Vechimea
didactică

Participarea la cursuri 
de formare în 
management

Director Matematică Doctorat 32 Da

Director Adjunct Discipline de 
specialitate

Doctorat 25 Da

Director Adjunct 0

Director Adjunct 0

D64 Numărul de ore de participare a cadrelor didactice din 
unitate (şcoală coordonatoare şi structuri) la programe de 
formare continuă acreditate, în anul şcolar anterior:

Ore Număr mediu ore pe cadru 
didactic

Număr ore de participare 300 0

(5) Formarea continuă
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D65 Numărul cadrelor didactice din unitate (şcoală coordonatoare şi 
structuri) care, în ultimii 3 ani au participat la sesiuni de formare 
pentru folosirea calculatorului şi a altor mijloace electronice în 
procesul didactic (numărul de participanţi la stagii de formare 
TIC):

Unitatea coordonatoare Structuri
subordonate

Total

Numărul de participanţi la 
stagii de formare TIC

1 0 1

D66 Dacă în unitate sunt organizate clase pregătitoare, precizaţi 
numărul cadrelor didactice din unitate (şcoală coordonatoare şi 
structuri) care au participat la stagiile de formare organizate în 
acest scop (numărul de participanţi la stagii de formare pentru 
clasa pregătitoare) este:

Unitatea coordonatoare Structuri
subordonate

Total

Numărul de participanţi la 
stagii de formare pentru 
clasa pregătitoare

0 0 0

Situaţii ale unităţii, din anul şcolar anterior 

D67a Efective şcolare din învăţământul de zi, pe niveluri

Număr elevi

Numărul de copii din învăţământul 
antepreşcolar

0

Numărul de copii din învăţământul 
preşcolar

0

Numărul de elevi din învăţământul primar 
(I-IV)

0

Numărul de elevi din învăţământul 
gimnazial (V-VIII)

0

Numărul de elevi din învăţământul liceal, 
profil teoretic (IX-XII/XIII)

81

Numărul de elevi din învăţământul liceal, 
profil tehnologic (IX-XII/XIII)

499

Numărul de elevi din învăţământul din 
învăţământul profesional cu durata de 2 
ani după clasa a X-a

0

Numărul de elevi în stagii de practică 
după finalizarea ciclului inferior al liceului

43

Numărul de elevi din învăţământul  liceal, 
profil vocational (IX-XII/XIII)

0

D67 - Efectivele şcolare pe niveluri de învăţământ existente anul şcolar anterior în unitate 
(şcoala coordonatoare şi structuri) :
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Numărul de elevi din învăţământul 
postliceal

18

Total 641

Total grădiniţă 0

Total niveluri şcoală 641

Total liceu 580

Total profesional 43

VI. Participarea elevilor în anul şcolar anterior

D68a Dacă a existat nivelul preşcolar în anul şcolar 
anterior, numărul total de zile absente este:

Absente

numărul de absenţe motivate 0

numărul de absenţe nemotivate 0

Total absenţe pe an 0

Număr mediu absenţe pe copil 0

D68b Numărul de absenţe ale elevilor din învăţământul  
forma "Învăţământ de zi",  în anul şcolar anterior 
(număr ore de absenţă pe an):

Absente

numărul de absenţe motivate 14882

numărul de absenţe nemotivate 9038

Total absenţe pe an 23920

Număr mediu absenţe pe copil 37.32

D69 - Efectivele şcolare din anul şcolar anterior, pe niveluri  (şcoala coordonatoare şi 
structuri):

D67c Efective şcolare cuprinse în alte forme de 
învăţământ (" A doua şansă", " Învăţământ 
seral", " Cu frecvenţă redusă") din şcoala 
coordonatoare şi structuri
Număr Elevi

Efective şcolare cuprinse în alte forme de 
învăţământ 

0

D67b Efective şcolare pentru învăţământul de zi, pentru 
clasa pregătitoare

Număr Elevi

Numarul de copii 0

28

COLEGIUL TEHNIC "IULIU MANIU" SIMLEU SILVANIEI



D69a Efectivele şcolare din învăţământul de zi 

Înscrişi la 
început

În evidenţă 
la sfârşit

Înscrişi pe 
parcurs

Transferaţi Elevi
care au 
abondon
at

Situaţie 
finală

Numărul de copii 
din învăţământul 
antepreşcolar

0 0 0 0 0 0

Numărul de copii 
din învăţământul 
preşcolar

0 0 0 0 0 0

Numărul de elevi 
din învăţământul 
primar (I-IV)

0 0 0 0 0 0

Numărul de elevi 
din învăţământul 
gimnazial (V-VIII)

0 0 0 0 0 0

Numărul de elevi 
din învăţământul 
liceal, profil teoretic 
(IX-XII/XIII)

81 81 0 0 0 81

Numărul de elevi 
din învăţământul 
liceal, profil 
tehnologic (IX-
XII/XIII)

499 488 0 10 1 488

Numărul de elevi 
din învăţământul din 
învăţământul 
profesional cu 
durata de 2 ani 
după clasa a X-a

0 0 0 0 0 0

Numărul de elevi în 
stagii de practică 
după finalizarea 
ciclului inferior al 
liceului

43 43 0 0 0 43

Numărul de elevi 
din învăţământul  
liceal, profil 
vocational (IX-
XII/XIII)

0 0 0 0 0 0

Numărul de elevi 
din învăţământul 
postliceal

18 16 0 0 2 16

Total 641 628 0 10 3 628

Total grădiniţă 0 0 0 0 0 0
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Total niveluri 
şcoală

641 628 0 10 3 628

D69b Pentru unităţile care au organizat şi alte forme de învăţământ 
("Învatamânt seral", "Cu frecventa redusa", "Program "A doua sansa"") 
în anul şcolar anterior, situaţia elevilor cuprinşi în aceste forme este:

Înscrişi la 
început

În evidenţă 
la sfârşit

Înscrişi pe 
parcurs

Transferaţi Elevi
care au 
abondon
at

Situaţie 
finală

Total elevi (toate 
nivelurile)

0 0 0 0 0 0

VII. Situaţia şcolară la sfârşitul anului şcolar precedent

(1) Flux şcolar

D70a Situaţia elevilor din învăţământul de zi

Situaţia la final de an, înaintea 
examenului de corigenţă

Situaţie finală, după 
examenul de corigenţă

Repetenţi Corigenţi Situaţie 
şcolară 
neîncheiată

Repetenţi 
după 
corigenţă

Situaţie 
şcolară 
neîncheiată 
după corigenţă

Numărul de elevi din 
învăţământul primar (I-IV)

0 0 0 0 0

Numărul de elevi din 
învăţământul gimnazial 
(V-VIII)

0 0 0 0 0

Numărul de elevi din 
învăţământul liceal, profil 
teoretic (IX-XII/XIII)

0 15 0 0 0

Numărul de elevi din 
învăţământul liceal, profil 
tehnologic (IX-XII/XIII)

0 0 0 0 0

Numărul de elevi din 
învăţământul profesional 
cu durata de 2 ani după 
clasa a X-a

0 0 0 0 0

Numărul de elevi în stagii 
de practică după 
finalizarea ciclului inferior 
al liceului

0 0 0 0 0

D70 - Situaţia şcolară a elevilor  (total şcoala coordonatoare şi structuri), la sfârşitul anului 
şcolar anterior:
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Numărul de elevi din 
învăţământul  liceal, profil 
vocational (IX-XII/XIII)

0 0 0 0 0

Numărul de elevi din 
învăţământul postliceal

0 0 0 0 0

Total 0 15 0 0 0

D70b Situaţia elevilor cuprinşi în alte forme de învăţământ din şcoală:

Situaţia la final de an, înaintea 
examenului de corigenţă

Situaţie finală, după 
examenul de corigenţă

Repetenţi Corigenţi Situaţie 
şcolară 
neîncheiată

Repetenţi 
după 
corigenţă

Situaţie 
şcolară 
neîncheiată 
după corigenţă

Numărul total de elevi din 
unitate, în alte forme de 
învăţământ 

0 0 0 0 0

D70c Pentru unităţile de învăţământ care au organizat în acest an şcolar 
clase pregătitoare, numărul de elevi din aceste clase care au 
frecventat anterior gradiniţa este:

0

(2) Rezultate şcolare pentru nivelurile existente în unitate la sfârşitul anului şcolar anterior 

D71 Distribuţia elevilor cuprinşi în învăţământul primar, forma 
"Învăţământ de zi", în funcţie de calificativele la sfârşitul anului 
şcolar anterior:

Număr de elevi din clasele I-IV în distribuţie pe discipline

Nesatisfăcăto
r

Satisfăcător Bine Foarte bine Total

Limbă şi comunicare 0 0 0 0 0

Matematică 0 0 0 0 0

D72a Distribuţia elevilor cuprinşi în  învăţământul  forma "Învăţământ de zi",  în 
funcţie de mediile la sfârşitul anului şcolar anterior, pe niveluri

Număr de elevi, pe grupe de medii

5 - 5,99 6 - 6,99 7 - 7,99 8 - 8,99 9 - 10 Situaţie 
neîncheiat
ă

Total

Învăţământul 
gimnazial

0 0 0 0 0 0 0

Învăţământul 
liceal

16 161 228 121 41 2 569

31

COLEGIUL TEHNIC "IULIU MANIU" SIMLEU SILVANIEI



D73a Numărul elevilor din unitate care au absolvit în anul 
şcolar anterior (şcoala coordonatoare şi structuri):

Nr absolvenţi învăţământ 
"cu frecvenţă zi"

Nr absolvenţi alte forme

Numărul absolvenţilor inv.primar 
(clasa a IV-a)

0 0

Numărul absolvenţilor de gimnaziu 
(clasa a VIII-a)

0 0

 Numărul absolvenţilor de liceu- 
ciclu inferior (clasa a X-a)

157 0

Numărul absolvenţilor de liceu 
(clasele a XII-a si a XIII-a)

153 0

Numărul absolvenţilor stagiilor de 
pregătire practică după finalizarea 
ciclului inferior al liceului 

0 0

Numărul absolvenţilor de 
învăţământ profesional cu durata de 
2 ani după clasa a X-a

0 0

Numărul absolvenţilor din 
învăţământul postliceal

0 0

Numarul de elevi 0 0

(2) Condiţii de intrare în liceu pentru elevii cuprinşi în clasele IX-XII

Învăţământul 
postliceal

0 4 5 5 2 0 16

Învăţământul 
profesional

3 15 15 8 2 0 43

D72b Distribuţia elevilor cuprinşi în alte forme de învăţământ, în funcţie de mediile 
la sfârşitul anului şcolar anterior:

Număr de elevi, pe grupe de medii

5 - 5,99 6 - 6,99 7 - 7,99 8 - 8,99 9 - 10 Situaţie 
neîncheiat
ă

Total

Total elevi 
(toate
nivelurile)

0 0 0 0 0 0 0

D73b Numărul de elevi, din anul şcolar anterior, în cazul ultimei 
clase de liceu (clasa a XII-a sau clasa aXIII-a)

Număr elevi la 
început de an

Număr 
absolvenţi

Număr 
repetenţi

Situaţie 
şcolară 
neîncheiată

Numarul de elevi 154 153 1 0
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D74 În cazul unităţilor cu nivel liceal, media minimă de intrare 
în clasa a IX-a la forma "Învăţământ de zi", pentru 
ultimele patru generaţii de elevi ai şcolii s-a situat în 
intervalul de notare:

Elevi cuprinşi în acest an Media minimă de intrare în liceu, în anul de referinţă

clasa a IX-a Sub 5

clasa a X-a Sub 5

clasa a XI-a Sub 5

clasa a XII-a Sub 5

D75 În cazul unităţilor cu nivel liceal, ponderea elevilor 
cuprinşi în acest an şcolar, în cei patru ani de studiu din 
invăţământul de zi, intraţi în liceu pe baza repartiţiei 
conform opţiunii exprimate, după promovarea testelor 
naţionale la finalul clasei a VIII-a, a fost (estimare):

Ponderea elevilor care au promovat testele naţionale 
(examenul de capacitate) la finalul clasei a VIII-a

Elevii din clasa a IX-a 75-90%

Elevii din clasa a X-a 75-90%

Elevii din clasa a XI-a 75-90%

Elevii din clasa a XII-a 75-90%

(3) Rezultate la evaluări naţionale susţinute în anul şcolar anterior

D76 Rezultate la tezele naţionale cu subiect unic (testarea naţională ); 
informaţii referitoare numai la absolvenţii de gimnaziu din anul 
şcolar anterior (fără serii anterioare):

Numărul elevilor cu note în intervalul

Denumire Sub 5 5 - 5,99 6 - 6,99 7 - 7,99 8 - 8,99 9 - 10 Total

Limba maternă 0 0 0 0 0 0 0

Limba romană 0 0 0 0 0 0 0

Matematică 0 0 0 0 0 0 0

D77 Rezultate la examenul de bacalaureat, pentru absolvenţii din anul 
şcolar anterior (fără serii anterioare):

Sub 6 6 - 6,99 7 - 7,99 8 - 8,99 9 - 10 Total

Învăţământ forma "cu 
frecvenţă-zi"

52 29 17 8 3 109

Total 52 29 17 8 3 109
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D78 Rezultate la examene de certificare a competenţelor, în 
anul şcolar anterior  (absolvenţi înscrişi la examen şi 
absolvenţi care au promovat examenul):

Număr absolvenţi înscrişi la 
examen

Număr absolvenţi

Liceu-ciclul inferior (certificare de 
nivel 2) - învăţământ "cu frecvenţă-
zi"

0 0

Liceu-ciclul inferior (certificare de 
nivel 2) - alte forme

0 0

Liceu-ciclul superior (certificare de 
nivel 3) - învăţământ "cu frecvenţă-
zi"

129 143

Liceu-ciclul superior (certificare de 
nivel 3) - alte forme

0 0

Învăţământ postliceal (certificare de 
nivel 3+) - învăţământ "cu frecvenţă-
zi"

0 0

Învăţământ postliceal (certificare de 
nivel 3+) - alte forme

0 0

D79 Numărul absolvenţilor şcolii din anul şcolar anterior care 
se regăsesc în anul şcolar curent în diferite unităţi de 
învăţământ:

Învăţământ  "cu frecvenţă - zi" Alte forme

Numărul de copii care au terminat 
nivelul antepreşcolar în anul şcolar 
precedent

0 0

Numărul de copii care au finalizat 
nivelul antepreşcolar şi s-au înscris 
la gradiniţă

0 0

Numărul de copii care au terminat 
nivelul preşcolar în anul şcolar 
precedent

0 0

Numărul de copii care au finalizat 
grădiniţa in anul şcolar anterior şi 
care s-au înscris în clasa I

0 0

Numărul elevilor care au absolvit 
clasa a IV-a în anul şcolar 
precedent

0 0

Numărul absolvenţilor de clasa a IV-
a ai acestei şcoli, care s-au înscris 
în clasa a V-a în orice unitate 
şcolară

0 0

Numărul elevilor care au absolvit 
clasa a VIII-a în anul şcolar 
precedent

0 0
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Numărul absolvenţilor de clasa a 
VIII-a ai acestei şcoli, care s-au 
înscris în clasa a IX-a de liceu

0 0

Numărul absolvenţilor clasei a IX-a 
ai şcolii din anul şcolar anterior care 
continuă studiile în învăţământul 
profesional în anul şcolar curent in 
diferite unitati de învăţământ

0 0

Numărul elevilor care au absolvit 
ciclul inferior al liceului,  în anul 
şcolar precedent 

0 0

Numărul absolvenţilor de liceu-ciclu 
inferior care au optat pentru 
continuarea cu stagiul de practică 
de 6 luni

0 0

Numărul absolvenţilor de liceu-ciclu 
inferior care au optat pentru 
continuarea liceului  (ciclul superior )

0 0

Numărul absolvenţilor de liceu 
(clasa a XII-a şi clasa a XIII-a) în 
anul şcolar precedent

0 0

Numărul absolvenţilor de liceu care 
s-au înscris într-o forma de 
învăţământ postliceal

0 0

Numărul absolvenţilor de liceu ai 
şcolii care s-au înscris în învăţământ 
superior

0 0

Numărul absolvenţilor 
învăţământului postliceal în anul 
şcolar precedent

0 0

Numărul absolvenţilor 
învăţământului postliceal din unitate 
care s-au înscris în învăţământul 
superior

0 0

IX. Experienţa în evaluări internaţionale

România a participat la evaluări internaţionale (PIRLS - investigarea nivelului de înţelegere 
a lecturii a elevilor de clasa a IV-a; TIMSS - investigarea achiziţiilor elevilor de clasa a VIII-a 
la matematică şi ştiinţe; PISA – evaluarea capacităţii tinerilor de 15 ani de a-şi utiliza 
competenţele de lectură, de matematică şi de ştiinţe dobândite pe parcursul şcolarizării 
obligatorii).
În legătură cu experienţa unor astfel de evaluări, se va preciza dacă:
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D80a Şcoala a participat, prin elevi de vârstă 
corespunzătoare, la evaluări în cadrul:

Varianta Dvs

PIRLS

TIMSS

PISA

D80b În şcoala au existat acţiuni de diseminare a 
informaţiilor obţinute din experienţa participării 
României la astfel de evaluări (analize de obiective, de 
instrumente, de rezultate şi/sau de aspecte 
metodologice specifice):

Nu

XI. Alte realizări în activitatea şcolii

(1) Date referitoare la elevi

D81 Diversificarea ofertei educaţionale a unităţii, prin 
organizarea de grupe / clase de învăţământ alternativ, 
precizaţi numărul acestora, pe niveluri, precum şi 
numărul de copii / elevi cuprinşi în alternativa 
educaţională respectivă:

Număr grupe / clase Număr copii / elevi

preşcolar 0 0

primar 0 0

gimnazial 0 0

liceu 0 0

D82 - Ponderea absolvenţilor claselor terminale (VIII si/sau XII) care au beneficiat de 
consiliere / orientare şcolară şi profesională / asistenţă psihopedagogică pe parcursul celor 
patru ani de studiu, în vederea profesionalizării şi/sau a continuării educaţiei în ciclul 
următor (estimare):

Clasa a-VIII-a Clasa a-XII-a

Niciunul Sub 25%

D83 - Număr de elevi care au obţinut premii sau menţiuni la olimpiade, concursuri pe 
discipline, concursuri pe meserii, expoziţii, concursuri sportive sau artistice, ca urmare a 
participării la aceste evenimente, începând cu faza judeţeană (municipiul Bucureşti):

5
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PARTEA A III-A
NIVELUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ, CONFORM
STANDARDELOR DE ACREDITARE ŞI DE EVALUARE PERIODICĂ (H.G. nr. 21/18.01.2007) şi
STANDARDELE DE REFERINŢĂ

PARTE A II-A 
DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE

Nr.
crt.

Nume Tip
Activitate

Obiective Dată 
început

Dată 
sfârşit

Nr.
crt.

Nume Tip Cercetare Obiective Dată 
început

Dată 
sfârşit

Activităţi de îmbunătăţire a calităţii

Activităţi de evaluare internă

(2) Date referitoare la cadrele didactice

D84 - Numărul cadrelor didactice care au calitate de formatori (cu certificat /atestat):

8

D85 - Numărul cadrelor didactice din şcoală care sunt autori / coautori de manuale şcolare 
sau auxiliare didactice cu ISBN / ISSN:

4

D87 - Numărul elevilor care învaţă în clase bilingve sau cu predare intensivă a unei limbi 
străine:

0

D88 - Veniturile proprii din anul calendaristic anterior realizate prin : sponsorizări, 
participarea la proiecte şi programe naţionale sau internaţionale (proiecte finanţate din 
fonduri structurale, din Programul de învăţare pe tot parcusul vieţii etc.), activităţi 
productive, prestări servicii, organizarea de evenimente pentru comunitate etc. (mii RON):

22

(3) Aspecte manageriale

D86 - Numărul de discipline opţionale din oferta şcolii:

8
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Nr.
crt.

Indicator

N
e
s
a
tis

fa
c
a
to

r

S
a
tis

fa
c
a
to

r

B
in

e

F
o

a
rte

 b
in

e

E
x
c
e
le

n
t

Învăţamântul profesional, an de completare

DOMENIU Capacitate instituţională

Subdomeniu Baza materială (resurse)

1 Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de 
învăţământ şi auxiliarelor curriculare x

2 Accesibilitatea spaţiilor auxiliare x
3 Accesibilitatea spaţiilor şcolare x
4 Dotarea cu  tehnologie informatică şi de comunicare. x
5 Dotarea cu mijloacele de învăţământ şi cu auxiliare curriculare x
6 Dotarea spaţiilor şcolare x
7 Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare x
8 Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare/ centrului de 

informare şi documentare x
9 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor administrative x

10 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor auxiliare x
11 Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare şi a actelor de studii x
12 Utilizarea spaţiilor auxiliare x
13 Utilizarea spaţiilor şcolare x

Subdomeniu Resurse umane

1 Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului 
nedidactic x

2 Managementul personalului didactic şi de conducere x
Subdomeniu Structuri institutionale, administrative si manageriale

1 Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară, 
în timpul desfăşurării programului x

2 Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi. x
3 Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi x
4 Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă  şi 

externă x
5 Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei; 

înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor. x
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6 Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective 
(proiectul de dezvoltare şi planul de implementare) x

7 Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ x
8 Organizarea internă a unităţii de învăţământ x

DOMENIU Eficacitate educaţională

Subdomeniu Activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz

1 Activitatea metodică a cadrelor didactice x
2 Activitatea ştiinţifică x

Subdomeniu Activitatea financiară a organizaţiei

1 Constituirea bugetului şcolii x
2 Execuţia bugetară x

Subdomeniu Conţinutul programelor de studiu

1 Definirea şi promovarea ofertei educaţionale x
2 Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai comunităţii  x
3 Proiectarea curriculumul-ui x
4 Realizarea curriculumul-ui x

Subdomeniu Rezultatele învăţării

1 Evaluarea  rezultatelor şcolare x
2 Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare  (extra-clasă 

şi extra-şcolare) x

DOMENIU Managementul calităţii

Subdomeniu Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării

1 Optimizarea accesului la resursele educaţionale x
Subdomeniu Baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea 
internă a calităţii

1 Constituirea bazei de date a unităţii de învăţământ x
Subdomeniu Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, 
conform legii

1 Constituirea si funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea 
internă a calităţii x

Subdomeniu Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral

1 Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral x
Subdomeniu Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor 
învăţării

1 Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării 
învăţării x
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Subdomeniu Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea 
periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate

1 Revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare x
Subdomeniu Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii

1 Dezvoltarea profesională a personalului x
2 Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională x
3 Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţii x

Subdomeniu Transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la 
programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările 
oferite

1 Asigurarea accesului  la oferta educaţională a şcolii x
Învăţamântul secundar superior (liceu) - Filiera Tehnologica

DOMENIU Capacitate instituţională

Subdomeniu Baza materială (resurse)

1 Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de 
învăţământ şi auxiliarelor curriculare x

2 Accesibilitatea spaţiilor auxiliare x
3 Accesibilitatea spaţiilor şcolare x
4 Dotarea cu  tehnologie informatică şi de comunicare. x
5 Dotarea cu mijloacele de învăţământ şi cu auxiliare curriculare x
6 Dotarea spaţiilor şcolare x
7 Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare x
8 Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare/ centrului de 

informare şi documentare x
9 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor administrative x

10 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor auxiliare x
11 Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare şi a actelor de studii x
12 Utilizarea spaţiilor auxiliare x
13 Utilizarea spaţiilor şcolare x

Subdomeniu Resurse umane

1 Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului 
nedidactic x

2 Managementul personalului didactic şi de conducere x
Subdomeniu Structuri institutionale, administrative si manageriale

1 Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară, 
în timpul desfăşurării programului x
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2 Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi. x
3 Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi x
4 Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă  şi 

externă x
5 Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei; 

înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor. x
6 Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective 

(proiectul de dezvoltare şi planul de implementare) x
7 Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ x
8 Organizarea internă a unităţii de învăţământ x

DOMENIU Eficacitate educaţională

Subdomeniu Activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz

1 Activitatea metodică a cadrelor didactice x
2 Activitatea ştiinţifică x

Subdomeniu Activitatea financiară a organizaţiei

1 Constituirea bugetului şcolii x
2 Execuţia bugetară x

Subdomeniu Conţinutul programelor de studiu

1 Definirea şi promovarea ofertei educaţionale x
2 Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai comunităţii  x
3 Proiectarea curriculumul-ui x
4 Realizarea curriculumul-ui x

Subdomeniu Rezultatele învăţării

1 Evaluarea  rezultatelor şcolare x
2 Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare  (extra-clasă 

şi extra-şcolare) x

DOMENIU Managementul calităţii

Subdomeniu Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării

1 Optimizarea accesului la resursele educaţionale x
Subdomeniu Baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea 
internă a calităţii

1 Constituirea bazei de date a unităţii de învăţământ x
Subdomeniu Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, 
conform legii

1 Constituirea si funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea 
internă a calităţii x
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Subdomeniu Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral

1 Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral x
Subdomeniu Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor 
învăţării

1 Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării 
învăţării x

Subdomeniu Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea 
periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate

1 Revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare x
Subdomeniu Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii

1 Dezvoltarea profesională a personalului x
2 Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională x
3 Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţii x

Subdomeniu Transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la 
programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările 
oferite

1 Asigurarea accesului  la oferta educaţională a şcolii x
Învăţamântul tertiar non-universitar (postliceal)

DOMENIU Capacitate instituţională

Subdomeniu Baza materială (resurse)

1 Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de 
învăţământ şi auxiliarelor curriculare x

2 Accesibilitatea spaţiilor auxiliare x
3 Accesibilitatea spaţiilor şcolare x
4 Dotarea cu  tehnologie informatică şi de comunicare. x
5 Dotarea cu mijloacele de învăţământ şi cu auxiliare curriculare x
6 Dotarea spaţiilor şcolare x
7 Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare x
8 Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare/ centrului de 

informare şi documentare x
9 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor administrative x

10 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor auxiliare x
11 Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare şi a actelor de studii x
12 Utilizarea spaţiilor auxiliare x
13 Utilizarea spaţiilor şcolare x
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Subdomeniu Resurse umane

1 Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului 
nedidactic x

2 Managementul personalului didactic şi de conducere x
Subdomeniu Structuri institutionale, administrative si manageriale

1 Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară, 
în timpul desfăşurării programului x

2 Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi. x
3 Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi x
4 Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă  şi 

externă x
5 Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei; 

înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor. x
6 Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective 

(proiectul de dezvoltare şi planul de implementare) x
7 Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ x
8 Organizarea internă a unităţii de învăţământ x

DOMENIU Eficacitate educaţională

Subdomeniu Activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz

1 Activitatea metodică a cadrelor didactice x
2 Activitatea ştiinţifică x

Subdomeniu Activitatea financiară a organizaţiei

1 Constituirea bugetului şcolii x
2 Execuţia bugetară x

Subdomeniu Conţinutul programelor de studiu

1 Definirea şi promovarea ofertei educaţionale x
2 Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai comunităţii  x
3 Proiectarea curriculumul-ui x
4 Realizarea curriculumul-ui x

Subdomeniu Rezultatele învăţării

1 Evaluarea  rezultatelor şcolare x
2 Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare  (extra-clasă 

şi extra-şcolare) x

DOMENIU Managementul calităţii

Subdomeniu Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării

1 Optimizarea accesului la resursele educaţionale x
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Subdomeniu Baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea 
internă a calităţii

1 Constituirea bazei de date a unităţii de învăţământ x
Subdomeniu Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, 
conform legii

1 Constituirea si funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea 
internă a calităţii x

Subdomeniu Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral

1 Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral x
Subdomeniu Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor 
învăţării

1 Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării 
învăţării x

Subdomeniu Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea 
periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate

1 Revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare x
Subdomeniu Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii

1 Dezvoltarea profesională a personalului x
2 Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională x
3 Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţii x

Subdomeniu Transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la 
programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările 
oferite

1 Asigurarea accesului  la oferta educaţională a şcolii x

PARTE A IV-A 
PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR 
URMĂTOR

Nr.
crt.

Nume Tip
Activitate

Obiective Dată 
început

Dată 
sfârşit

Nr.
crt.

Nume Tip Cercetare Obiective Dată 
început

Dată 
sfârşit

Activităţi de îmbunătăţire a calităţii:

Activităţi de evaluare internă:
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Director, Responsabil CEAC,
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Raport anual de evaluare internă a calităţii

PARTEA I. INFORMAŢII GENERALE
NOTĂ:
Informaţiile din această primă parte, chiar dacă nu se reflectă direct în calitatea serviciilor 
educaţionale sunt relevante pentru beneficiarii direcţi şi indirecţi şi le pot orienta opţiunile pentru 
o unitate şcolară sau alta, pentru un profil de pregătire sau pentru o anumită specializare

D01 Denumire completă Cod Sirues Judeţ Localitate

COLEGIUL TEHNIC "IULIU 
MANIU" SIMLEU SILVANIEI

1182374 SĂLAJ ŞIMLEU 
SILVANIEI

D02 Mediul de rezidenţă:

Urban

D03 Poziţionarea şcolii în localitate:

Zonă centrală

I. Date de identificare a unităţii de învăţământ 

Raport pentru anul şcolar 2015 - 2016 În lucru,având starea  initializat

12.10.2016la data de de către CEAC având următoarea componenţă:

Membrii comisiei CEAC

Persoana Calitate Ceac Grad Specializare

1



D04 Şcoala sau structurile coordonate sunt situate 
într-o zonă dezavantajată:

Zonă dezavantajată din punct de vedere socio-
economic (somaj ridicat/ comunităţi 
defavorizate etc.)

Nu

Zonă cu probleme de acces (zonă izolată, 
drumuri desfundate pe ploaie, inzăpeziri 
frecvente, treceri prin pădure, treceri peste cale 
ferată, trafic stradal intens etc.)

Nu

D05 Tipul unităţii de învăţământ (conform cu prevederile O.MECTS nr. 6564/2011, 
completat şi modificat prin O.MECTS nr. 3283/2012):

Colegiu Tehnic

D06 Tipul unităţii, în funcţie de forma de finanţare:

buget

D07 Cuantumul total al bugetului de venituri al unităţii şcolare (pentru toate tipurile de 
finanţare – de bază, suplimentară şi complementară – şi indiferent de sursă – 
bugetul de stat, bugetele locale, venituri proprii) exprimat în mii RON:

Buget pe anul anterior Buget pe anul în curs

2589.00 2314.00

D08 Tipul unităţii, în funcţie de forma de educaţie:

Unitate de învăţământ tradiţional

D09 Responsabilităţi în reţea:

unitate cu personalitate juridică, fără structuri subordonate

D10 Dacă este unitate coordonatoare:

numărul total de unităţi coordonate (structuri) din subordine 0.00

numărul structurilor din aceeaşi localitate (oraş/sat) cu unitatea 
coordonatoare

0.00

2
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D11 Nivelurile de învăţământ din unitate, 
menţionate distinct pe unitatea 
coordonatoare şi structuri:

Unitatea
coordonatoare

Structurile
subordonate

antepreşcolar

preşcolar

primar

gimnazial

liceal Da

profesional Da

postliceal Da

D12 În cazul liceului, filierele prezente în unitate sunt:

Tehnologica

D12a În cazul filierei teoretice, precizaţi profilurile de formare din unitate

Real

Uman

D12b În cazul filierei tehnologice, profilurile de formare profesională din unitate sunt:

Tehnic Da

Resurse naturale şi protecţia mediului

Servicii Da

D12c În cazul filierei vocaţionale, profilurile de formare vocaţionala din unitate sunt:

Teologic

Artistic

Sportiv

Militar

Coregrafie

Muzică

Pedagogic

Patrimoniu cultural

Arte vizuale

Teatru

D13 Alte forme de învăţământ şcolarizate în unitate, în afara celei „Învăţământ de zi”:

3

COLEGIUL TEHNIC "IULIU MANIU" SIMLEU SILVANIEI



D14 Numărul de schimburi în care funcţionează şcoala în învăţământul de zi:

Unitatea coordonatoare Structurile subordonate

două schimburi

Atenţie! 
Deoarece evaluarea vizează întreaga unitate de învăţământ, pentru unităţile în care se 
regăsesc şi alte forme de învăţământ în afara formei „cu frecvenţă – zi” informaţiile se 
colectează şi  la nivelul celorlalte forme existente în unitate.

D15 Limba maternă / limbi de predare în unitate (coordonatoare şi structuri) 

limba română Da

limba maghiară

limba germană

alte limbi

D16 Limbi străine studiate in unitate (coordonatoare şi structuri) :

limba engleză Da

limba franceză Da

limba germană Da

alte limbi

D17a Numărul de clase / grupe  de elevi/copii din învăţământul de zi / cu 
program normal din unitate (şcoala coordonatoare şi structuri), în anul 
şcolar curent:

Unitate
Coodonatoare

Structuri
Subordonat
e

Program
de studiu 
bilingv

Program
de studiu 
intensiv

Clase cu 
predare în altă 
limbă de 
circulaţie

Total
unitate

Numărul de 
grupe din 
învăţământul 
antepreşcolar

0.00 0.00 0.00

Numărul de 
grupe din 
învăţământul 
preşcolar

0.00 0.00 0.00

Numărul de 
clase din 
învăţământul 
primar (I-IV)

0.00 0.00 0.00
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Numărul de 
clase din 
învăţământul 
gimnazial (V-
VIII)

0.00 0.00 0.00

Numărul de 
clase din 
învăţământul 
liceal (IX-XII/XIII)

22.00 0.00 22.00

Numărul de 
clase din 
învăţământul 
profesional cu 
durata de 2 ani 
după clasa a IX-
a

2.00 0.00 2.00

Numărul de 
clase la stagiile 
de practică după 
finalizarea
ciclului inferior al 
liceului

0.00 0.00 0.00

Numărul de 
clase din 
învăţământul 
postliceal

1.00 0.00 1.00

Total 25.00 0.00 25.00

D18a Precizaţi numărul efectivelor şcolare (copii şi elevi) din 
învăţământul de zi din unitate (şcoala coordonatoare şi structuri), 
în anul şcolar curent 

Unitate Coodonatoare Structuri Subordonate Total
unitate

Numărul de copii din 
învăţământul antepreşcolar

0.00 0.00 0.00

Numărul de copii din 
învăţământul preşcolar

0.00 0.00 0.00

Numărul de elevi din 
învăţământul primar (I-IV)

0.00 0.00 0.00

D17b Numărul de clase pregătitoare din învăţământul de zi (şcoala coordonatoare 
şi structuri), în anul şcolar curent:

Unitate
Coodonatoare

Structuri
Subordonate

Program de 
studiu bilingv

Program de 
studiu intensiv

Clase cu 
predare în altă 
limbă de 
circulaţie

Numarul de 
clase
pregatitoare

0.00 0.00
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Numărul de elevi din 
învăţământul gimnazial (V-
VIII)

0.00 0.00 0.00

Numărul de elevi din 
învăţământul liceal ( IX-
XII/XIII)

541.00 0.00 541.00

Numărul de elevi din 
învăţământul profesional 
cu durata de 2 ani după 
clasa a IX-a

50.00 0.00 50.00

Numărul de elevi la stagiile 
de practică după 
finalizarea ciclului inferior 
al liceului 

0.00 0.00 0.00

Numărul de elevi din 
învăţământul postliceal

28.00 0.00 28.00

Total 619.00 0.00 619.00

Total grădiniţă 0.00 0.00 0.00

Total niveluri şcoală 619.00 0.00 619.00

D19a Numărul copiilor /elevilor cu CES, pe 
niveluri de învăţământ (din cei raportaţi la 
D18), fără clasa pregătitoare:

Total elevi CES unitate

Numărul de copii din învăţământul antepreşcolar 0.00

Numărul de copii din învăţământul preşcolar 0.00

Numărul de elevi din învăţământul primar (I-IV) 0.00

Numărul de elevi din învăţământul gimnazial (V-
VIII)

0.00

Numărul de elevi din învăţământul liceal ( IX-
XII/XIII)

0.00

Numărul de elevi din învăţământul profesional cu 
durata de 2 ani după clasa a IX-a

0.00

Numărul de elevi la stagiile de practică după 
finalizarea ciclului inferior al liceului 

0.00

Numărul de elevi din învăţământul postliceal 0.00

Total 0.00

D18b Precizaţi numărul efectivelor şcolare (copii şi elevi) din 
învăţământul de zi din unitate (şcoala coordonatoare şi 
structuri), în anul şcolar curent, pentru clasa 
pregătitoare

Unitate Coodonatoare Structuri Subordonate

Numarul de copii 0.00 0.00
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D20 Dacă în unitate sunt organizate şi alte forme de învăţământ sau programe 
("Învăţământ seral", "Cu frecvenţă redusă", "Program "A doua şansă""),  
numărul de clase şi de elevi cuprinşi în aceste forme este:

Total unitate şi forme de 
învăţământ

Număr de 
clase

Număr de elevi Total Clase Total Elevi

Programul „A 
doua şansă” - 
învăţământ 
primar

0.00 0.00 (ante)prescolar 0 0

Programul „A 
doua şansă” - 
învăţământ 
secundar inferior

0.00 0.00 primar 0 0

Cu frecventa - 
seral:
învăţământ liceal

0.00 0.00 gimnaziu 0 0

Cu frecventa - 
seral: - 
învăţământ 
postliceal

0.00 0.00 liceu 22 541

Cu frecvenţă 
redusă -  
învăţământ 
primar

0.00 0.00 postliceal 1 28

Cu frecvenţă 
redusă -  
învăţământ 
gimnazial

0.00 0.00 0 0

Cu frecvenţă 
redusă -  
învăţământ liceal 
ciclul inferior

0.00 0.00 0 0

Cu frecvenţă 
redusă -  
învăţământ liceal 
ciclul superior

0.00 0.00 0 0

Total 0.00 0.00 23 569

Situaţia claselor şi a efectivelor şcolare pe filiere, profiluri şi specializări

D19b Numărul copiilor /elevilor cu CES, din clasa 
pregătitoare:

Unitate Coodonatoare

Numarul de copii 0.00

7
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D21 Filiera teoretică

D21a Numărul de clase şi elevi din învăţământul de zi:

Număr Clase Număr Elevi

Profil umanist Filologie 0.00 0

Profil umanist Ştiinţe sociale 0.00 0

Profil real Matematică–informatică 0.00 0

Profil real Ştiinţe ale naturii 0.00 0

D21b Numărul de clase şi elevi cuprinşi în alte forme de învăţământ 
decat cel de zi:

Număr Clase Număr Elevi

Profil umanist Filologie 0.00 0

Profil umanist Ştiinţe sociale 0.00 0

Profil real Matematică–informatică 0.00 0

Profil real Ştiinţe ale naturii 0.00 0

D22 Filiera tehnologică

D22a Numărul de clase şi de elevi din învăţământul de 
zi:

Număr Clase Număr Elevi

fabricarea produselor din lemn 2.00 34

electronică automatizări 4.00 100

producţie media 0.00 0

construcţii instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

mecanică 4.00 114

electric 0.00 0

industrie textilă şi pielărie 0.00 0

materiale de construcţii 0.00 0

electromecanică 0.00 0

chimie industrială 0.00 0

tehnici poligrafice 0.00 0

turism şi alimentaţie 0.00 0

economic 4.00 116

comerţ 4.00 105
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estetica şi igiena corpului omenesc 0.00 0

agricultură 0.00 0

silvicultură 0.00 0

protecţia mediului 0.00 0

industrie alimentară 0.00 0

Total 18.00 469

D22b Numărul de clase şi de elevi din învăţământul  de 
zi din unitate, în învățământul profesional cu 
durata de 2 ani după clasa a IX-a:

Număr Clase Număr Elevi

fabricarea produselor din lemn 2.00 50

electronică automatizări 0.00 0

producţie media 0.00 0

construcţii instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

mecanică 0.00 0

electric 0.00 0

industrie textilă şi pielărie 0.00 0

materiale de construcţii 0.00 0

electromecanică 0.00 0

chimie industrială 0.00 0

tehnici poligrafice 0.00 0

turism şi alimentaţie 0.00 0

comerţ 0.00 0

estetica şi igiena corpului omenesc 0.00 0

agricultură 0.00 0

silvicultură 0.00 0

industrie alimentară 0.00 0

Total 2.00 50

D22c Numărul de clase şi de elevi din învăţământul  de 
zi din unitate, la stagiile de practică după 
finalizarea ciclului inferior al liceului:

Număr Clase Număr Elevi

fabricarea produselor din lemn 0.00 0

electronică automatizări 0.00 0
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producţie media 0.00 0

construcţii instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

mecanică 0.00 0

electric 0.00 0

industrie textilă şi pielărie 0.00 0

materiale de construcţii 0.00 0

electromecanică 0.00 0

chimie industrială 0.00 0

tehnici poligrafice 0.00 0

turism şi alimentaţie 0.00 0

comerţ 0.00 0

estetica şi igiena corpului omenesc 0.00 0

agricultură 0.00 0

silvicultură 0.00 0

industrie alimentară 0.00 0

Total 0.00 0

D22d Numărul de clase şi de elevi din învăţământul  de 
zi din unitate, la şcoala postliceală:

Număr Clase Număr Elevi

mecanică 0.00 0

informatică 1.00 28

electronică  automatizări 0.00 0

energetică 0.00 0

construcţii, instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

transporturi 0.00 0

fabricarea produselor din lemn 0.00 0

silvicultură 0.00 0

agricultură 0.00 0

industrie alimentară 0.00 0

protecţia mediului 0.00 0

servicii 0.00 0

comerţ 0.00 0

turism şi alimentaţie 0.00 0

textile-pielărie 0.00 0
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producţie media 0.00 0

economic 0.00 0

estetica şi igiena corpului omenesc 0.00 0

sănătate şi asistenţă pedagogică 0.00 0

sportiv 0.00 0

Total 1.00 28

D22e Numărul de clase şi de elevi din învăţământul  de 
zi din unitate, la şcoala de maiştri:

Număr Clase Număr Elevi

mecanic 0.00 0

electric 0.00 0

chimie 0.00 0

minier, petrol şi gaze 0.00 0

energetic 0.00 0

metalurgie 0.00 0

materiale de construcţii 0.00 0

construcţii, instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

fabricarea produselor din  lemn 0.00 0

transporturi 0.00 0

textile-pielărie 0.00 0

industria alimentară 0.00 0

agricultură 0.00 0

Total 0.00 0

D22f Numărul de clase şi de elevi din învăţământul 
„Învăţământ seral” din unitate,  învăţământul 
liceal profil tehnologic:

Număr Clase Număr Elevi

fabricarea produselor din lemn 0.00 0

electronică automatizări 0.00 0

producţie media 0.00 0

construcţii instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

mecanică 0.00 0

electric 0.00 0

industrie textilă şi pielărie 0.00 0
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materiale de construcţii 0.00 0

electromecanică 0.00 0

chimie industrială 0.00 0

tehnici poligrafice 0.00 0

turism şi alimentaţie 0.00 0

economic 0.00 0

comerţ 0.00 0

estetica şi igiena corpului omenesc 0.00 0

agricultură 0.00 0

silvicultură 0.00 0

protecţia mediului 0.00 0

industrie alimentară 0.00 0

Total 0.00 0

D22g Numărul de clase şi de elevi din învăţământul 
„Învăţământ seral” din unitate, la şcoala 
postliceală:

Număr Clase Număr Elevi

mecanică 0.00 0

informatică 0.00 0

electronică  automatizări 0.00 0

energetică 0.00 0

construcţii, instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

transporturi 0.00 0

fabricarea produselor din lemn 0.00 0

silvicultură 0.00 0

agricultură 0.00 0

industrie alimentară 0.00 0

protecţia mediului 0.00 0

servicii 0.00 0

comerţ 0.00 0

turism şi alimentaţie 0.00 0

textile-pielărie 0.00 0

producţie media 0.00 0

economic 0.00 0
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estetica şi igiena corpului omenesc 0.00 0

sănătate şi asistenţă pedagogică 0.00 0

sportiv 0.00 0

Total 0.00 0

D22h Numărul de clase şi de elevi din învăţământul 
„Învăţământ seral” din unitate, la şcoala de 
maiştri:

Număr Clase Număr Elevi

mecanic 0.00 0

electric 0.00 0

chimie 0.00 0

minier, petrol şi gaze 0.00 0

energetic 0.00 0

metalurgie 0.00 0

materiale de construcţii 0.00 0

construcţii, instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

fabricarea produselor din  lemn 0.00 0

transporturi 0.00 0

textile-pielărie 0.00 0

industria alimentară 0.00 0

agricultură 0.00 0

Total 0.00 0

D23 Filiera Vocaţională

D23a Numărul de clase şi elevi din învăţământul de zi:

Număr Clase Număr Elevi

Profil artistic Arhitectură 0.00 0

Profil artistic Arte ambientale şi design 0.00 0

Profil artistic Arte plastice şi decorative 0.00 0

Profil artistic Muzică 0.00 0

Profil artistic Coregrafie 0.00 0

Profil artistic Arta actorului 0.00 0

Total 0.00 0
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D23b Numărul de clase şi elevi din învăţământul de zi:

Număr Clase Număr Elevi

Profil pedagogic Învăţător-educatoare 0.00 0

Profil pedagogic Bibliotecar-documentarist 0.00 0

Profil pedagogic Instructor-animator 0.00 0

Profil pedagogic Instructor pentru activităţi 
extraşcolare

0.00 0

Profil pedagogic Pedagog şcolar 0.00 0

Total 0.00 0

D23c Numărul de clase şi elevi din învăţământul de zi:

Număr Clase Număr Elevi

Sportiv Profil sportiv 0.00 0

D23d Numărul de clase şi elevi din învăţământul de zi:

Număr Clase Număr Elevi

Profil teologic teologic ortodox 0.00 0

Profil teologic patrimoniu cultural 0.00 0

Profil teologic alte culte teologice 0.00 0

Total 0.00 0

D23e Numărul de clase şi elevi din învăţământul de zi:

Număr Clase Număr Elevi

Profil militar Ştiinţe sociale 0.00 0

Profil militar Matematică–informatică 0.00 0

Total 0.00 0

D24 În cadrul unităţii (coordonatoare şi structuri), 
se regăsesc următoarele situaţii (DA/NU): 

Unitatea coordonatoare Structuri subordonate

în grădiniţă activitatea cu copiii este 
organizată pe grupe eterogene din punctul de 
vedere al vârstei copiilor

în şcoală (începând cuînvăţământul primar) 
există clase cu predare simultană

14
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D25 Dacă unitatea a organizat clasa pregătitoare, numărul 
de clase şi de elevi cuprinşi în acest nivel de studiu şi 
locaţia, pe unitate (coordonatoare şi structuri) este:

Număr Clase Număr Elevi

organizate în grădiniţă 0.00 0

organizate în şcoală 0.00 0

D26a Structura etnică a elevilor din unitate (şcoala coordonatoare şi 
structuri) în anul şcolar curent, pentru învăţământul de zi este 
(estimare):

În grădiniţă număr 
copii

În şcoală număr 
elevi

În grădiniţă 
procente [%]

În şcoală 
procente [%]

Alte Etnii 0 25 0 4.04

Română 0 491 0 79.32

Rromi 0 25 0 4.04

Maghiară/Secui 0 78 0 12.60

Total 0 619 0 100

II. Caracteristici ale mediului familial 

D27 Distribuţia efectivelor de elevi din învăţământul de zi, în anul şcolar 
curent, în funcţie de nivelul educaţional al familiei (coordonatoare şi 
structuri) este (estimare):

În grădiniţă număr 
copii

În şcoală număr 
elevi

În grădiniţă 
procente [%]

În şcoală 
procente [%]

Cel putin un parinte 
are studii generale (8 
clase absolvite)

0 147 0 23.75

Cel putin un parinte 
are studii medii (liceu 
absolvit)

0 382 0 61.71

Cel putin un parinte 
are studii superioare

0 80 0 12.92

Nici un parinte nu are 
studii generale (sub 8 
clase absolvite)

0 10 0 1.62

Total 0 619 0 100

Număr mediu ani 
studiu

0 11.44

D26b Câţi dintre elevii de etnie rromă sunt înregistraţi în 
evidenţe pe baza autoidentificării din partea familiei

În grădiniţă În şcoală

Elevi autodeclarati 0.00 0.00
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D28 Dacă în unitate (şcoala coordonatoare şi structuri), pentru elevii de la 
învăţământul cu  forma „Învăţământ de zi” şi /sau din programul „A 
doua şansă” există elevi aparţinând unor grupuri vulnerabile, numărul 
de elevi din fiecare grup vulnerabil este următorul: Spaţiul rezervat 
(liniile 13, 14 şi 15 din tabelul de mai jos) conţine, dacă este cazul, alte 
situaţii din unitate, cu precizarea  caracteristicii grupului aparţinător şi 
a numărului de elevi

Formă învăţământ Grup Vulnerabil În şcoală număr elevi

Unitatea
coordonatoare

Structuri
subordonate

Învăţământ de zi Elevi cu nevoi speciale de educaţie (CES) 0 0

Învăţământ de zi Elevi care trăiesc în grija bunicilor sau a altor 
rude

25 0

Învăţământ de zi Elevi din familii cu nivel economic scăzut, 
pentru care s-a întocmit dosarul pentru 
bursă socială, indiferent dacă beneficiază de 
aceasta, sau nu i s-a putut acorda restricţii 
financiare

87 0

Învăţământ de zi Elevi instituţionalizaţi sau în plasament 
familial

5 0

Învăţământ de zi Elevi care trăiesc în familii monoparentale 68 0

A doua sansa Elevi care trăiesc în grija bunicilor sau a altor 
rude

0 0

A doua sansa Elevi care trăiesc în familii monoparentale 0 0

A doua sansa Elevi din familii cu nivel economic scăzut, 
pentru care s-a întocmit dosarul pentru 
bursă socială, indiferent dacă beneficiază de 
aceasta, sau nu i s-a putut acorda restricţii 
financiare

0 0

A doua sansa Elevi cu nevoi speciale de educaţie (CES) 0 0

A doua sansa Elevi instituţionalizaţi sau în plasament 
familial

0 0

Neprecizat 0 0

Neprecizat 0 0

Neprecizat 0 0

III. Condiţii de acces la unitatea şcolară unde este înscris elevul 
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D29 Distribuţia elevilor  în funcţie de timpul mediu de 
deplasare la şcoală este (se vor estima condiţiile de acces 
atât pentru elevii din şcoala coordonatoare, cât şi pentru 
elevii din unităţile subordonate, numai pentru elevii de la 
învăţământul forma "Învăţământ de zi"):

În grădiniţă 
număr copii

În şcoală 
număr elevi

În grădiniţă 
procente [%]

În şcoală 
procente [%]

sub 30 de minute 0 290 0 46.85

intre 30 si 60 de minute 0 289 0 46.69

peste 60 de minute 0 40 0 6.46

Total 0 619 0 100

Timp mediu 0 33.85

D30 Distribuţia elevilor din învăţământul forma 
"Învăţământ de zi" din unitate aflaţi în 
următoarele situaţii  (atât pentru elevii din 
şcoala coordonatoare, cât şi pentru elevii din 
unităţile subordonate) este:

Număr elevi Număr elevi procente 
[%]

Cu domiciliul în aceeaşi localitate cu şcoala: 190 30.69

Cu domiciliul în altă localitate, care fac navetă 
zilnică

405 65.43

Din alte localităţi care stau in gazda sau la 
internat

24 3.88

Profilul liceului (militar / teologic) implica 
organizarea activitatiii in regim de internat

0 0

Total 619 100

D31 Prezenţa mijloacelor de transport pentru 
deplasarea domiciliu-şcoală a cadrelor 
didactice şi elevilor (se vor menţiona toate 
situaţiile existente):

Unitate coordonatoare Structuri subordonate

Cu mijloace de transport în comun permanent, cu orar 
adecvat programului 
şcolii

Cu mijloace de transport special destinate 
(transport scolar)

temporar

Fără mijloace de transport  în comun drum accesibil 

D32 Comunicarea dintre unitatea coordonatoare şi 
structurile subordonate:

Prezenţa mijloacelor de transport
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telefon

fax

e-mail

IV. Baza materială 

(1) Infrastructura şcolară

D33 Spaţiul de învăţământ (pentru toate tipurile de unităţi):

Număr săli

Unitate coordonatoare Structuri subordonate

Utilizate pt. 
procesul
propriu

Spaţiu 
excedentar
în
conservare

Neutilizate
din cauza 
stării tehnice

Utilizate pt. 
procesul
propriu

Spaţiu 
excedentar
în
conservare

Neutilizate
din cauza 
stării 
tehnice

săli de clasă 24 0 0 0 0 0

laboratoare/
cabinete
şcolare

11 0 0 0 0 0

ateliere şcolare 12 0 0 0 0 0

D34 Baza sportivă / sala de sport:

există Da

utilizată pt. procesul propriu Da

închiriată altor unităţi de 
învăţământ

închiriată pt. beneficiari externi

D35 Informaţii suplimentare privind clasa pregătitoare

D35a Numărul de clase pregătitoare care funcţionează în:

Număr clase

săli de clasă proprii 0

săli cu altă destinaţie (săli de clasă, 
laboratoare , sală de sport, etc.) 
amenajate pentru clasa pregătitoare 

0
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D35b Numărul sălilor de clasă utilizate exclusiv pentru 
activităţile cu clasa pregătitoare

numărul sălilor de clasă 0

D36 Informaţii suplimentare privind grădiniţa

D36a Grădiniţa funcţionează:

D36b În cazul grădiniţei cu program prelungit (GPP) sau săptămânal 
(GPS), activitatea cu copiii se desfăşoară:

(2) Servicii oferite de unitatea şcolara (pentru toate tipurile de unităţi)

D37a Unitatea dispune de următoarele servicii de masă şi/sau 
cazare:

Cantină / sală de mese

Internat / spaţii de dormit 
pentru copii

Da

Semiinternat şi / sau activitate 
„before school” / „after school”

D37b Dacă "Da", condiţiile de masă şi cazare sunt:

Număr locuri

Utilizate pt. 
procesul
propriu

Închiriat altor 
unităţi de 
învăţământ

Închiriat pt. 
beneficiari
externi

Neutilizate, în 
conservare

Numărul de locuri în sala de 
mese

0 0 0 0

Numărul  locurilor de cazare 50 0 0 0

D37c Pregătirea hranei pentru cantină este asigurată prin:

Bucătăria proprie, având 
capacitatea de pregătire 
suficientă

Servicii de catering

Combinat: bucătărie proprie 
şi catering

D38a Servicii medicale: unitatea dispune de cabinet medical

cabinet medical Da
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D38b Dacă "Da", se va preciza

Asigurarea asistenţei cu 
medic şcolar

Asigurarea asistenţei cu 
cadre medii sanitare

Da

D39a Cabinet de asistenţă psihopedagogică 

Cabinet de asistenţă 
psihopedagogică 

Da

D39b Dacă "Da", încadrarea şcolii cu specialist (psiholog/ profesor 
defectolog/ logoped/ consilier etc) este:

Cu normă intreagă Da

Cu norma parţială

D40 În unitate este organizat program "After-school" (DA/NU):

(3) Utilităţi

D41 Condiţii din şcoală

D41a Unitatea coordonatoare:

Curent electric Da

Apă curentă Da

Telefon Da

D41b Structuri subordonate:

Curent electric

Apă curentă

Telefon

(4) Elemente de dotare

D42a Mobilierul din sălile de clasă în care se desfăşoară activitatea 
didactică este fix sau mobil:

mobilier mobil în majoritatea sălilor de clasă
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D42b În cazul claselor  cu mobilier fix, care poziţionarea majoritară a 
acestuia este:

tradiţională, cu pupitre poziţionate în lungul sălii (adâncimea sălii de curs), în raport cu catedra 

D43 Numărul de clase pentru care a fost achiziţionat mobilierul 
necesar clasei pregătitoare, specificate MECTS (mobilier: 
OMECTS 4310 /01.06.2012) este:

0

D44 Informaţii suplimentare privind grădiniţa:

Instalaţiile sanitare sunt adaptate vârstei 
copiilor (dimensiune, amplasare etc.) 

Mobilierul este adaptat vârstei copilului

(5) Resurse materiale

D45 Nivelul de dotare în ce priveşte resursele materiale şi 
mijloacele de învăţământ necesare procesului 
didactic din unitate:

Unitatea coordonatoare Structuri subordonate

dotare suficientă

D46 Numărul de clase pentru care au fost achiziţionate materialele 
didactice necesare clasei pregătitoare, specificate MECTS 
(mobilier: HG 564/302.05.2012) este:

0

D47 Nivelul de dotare cu mijloace de învăţământ şi echipamente 
a laboratoarelor, cabinetelor şi atelierelor, destinate formării 
profesionale iniţiale din şcoală, în raport cu cerinţele 
standardelor de pregătire profesională pe domeniile de 
formare profesională din cadrul şcolii este:

fabricarea produselor din lemn corespund integral

electronică automatizări corespund parţial

producţie media

construcţii instalaţii şi lucrări 
publice

mecanică corespund parţial

electric

industrie textilă şi pielărie

materiale de construcţii
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electromecanică

chimie industrială

tehnici poligrafice

turism şi alimentaţie

economic corespund parţial

comerţ corespund parţial

estetică şi igiena corpului 
omenesc

agricultură

silvicultură

protecţia mediului

industrie alimentară

D48 Nivelul de dotare cu mijloace de învăţământ şi echipamente 
destinate formării iniţiale din şcoală, specifice profilului 
vocaţional organizat în unitate este:

profil artistic

profil pedagogic

profil sportiv

D49 Fondul de carte din biblioteca şcolară este (apreciere):

Există un fond minim, care să acopere nevoile din unitate

D50 Dacă există bibliotecă şcolară, cum acoperă fondul 
de carte din biblioteca şcolară nevoile unităţii

Biblioteca asigură auxiliare didactice şi 
mijloace de învăţământ, altele decât 
manualul şcolar

Da

Biblioteca asigură necesarul de legi, 
materiale şi alte documente adresate 
cadrelor didactice

Da

Biblioteca asigură sistematic variantele 
de manuale alternative, pe discipline şi 
niveluri de studiu

Da

D51 Dacă există bibliotecă şcolară, cine sunt utilizatorii 
bibliotecii

Elevii şi cadrele didactice din unitatea coordonatoare
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D52 Numărul de computere din şcoală şi din unităţile 
subordonate este:

Unitatea
coordonatoare

Structuri
subordonate

Total

Număr de calculatoare utilizate în 
administraţie (cabinet director, 
cancelarie, secretariat, bibliotecă etc.)

15 0 15

Număr de calculatoare utilizate exclusiv 
de cadrele didactice

10 0 10

Număr de calculatoare utilizate în 
activităţi cu elevii şi de către elevi

110 0 110

Număr de calculatoare cu acces la 
internet, utilizate în activităţi cu elevii şi 
de către elevi

95 0 95

Total 135 0 135

D53 În ce priveşte utilizarea computerelor în procesul 
de învăţământ, gradul de utilizare efectivă a 
computerelor, în raport cu numărul planificat de 
ore este (estimare):

Unitate coordonatoare Structuri subordonate

peste 90% din orele planificate

D54 În ce priveşte utilizarea tehnologiei informaţionale (TIC), se 
va preciza dacă unitatea şcolară

dispune de soft educaţional pentru majoritatea disciplinelor de studiu din programa şcolară

D55 Unitatea a creat  şi gestionează un site internet al şcolii

Da

D56 În ce priveşte dotarea cu IT, se va preciza dacă în pregătirea 
şi derularea activităţilor cu elevii în şcoala dvs. se folosesc:

enciclopedii electronice Da

filme pe CD/DVD, fotografii 
digitale

Da

platformă de e-learning Da

V. Resursele umane 

(1) Informaţii privind  cadrele didactice din unitate
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D57 Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic 
angajat în unitate ( şcoala coordonatoare şi structuri) în 
anul şcolar curent:

Număr cadre didactice Structură [%]

Număr cadre didactice cu 
doctorat

2 5.41

Număr cadre didactice cu gradul 
I

25 67.57

Număr cadre didactice cu gradul 
II

9 24.32

Număr cadre didactice cu 
definitivat

1 2.7

Număr cadre didactice fără 
definitivat

0 0

Număr personal didactic 
necalificat

0 0

Total 37 100

D58 Cadrele didactice care predau în unitate (şcoala 
coordonatoare şi structuri) în anul şcolar curent:

Număr cadre didactice Total unitate 
[%]

Numărul total de cadre didactice 
din şcoală (pentru toate 
disciplinele)

0 0

Numărul de cadre didactice 
calificate

0 0

Numărul de cadre didactice care 
domiciliază în altă localitate decât 
şcoala în care predau (navetişti)

0 0

Numărul cadrelor didactice nou 
venite în şcoală

0 0

Numărul de cadre didactice 
colaboratori

0 0

D59 Acoperirea normelor didactice cu personal didactic angajat 
(unitate coordonatoare şi structuri) în anul şcolar curent:

Număr cadre didactice

Numărul total de norme 
didactice (pentru toate 
disciplinele)

45.00

(2) Informaţii privind  acoperirea normelor didactice
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Numărul de norme acoperite cu 
personalul şcolii în cadrul normei 
didactice

44.00

Numărul de norme acoperite cu 
personalul şcolii la plata cu ora

1.00

Numărul de norme acoperite cu 
colaboratori, angajaţi la plata cu 
ora

0.00

D60 Acoperirea disciplinelor cu personal didactic titular:

Disciplină de studiu Grad de acoperire

Alte Acoperire integrală

Biologie, şt.naturii Acoperire integrală

Chimie Acoperire integrală

Consiliere Acoperire integrală

Cultură civică Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Discipline de specialitate Acoperire integrală

Discipline economice Acoperire integrală

Educaţie antreprenorială Acoperire integrală

Educaţie fizică Acoperire integrală

Educaţie muzicală Acoperire integrală

Educaţie plastică Acoperire integrală

Educaţie tehnologică Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Educatoare Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Fizică Acoperire integrală

Geografie Acoperire integrală

Informatică, IT Acoperire integrală

Invăţător / institutor Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Istorie Acoperire integrală

Limba latină Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Limba română Acoperire integrală

Limbi moderne Acoperire integrală

Maiştri instructori Acoperire integrală

Matematică Acoperire integrală

Puericultor Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Religie Acoperire integrală
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Ştiinte socio-umane Acoperire integrală

D61 Acoperirea cu personal didactic auxiliar a posturilor 
rezultate din normativele în vigoare:

În grădiniţă În şcoală

la nivelul normativelor

(3) Informaţii privind personalul auxiliar şi nedidactic

D62 Acoperirea cu personal nedidactic a posturilor rezultate din 
normativele în vigoare:

În grădiniţă În şcoală

la nivelul normativelor

(4) Informaţii privind personalul de conducere

D63a Informaţii privind personalul de conducere: număr de 
directori:

număr de directori conform 
normativelor

2

număr de directori existent în 
unitate

2

D63b Informaţii privind directorii (pentru fiecare dintre directorii din unitate)

Calificare Grad didactic Vechimea
didactică

Participarea la cursuri 
de formare în 
management

Director Matematică Doctorat 33 Da

Director Adjunct Discipline de 
specialitate

Doctorat 26 Da

Director Adjunct 0

Director Adjunct 0

D64 Numărul de ore de participare a cadrelor didactice din 
unitate (şcoală coordonatoare şi structuri) la programe de 
formare continuă acreditate, în anul şcolar anterior:

Ore Număr mediu ore pe cadru 
didactic

Număr ore de participare 150 0

(5) Formarea continuă
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D65 Numărul cadrelor didactice din unitate (şcoală coordonatoare şi 
structuri) care, în ultimii 3 ani au participat la sesiuni de formare 
pentru folosirea calculatorului şi a altor mijloace electronice în 
procesul didactic (numărul de participanţi la stagii de formare 
TIC):

Unitatea coordonatoare Structuri
subordonate

Total

Numărul de participanţi la 
stagii de formare TIC

2 0 2

D66 Dacă în unitate sunt organizate clase pregătitoare, precizaţi 
numărul cadrelor didactice din unitate (şcoală coordonatoare şi 
structuri) care au participat la stagiile de formare organizate în 
acest scop (numărul de participanţi la stagii de formare pentru 
clasa pregătitoare) este:

Unitatea coordonatoare Structuri
subordonate

Total

Numărul de participanţi la 
stagii de formare pentru 
clasa pregătitoare

0 0 0

Situaţii ale unităţii, din anul şcolar anterior 

D67a Efective şcolare din învăţământul de zi, pe niveluri

Număr elevi

Numărul de copii din învăţământul 
antepreşcolar

0

Numărul de copii din învăţământul 
preşcolar

0

Numărul de elevi din învăţământul primar 
(I-IV)

0

Numărul de elevi din învăţământul 
gimnazial (V-VIII)

0

Numărul de elevi din învăţământul liceal, 
profil teoretic (IX-XII/XIII)

72

Numărul de elevi din învăţământul liceal, 
profil tehnologic (IX-XII/XIII)

469

Numărul de elevi din învăţământul din 
învăţământul profesional cu durata de 2 
ani după clasa a X-a

0

Numărul de elevi în stagii de practică 
după finalizarea ciclului inferior al liceului

50

Numărul de elevi din învăţământul  liceal, 
profil vocational (IX-XII/XIII)

0

D67 - Efectivele şcolare pe niveluri de învăţământ existente anul şcolar anterior în unitate 
(şcoala coordonatoare şi structuri) :
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Numărul de elevi din învăţământul 
postliceal

28

Total 619

Total grădiniţă 0

Total niveluri şcoală 619

Total liceu 541

Total profesional 50

VI. Participarea elevilor în anul şcolar anterior

D68a Dacă a existat nivelul preşcolar în anul şcolar 
anterior, numărul total de zile absente este:

Absente

numărul de absenţe motivate 0

numărul de absenţe nemotivate 0

Total absenţe pe an 0

Număr mediu absenţe pe copil 0

D68b Numărul de absenţe ale elevilor din învăţământul  
forma "Învăţământ de zi",  în anul şcolar anterior 
(număr ore de absenţă pe an):

Absente

numărul de absenţe motivate 12616

numărul de absenţe nemotivate 10845

Total absenţe pe an 23461

Număr mediu absenţe pe copil 37.9

D69 - Efectivele şcolare din anul şcolar anterior, pe niveluri  (şcoala coordonatoare şi 
structuri):

D67c Efective şcolare cuprinse în alte forme de 
învăţământ (" A doua şansă", " Învăţământ 
seral", " Cu frecvenţă redusă") din şcoala 
coordonatoare şi structuri
Număr Elevi

Efective şcolare cuprinse în alte forme de 
învăţământ 

0

D67b Efective şcolare pentru învăţământul de zi, pentru 
clasa pregătitoare

Număr Elevi

Numarul de copii 0
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D69a Efectivele şcolare din învăţământul de zi 

Înscrişi la 
început

În evidenţă 
la sfârşit

Înscrişi pe 
parcurs

Transferaţi Elevi
care au 
abondon
at

Situaţie 
finală

Numărul de copii 
din învăţământul 
antepreşcolar

0 0 0 0 0 0

Numărul de copii 
din învăţământul 
preşcolar

0 0 0 0 0 0

Numărul de elevi 
din învăţământul 
primar (I-IV)

0 0 0 0 0 0

Numărul de elevi 
din învăţământul 
gimnazial (V-VIII)

0 0 0 0 0 0

Numărul de elevi 
din învăţământul 
liceal, profil teoretic 
(IX-XII/XIII)

72 72 0 0 0 72

Numărul de elevi 
din învăţământul 
liceal, profil 
tehnologic (IX-
XII/XIII)

469 454 0 15 0 454

Numărul de elevi 
din învăţământul din 
învăţământul 
profesional cu 
durata de 2 ani 
după clasa a X-a

0 0 0 0 0 0

Numărul de elevi în 
stagii de practică 
după finalizarea 
ciclului inferior al 
liceului

50 13 0 0 0 50

Numărul de elevi 
din învăţământul  
liceal, profil 
vocational (IX-
XII/XIII)

0 0 0 0 0 0

Numărul de elevi 
din învăţământul 
postliceal

28 22 0 0 2 26

Total 619 561 0 15 2 602

Total grădiniţă 0 0 0 0 0 0
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Total niveluri 
şcoală

619 561 0 15 2 602

D69b Pentru unităţile care au organizat şi alte forme de învăţământ 
("Învatamânt seral", "Cu frecventa redusa", "Program "A doua sansa"") 
în anul şcolar anterior, situaţia elevilor cuprinşi în aceste forme este:

Înscrişi la 
început

În evidenţă 
la sfârşit

Înscrişi pe 
parcurs

Transferaţi Elevi
care au 
abondon
at

Situaţie 
finală

Total elevi (toate 
nivelurile)

0 0 0 0 0 0

VII. Situaţia şcolară la sfârşitul anului şcolar precedent

(1) Flux şcolar

D70a Situaţia elevilor din învăţământul de zi

Situaţia la final de an, înaintea 
examenului de corigenţă

Situaţie finală, după 
examenul de corigenţă

Repetenţi Corigenţi Situaţie 
şcolară 
neîncheiată

Repetenţi 
după 
corigenţă

Situaţie 
şcolară 
neîncheiată 
după corigenţă

Numărul de elevi din 
învăţământul primar (I-IV)

0 0 0 0 0

Numărul de elevi din 
învăţământul gimnazial 
(V-VIII)

0 0 0 0 0

Numărul de elevi din 
învăţământul liceal, profil 
teoretic (IX-XII/XIII)

0 10 0 0 0

Numărul de elevi din 
învăţământul liceal, profil 
tehnologic (IX-XII/XIII)

0 0 0 0 0

Numărul de elevi din 
învăţământul profesional 
cu durata de 2 ani după 
clasa a X-a

0 0 0 0 0

Numărul de elevi în stagii 
de practică după 
finalizarea ciclului inferior 
al liceului

0 0 0 0 0

D70 - Situaţia şcolară a elevilor  (total şcoala coordonatoare şi structuri), la sfârşitul anului 
şcolar anterior:
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Numărul de elevi din 
învăţământul  liceal, profil 
vocational (IX-XII/XIII)

0 0 0 0 0

Numărul de elevi din 
învăţământul postliceal

0 0 0 0 0

Total 0 10 0 0 0

D70b Situaţia elevilor cuprinşi în alte forme de învăţământ din şcoală:

Situaţia la final de an, înaintea 
examenului de corigenţă

Situaţie finală, după 
examenul de corigenţă

Repetenţi Corigenţi Situaţie 
şcolară 
neîncheiată

Repetenţi 
după 
corigenţă

Situaţie 
şcolară 
neîncheiată 
după corigenţă

Numărul total de elevi din 
unitate, în alte forme de 
învăţământ 

0 0 0 0 0

D70c Pentru unităţile de învăţământ care au organizat în acest an şcolar 
clase pregătitoare, numărul de elevi din aceste clase care au 
frecventat anterior gradiniţa este:

0

(2) Rezultate şcolare pentru nivelurile existente în unitate la sfârşitul anului şcolar anterior 

D71 Distribuţia elevilor cuprinşi în învăţământul primar, forma 
"Învăţământ de zi", în funcţie de calificativele la sfârşitul anului 
şcolar anterior:

Număr de elevi din clasele I-IV în distribuţie pe discipline

Nesatisfăcăto
r

Satisfăcător Bine Foarte bine Total

Limbă şi comunicare 0 0 0 0 0

Matematică 0 0 0 0 0

D72a Distribuţia elevilor cuprinşi în  învăţământul  forma "Învăţământ de zi",  în 
funcţie de mediile la sfârşitul anului şcolar anterior, pe niveluri

Număr de elevi, pe grupe de medii

5 - 5,99 6 - 6,99 7 - 7,99 8 - 8,99 9 - 10 Situaţie 
neîncheiat
ă

Total

Învăţământul 
gimnazial

0 0 0 0 0 0 0

Învăţământul 
liceal

16 161 200 121 41 2 541

31

COLEGIUL TEHNIC "IULIU MANIU" SIMLEU SILVANIEI



D73a Numărul elevilor din unitate care au absolvit în anul 
şcolar anterior (şcoala coordonatoare şi structuri):

Nr absolvenţi învăţământ 
"cu frecvenţă zi"

Nr absolvenţi alte forme

Numărul absolvenţilor inv.primar 
(clasa a IV-a)

0 0

Numărul absolvenţilor de gimnaziu 
(clasa a VIII-a)

0 0

 Numărul absolvenţilor de liceu- 
ciclu inferior (clasa a X-a)

162 0

Numărul absolvenţilor de liceu 
(clasele a XII-a si a XIII-a)

119 0

Numărul absolvenţilor stagiilor de 
pregătire practică după finalizarea 
ciclului inferior al liceului 

0 0

Numărul absolvenţilor de 
învăţământ profesional cu durata de 
2 ani după clasa a X-a

0 0

Numărul absolvenţilor din 
învăţământul postliceal

0 0

Numarul de elevi 0 0

(2) Condiţii de intrare în liceu pentru elevii cuprinşi în clasele IX-XII

Învăţământul 
postliceal

0 6 7 7 2 0 22

Învăţământul 
profesional

3 15 17 10 5 0 50

D72b Distribuţia elevilor cuprinşi în alte forme de învăţământ, în funcţie de mediile 
la sfârşitul anului şcolar anterior:

Număr de elevi, pe grupe de medii

5 - 5,99 6 - 6,99 7 - 7,99 8 - 8,99 9 - 10 Situaţie 
neîncheiat
ă

Total

Total elevi 
(toate
nivelurile)

0 0 0 0 0 0 0

D73b Numărul de elevi, din anul şcolar anterior, în cazul ultimei 
clase de liceu (clasa a XII-a sau clasa aXIII-a)

Număr elevi la 
început de an

Număr 
absolvenţi

Număr 
repetenţi

Situaţie 
şcolară 
neîncheiată

Numarul de elevi 119 119 0 0

32

COLEGIUL TEHNIC "IULIU MANIU" SIMLEU SILVANIEI



D74 În cazul unităţilor cu nivel liceal, media minimă de intrare 
în clasa a IX-a la forma "Învăţământ de zi", pentru 
ultimele patru generaţii de elevi ai şcolii s-a situat în 
intervalul de notare:

Elevi cuprinşi în acest an Media minimă de intrare în liceu, în anul de referinţă

clasa a IX-a Sub 5

clasa a X-a Sub 5

clasa a XI-a Sub 5

clasa a XII-a Sub 5

D75 În cazul unităţilor cu nivel liceal, ponderea elevilor 
cuprinşi în acest an şcolar, în cei patru ani de studiu din 
invăţământul de zi, intraţi în liceu pe baza repartiţiei 
conform opţiunii exprimate, după promovarea testelor 
naţionale la finalul clasei a VIII-a, a fost (estimare):

Ponderea elevilor care au promovat testele naţionale 
(examenul de capacitate) la finalul clasei a VIII-a

Elevii din clasa a IX-a 75-90%

Elevii din clasa a X-a 75-90%

Elevii din clasa a XI-a 75-90%

Elevii din clasa a XII-a 75-90%

(3) Rezultate la evaluări naţionale susţinute în anul şcolar anterior

D76 Rezultate la tezele naţionale cu subiect unic (testarea naţională ); 
informaţii referitoare numai la absolvenţii de gimnaziu din anul 
şcolar anterior (fără serii anterioare):

Numărul elevilor cu note în intervalul

Denumire Sub 5 5 - 5,99 6 - 6,99 7 - 7,99 8 - 8,99 9 - 10 Total

Limba maternă 0 0 0 0 0 0 0

Limba romană 0 0 0 0 0 0 0

Matematică 0 0 0 0 0 0 0

D77 Rezultate la examenul de bacalaureat, pentru absolvenţii din anul 
şcolar anterior (fără serii anterioare):

Sub 6 6 - 6,99 7 - 7,99 8 - 8,99 9 - 10 Total

Învăţământ forma "cu 
frecvenţă-zi"

10 11 15 8 0 44

Total 10 11 15 8 0 44
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D78 Rezultate la examene de certificare a competenţelor, în 
anul şcolar anterior  (absolvenţi înscrişi la examen şi 
absolvenţi care au promovat examenul):

Număr absolvenţi înscrişi la 
examen

Număr absolvenţi

Liceu-ciclul inferior (certificare de 
nivel 2) - învăţământ "cu frecvenţă-
zi"

0 0

Liceu-ciclul inferior (certificare de 
nivel 2) - alte forme

0 0

Liceu-ciclul superior (certificare de 
nivel 3) - învăţământ "cu frecvenţă-
zi"

94 107

Liceu-ciclul superior (certificare de 
nivel 3) - alte forme

0 0

Învăţământ postliceal (certificare de 
nivel 3+) - învăţământ "cu frecvenţă-
zi"

0 0

Învăţământ postliceal (certificare de 
nivel 3+) - alte forme

0 0

D79 Numărul absolvenţilor şcolii din anul şcolar anterior care 
se regăsesc în anul şcolar curent în diferite unităţi de 
învăţământ:

Învăţământ  "cu frecvenţă - zi" Alte forme

Numărul de copii care au terminat 
nivelul antepreşcolar în anul şcolar 
precedent

0 0

Numărul de copii care au finalizat 
nivelul antepreşcolar şi s-au înscris 
la gradiniţă

0 0

Numărul de copii care au terminat 
nivelul preşcolar în anul şcolar 
precedent

0 0

Numărul de copii care au finalizat 
grădiniţa in anul şcolar anterior şi 
care s-au înscris în clasa I

0 0

Numărul elevilor care au absolvit 
clasa a IV-a în anul şcolar 
precedent

0 0

Numărul absolvenţilor de clasa a IV-
a ai acestei şcoli, care s-au înscris 
în clasa a V-a în orice unitate 
şcolară

0 0

Numărul elevilor care au absolvit 
clasa a VIII-a în anul şcolar 
precedent

0 0
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Numărul absolvenţilor de clasa a 
VIII-a ai acestei şcoli, care s-au 
înscris în clasa a IX-a de liceu

0 0

Numărul absolvenţilor clasei a IX-a 
ai şcolii din anul şcolar anterior care 
continuă studiile în învăţământul 
profesional în anul şcolar curent in 
diferite unitati de învăţământ

0 0

Numărul elevilor care au absolvit 
ciclul inferior al liceului,  în anul 
şcolar precedent 

0 0

Numărul absolvenţilor de liceu-ciclu 
inferior care au optat pentru 
continuarea cu stagiul de practică 
de 6 luni

0 0

Numărul absolvenţilor de liceu-ciclu 
inferior care au optat pentru 
continuarea liceului  (ciclul superior )

0 0

Numărul absolvenţilor de liceu 
(clasa a XII-a şi clasa a XIII-a) în 
anul şcolar precedent

0 0

Numărul absolvenţilor de liceu care 
s-au înscris într-o forma de 
învăţământ postliceal

0 0

Numărul absolvenţilor de liceu ai 
şcolii care s-au înscris în învăţământ 
superior

0 0

Numărul absolvenţilor 
învăţământului postliceal în anul 
şcolar precedent

0 0

Numărul absolvenţilor 
învăţământului postliceal din unitate 
care s-au înscris în învăţământul 
superior

0 0

IX. Experienţa în evaluări internaţionale

România a participat la evaluări internaţionale (PIRLS - investigarea nivelului de înţelegere 
a lecturii a elevilor de clasa a IV-a; TIMSS - investigarea achiziţiilor elevilor de clasa a VIII-a 
la matematică şi ştiinţe; PISA – evaluarea capacităţii tinerilor de 15 ani de a-şi utiliza 
competenţele de lectură, de matematică şi de ştiinţe dobândite pe parcursul şcolarizării 
obligatorii).
În legătură cu experienţa unor astfel de evaluări, se va preciza dacă:
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D80a Şcoala a participat, prin elevi de vârstă 
corespunzătoare, la evaluări în cadrul:

Varianta Dvs

PIRLS

TIMSS

PISA

D80b În şcoala au existat acţiuni de diseminare a 
informaţiilor obţinute din experienţa participării 
României la astfel de evaluări (analize de obiective, de 
instrumente, de rezultate şi/sau de aspecte 
metodologice specifice):

Nu

XI. Alte realizări în activitatea şcolii

(1) Date referitoare la elevi

D81 Diversificarea ofertei educaţionale a unităţii, prin 
organizarea de grupe / clase de învăţământ alternativ, 
precizaţi numărul acestora, pe niveluri, precum şi 
numărul de copii / elevi cuprinşi în alternativa 
educaţională respectivă:

Număr grupe / clase Număr copii / elevi

preşcolar 0 0

primar 0 0

gimnazial 0 0

liceu 0 0

D82 - Ponderea absolvenţilor claselor terminale (VIII si/sau XII) care au beneficiat de 
consiliere / orientare şcolară şi profesională / asistenţă psihopedagogică pe parcursul celor 
patru ani de studiu, în vederea profesionalizării şi/sau a continuării educaţiei în ciclul 
următor (estimare):

Clasa a-VIII-a Clasa a-XII-a

Niciunul Sub 25%

D83 - Număr de elevi care au obţinut premii sau menţiuni la olimpiade, concursuri pe 
discipline, concursuri pe meserii, expoziţii, concursuri sportive sau artistice, ca urmare a 
participării la aceste evenimente, începând cu faza judeţeană (municipiul Bucureşti):

14
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PARTE A II-A 
DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE

Nr.
crt.

Nume Tip
Activitate

Obiective Dată 
început

Dată 
sfârşit

1 Pregatirea elevilor pentru 
obtinerea atestatului  profesional

5, 1 obtinerea
atestatului
profesional

02.05.2016 27.05.2016

Responsabilităţi: profesorii de specialitati

Indicatori realizare: participarea elevilor la examenul de atestat profesional

Comentarii:

• Concluzii: cresterea motivatiei pentru obtinerea unui certificat de atestare  profesionala

• Realizat în proporţie de 95 %

• Lecţii învăţate: interdisciplinaritatea

Activităţi de îmbunătăţire a calităţii

Activităţi de evaluare internă

(2) Date referitoare la cadrele didactice

D84 - Numărul cadrelor didactice care au calitate de formatori (cu certificat /atestat):

8

D85 - Numărul cadrelor didactice din şcoală care sunt autori / coautori de manuale şcolare 
sau auxiliare didactice cu ISBN / ISSN:

2

D87 - Numărul elevilor care învaţă în clase bilingve sau cu predare intensivă a unei limbi 
străine:

0

D88 - Veniturile proprii din anul calendaristic anterior realizate prin : sponsorizări, 
participarea la proiecte şi programe naţionale sau internaţionale (proiecte finanţate din 
fonduri structurale, din Programul de învăţare pe tot parcusul vieţii etc.), activităţi 
productive, prestări servicii, organizarea de evenimente pentru comunitate etc. (mii RON):

13

(3) Aspecte manageriale

D86 - Numărul de discipline opţionale din oferta şcolii:

2
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PARTEA A III-A
NIVELUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ, CONFORM
STANDARDELOR DE ACREDITARE ŞI DE EVALUARE PERIODICĂ (H.G. nr. 21/18.01.2007) şi
STANDARDELE DE REFERINŢĂ

Nr.
crt.

Indicator

N
e
s
a
tis

fa
c
a
to

r

S
a
tis

fa
c
a
to

r

B
in

e

F
o

a
rte

 b
in

e

E
x
c
e
le

n
t

Învăţamântul profesional, an de completare

DOMENIU Capacitate instituţională

Subdomeniu Baza materială (resurse)

1 Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de 
învăţământ şi auxiliarelor curriculare x

2 Accesibilitatea spaţiilor auxiliare x
3 Accesibilitatea spaţiilor şcolare x
4 Dotarea cu  tehnologie informatică şi de comunicare. x
5 Dotarea cu mijloacele de învăţământ şi cu auxiliare curriculare x
6 Dotarea spaţiilor şcolare x
7 Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare x
8 Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare/ centrului de 

informare şi documentare x
9 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor administrative x

10 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor auxiliare x
11 Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare şi a actelor de studii x
12 Utilizarea spaţiilor auxiliare x
13 Utilizarea spaţiilor şcolare x

Subdomeniu Resurse umane

1 Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului 
nedidactic x

2 Managementul personalului didactic şi de conducere x
Subdomeniu Structuri institutionale, administrative si manageriale

1 Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară, 
în timpul desfăşurării programului x

Nr.
crt.

Nume Tip Cercetare Obiective Dată 
început

Dată 
sfârşit
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2 Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi. x
3 Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi x
4 Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă  şi 

externă x
5 Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei; 

înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor. x
6 Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective 

(proiectul de dezvoltare şi planul de implementare) x
7 Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ x
8 Organizarea internă a unităţii de învăţământ x

DOMENIU Eficacitate educaţională

Subdomeniu Activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz

1 Activitatea metodică a cadrelor didactice x
2 Activitatea ştiinţifică x

Subdomeniu Activitatea financiară a organizaţiei

1 Constituirea bugetului şcolii x
2 Execuţia bugetară x

Subdomeniu Conţinutul programelor de studiu

1 Definirea şi promovarea ofertei educaţionale x
2 Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai comunităţii  x
3 Proiectarea curriculumul-ui x
4 Realizarea curriculumul-ui x

Subdomeniu Rezultatele învăţării

1 Evaluarea  rezultatelor şcolare x
2 Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare  (extra-clasă 

şi extra-şcolare) x

DOMENIU Managementul calităţii

Subdomeniu Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării

1 Optimizarea accesului la resursele educaţionale x
Subdomeniu Baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea 
internă a calităţii

1 Constituirea bazei de date a unităţii de învăţământ x
Subdomeniu Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, 
conform legii

1 Constituirea si funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea 
internă a calităţii x
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Subdomeniu Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral

1 Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral x
Subdomeniu Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor 
învăţării

1 Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării 
învăţării x

Subdomeniu Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea 
periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate

1 Revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare x
Subdomeniu Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii

1 Dezvoltarea profesională a personalului x
2 Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională x
3 Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţii x

Subdomeniu Transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la 
programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările 
oferite

1 Asigurarea accesului  la oferta educaţională a şcolii x
Învăţamântul secundar superior (liceu) - Filiera Tehnologica

DOMENIU Capacitate instituţională

Subdomeniu Baza materială (resurse)

1 Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de 
învăţământ şi auxiliarelor curriculare x

2 Accesibilitatea spaţiilor auxiliare x
3 Accesibilitatea spaţiilor şcolare x
4 Dotarea cu  tehnologie informatică şi de comunicare. x
5 Dotarea cu mijloacele de învăţământ şi cu auxiliare curriculare x
6 Dotarea spaţiilor şcolare x
7 Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare x
8 Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare/ centrului de 

informare şi documentare x
9 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor administrative x

10 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor auxiliare x
11 Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare şi a actelor de studii x
12 Utilizarea spaţiilor auxiliare x
13 Utilizarea spaţiilor şcolare x

40

COLEGIUL TEHNIC "IULIU MANIU" SIMLEU SILVANIEI



Subdomeniu Resurse umane

1 Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului 
nedidactic x

2 Managementul personalului didactic şi de conducere x
Subdomeniu Structuri institutionale, administrative si manageriale

1 Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară, 
în timpul desfăşurării programului x

2 Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi. x
3 Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi x
4 Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă  şi 

externă x
5 Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei; 

înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor. x
6 Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective 

(proiectul de dezvoltare şi planul de implementare) x
7 Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ x
8 Organizarea internă a unităţii de învăţământ x

DOMENIU Eficacitate educaţională

Subdomeniu Activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz

1 Activitatea metodică a cadrelor didactice x
2 Activitatea ştiinţifică x

Subdomeniu Activitatea financiară a organizaţiei

1 Constituirea bugetului şcolii x
2 Execuţia bugetară x

Subdomeniu Conţinutul programelor de studiu

1 Definirea şi promovarea ofertei educaţionale x
2 Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai comunităţii  x
3 Proiectarea curriculumul-ui x
4 Realizarea curriculumul-ui x

Subdomeniu Rezultatele învăţării

1 Evaluarea  rezultatelor şcolare x
2 Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare  (extra-clasă 

şi extra-şcolare) x

DOMENIU Managementul calităţii

Subdomeniu Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării

1 Optimizarea accesului la resursele educaţionale x
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Subdomeniu Baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea 
internă a calităţii

1 Constituirea bazei de date a unităţii de învăţământ x
Subdomeniu Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, 
conform legii

1 Constituirea si funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea 
internă a calităţii x

Subdomeniu Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral

1 Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral x
Subdomeniu Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor 
învăţării

1 Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării 
învăţării x

Subdomeniu Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea 
periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate

1 Revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare x
Subdomeniu Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii

1 Dezvoltarea profesională a personalului x
2 Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională x
3 Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţii x

Subdomeniu Transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la 
programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările 
oferite

1 Asigurarea accesului  la oferta educaţională a şcolii x
Învăţamântul tertiar non-universitar (postliceal)

DOMENIU Capacitate instituţională

Subdomeniu Baza materială (resurse)

1 Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de 
învăţământ şi auxiliarelor curriculare x

2 Accesibilitatea spaţiilor auxiliare x
3 Accesibilitatea spaţiilor şcolare x
4 Dotarea cu  tehnologie informatică şi de comunicare. x
5 Dotarea cu mijloacele de învăţământ şi cu auxiliare curriculare x
6 Dotarea spaţiilor şcolare x
7 Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare x
8 Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare/ centrului de 

informare şi documentare x
9 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor administrative x
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10 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor auxiliare x
11 Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare şi a actelor de studii x
12 Utilizarea spaţiilor auxiliare x
13 Utilizarea spaţiilor şcolare x

Subdomeniu Resurse umane

1 Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului 
nedidactic x

2 Managementul personalului didactic şi de conducere x
Subdomeniu Structuri institutionale, administrative si manageriale

1 Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară, 
în timpul desfăşurării programului x

2 Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi. x
3 Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi x
4 Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă  şi 

externă x
5 Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei; 

înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor. x
6 Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective 

(proiectul de dezvoltare şi planul de implementare) x
7 Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ x
8 Organizarea internă a unităţii de învăţământ x

DOMENIU Eficacitate educaţională

Subdomeniu Activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz

1 Activitatea metodică a cadrelor didactice x
2 Activitatea ştiinţifică x

Subdomeniu Activitatea financiară a organizaţiei

1 Constituirea bugetului şcolii x
2 Execuţia bugetară x

Subdomeniu Conţinutul programelor de studiu

1 Definirea şi promovarea ofertei educaţionale x
2 Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai comunităţii  x
3 Proiectarea curriculumul-ui x
4 Realizarea curriculumul-ui x

Subdomeniu Rezultatele învăţării

1 Evaluarea  rezultatelor şcolare x
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2 Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare  (extra-clasă 
şi extra-şcolare) x

DOMENIU Managementul calităţii

Subdomeniu Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării

1 Optimizarea accesului la resursele educaţionale x
Subdomeniu Baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea 
internă a calităţii

1 Constituirea bazei de date a unităţii de învăţământ x
Subdomeniu Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, 
conform legii

1 Constituirea si funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea 
internă a calităţii x

Subdomeniu Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral

1 Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral x
Subdomeniu Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor 
învăţării

1 Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării 
învăţării x

Subdomeniu Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea 
periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate

1 Revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare x
Subdomeniu Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii

1 Dezvoltarea profesională a personalului x
2 Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională x
3 Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţii x

Subdomeniu Transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la 
programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările 
oferite

1 Asigurarea accesului  la oferta educaţională a şcolii x

PARTE A IV-A 
PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR 
URMĂTOR

Activităţi de îmbunătăţire a calităţii:
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Nr.
crt.

Nume Tip
Activitate

Obiective Dată 
început

Dată 
sfârşit

1 Activitati in programul "Scoala 
altfel"

5, 5 Orientare in cariera 22.05.2017 26.05.2017

Responsabilităţi: Personalul didactic de predare

Indicatori realizare: 80%

Detalii: Vizionari filme
Vizite la institutii publice si private

2 Balul majoratului 2, 2 Familiarizarea cu 
activitatile de 
divertisment, creatie, 
originalitate.
Descoperire de noi 
talente in domeniul 
cultural-artistic.

03.04.2017 10.05.2017

Responsabilităţi: Diriginti claselor.

Indicatori realizare: 70%

Detalii: Programe cultural-artistice

3 Finalizarea anului scolar 6, 6 Promovabilitate
examene

01.06.2017 15.07.2017

Responsabilităţi: Consiliul de administratie;
Personalul didactic

Indicatori realizare: 90%

Detalii: Examene finale

4 Pregatirea pentru examenele 
nationale

1, 1 Atingerea unui 
procent ridicat de 
promovabilitate

09.01.2017 31.03.2017

Responsabilităţi: Responsabili arii curriculare

Indicatori realizare: 80%

Detalii: Ore pregatire suplimentara confor calendarului

5 Verificare planificari activitati 
curriculare

1, 1 Realizarea
planificarilor conform 
programelor

24.10.2016 31.10.2016

Responsabilităţi: 

Indicatori realizare: 100%

Detalii: Intalnire la nivelul catedrelor
Intalnire interdisciplinara

Activităţi de evaluare internă:
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Nr.
crt.

Nume Tip Cercetare Obiective Dată 
început

Dată 
sfârşit

Director, Responsabil CEAC,
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Raport anual de evaluare internă a calităţii

PARTEA I. INFORMAŢII GENERALE
NOTĂ:
Informaţiile din această primă parte, chiar dacă nu se reflectă direct în calitatea serviciilor 
educaţionale sunt relevante pentru beneficiarii direcţi şi indirecţi şi le pot orienta opţiunile pentru 
o unitate şcolară sau alta, pentru un profil de pregătire sau pentru o anumită specializare

D01 Denumire completă Cod Sirues Judeţ Localitate

COLEGIUL TEHNIC "IULIU 
MANIU" SIMLEU SILVANIEI

1182374 SĂLAJ ŞIMLEU 
SILVANIEI

D02 Mediul de rezidenţă:

Urban

D03 Poziţionarea şcolii în localitate:

Zonă centrală

I. Date de identificare a unităţii de învăţământ 

Raport pentru anul şcolar 2016 - 2017 Finalizat,având starea  finalizat

12.10.2017la data de de către CEAC având următoarea componenţă:

Membrii comisiei CEAC

Persoana Calitate Ceac Grad Specializare

1



D04 Şcoala sau structurile coordonate sunt situate 
într-o zonă dezavantajată:

Zonă dezavantajată din punct de vedere socio-
economic (somaj ridicat/ comunităţi 
defavorizate etc.)

Nu

Zonă cu probleme de acces (zonă izolată, 
drumuri desfundate pe ploaie, inzăpeziri 
frecvente, treceri prin pădure, treceri peste cale 
ferată, trafic stradal intens etc.)

Nu

D05 Tipul unităţii de învăţământ (conform cu prevederile O.MECTS nr. 6564/2011, 
completat şi modificat prin O.MECTS nr. 3283/2012):

Colegiu Tehnic

D06 Tipul unităţii, în funcţie de forma de finanţare:

buget

D07 Cuantumul total al bugetului de venituri al unităţii şcolare (pentru toate tipurile de 
finanţare – de bază, suplimentară şi complementară – şi indiferent de sursă – 
bugetul de stat, bugetele locale, venituri proprii) exprimat în mii RON:

Buget pe anul anterior Buget pe anul în curs

2314.00 2786.00

D08 Tipul unităţii, în funcţie de forma de educaţie:

Unitate de învăţământ tradiţional

D09 Responsabilităţi în reţea:

unitate cu personalitate juridică, fără structuri subordonate

D10 Dacă este unitate coordonatoare:

numărul total de unităţi coordonate (structuri) din subordine 0.00

numărul structurilor din aceeaşi localitate (oraş/sat) cu unitatea 
coordonatoare

0.00

2
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D11 Nivelurile de învăţământ din unitate, 
menţionate distinct pe unitatea 
coordonatoare şi structuri:

Unitatea
coordonatoare

Structurile
subordonate

antepreşcolar

preşcolar

primar

gimnazial

liceal Da

profesional Da

postliceal Da

D12 În cazul liceului, filierele prezente în unitate sunt:

Tehnologica

D12a În cazul filierei teoretice, precizaţi profilurile de formare din unitate

Uman

Real

D12b În cazul filierei tehnologice, profilurile de formare profesională din unitate sunt:

Resurse naturale şi protecţia mediului

Tehnic Da

Servicii Da

D12c În cazul filierei vocaţionale, profilurile de formare vocaţionala din unitate sunt:

Artistic

Teologic

Coregrafie

Sportiv

Arte vizuale

Muzică

Pedagogic

Patrimoniu cultural

Teatru

Militar

D13 Alte forme de învăţământ şcolarizate în unitate, în afara celei „Învăţământ de zi”:
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D14 Numărul de schimburi în care funcţionează şcoala în învăţământul de zi:

Unitatea coordonatoare Structurile subordonate

două schimburi

Atenţie! 
Deoarece evaluarea vizează întreaga unitate de învăţământ, pentru unităţile în care se 
regăsesc şi alte forme de învăţământ în afara formei „cu frecvenţă – zi” informaţiile se 
colectează şi  la nivelul celorlalte forme existente în unitate.

D15 Limba maternă / limbi de predare în unitate (coordonatoare şi structuri) 

limba română Da

limba maghiară

limba germană

alte limbi

D16 Limbi străine studiate in unitate (coordonatoare şi structuri) :

limba engleză Da

limba franceză Da

limba germană Nu

alte limbi

D17a Numărul de clase / grupe  de elevi/copii din învăţământul de zi / cu 
program normal din unitate (şcoala coordonatoare şi structuri), în anul 
şcolar curent:

Unitate
Coodonatoare

Structuri
Subordonat
e

Program
de studiu 
bilingv

Program
de studiu 
intensiv

Clase cu 
predare în altă 
limbă de 
circulaţie

Total
unitate

Numărul de 
grupe din 
învăţământul 
antepreşcolar

0.00 0.00 0.00

Numărul de 
grupe din 
învăţământul 
preşcolar

0.00 0.00 0.00

Numărul de 
clase din 
învăţământul 
primar (I-IV)

0.00 0.00 0.00
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Numărul de 
clase din 
învăţământul 
gimnazial (V-
VIII)

0.00 0.00 0.00

Numărul de 
clase din 
învăţământul 
liceal (IX-XII/XIII)

21.00 0.00 21.00

Numărul de 
clase din 
învăţământul 
profesional cu 
durata de 2 ani 
după clasa a IX-
a

3.00 0.00 3.00

Numărul de 
clase la stagiile 
de practică după 
finalizarea
ciclului inferior al 
liceului

0.00 0.00 0.00

Numărul de 
clase din 
învăţământul 
postliceal

2.00 0.00 2.00

Total 26.00 0.00 26.00

D18a Precizaţi numărul efectivelor şcolare (copii şi elevi) din 
învăţământul de zi din unitate (şcoala coordonatoare şi structuri), 
în anul şcolar curent 

Unitate Coodonatoare Structuri Subordonate Total
unitate

Numărul de copii din 
învăţământul antepreşcolar

0.00 0.00 0.00

Numărul de copii din 
învăţământul preşcolar

0.00 0.00 0.00

Numărul de elevi din 
învăţământul primar (I-IV)

0.00 0.00 0.00

D17b Numărul de clase pregătitoare din învăţământul de zi (şcoala coordonatoare 
şi structuri), în anul şcolar curent:

Unitate
Coodonatoare

Structuri
Subordonate

Program de 
studiu bilingv

Program de 
studiu intensiv

Clase cu 
predare în altă 
limbă de 
circulaţie

Numarul de 
clase
pregatitoare

0.00 0.00

5

COLEGIUL TEHNIC "IULIU MANIU" SIMLEU SILVANIEI



Numărul de elevi din 
învăţământul gimnazial (V-
VIII)

0.00 0.00 0.00

Numărul de elevi din 
învăţământul liceal ( IX-
XII/XIII)

526.00 0.00 526.00

Numărul de elevi din 
învăţământul profesional 
cu durata de 2 ani după 
clasa a IX-a

68.00 0.00 68.00

Numărul de elevi la stagiile 
de practică după 
finalizarea ciclului inferior 
al liceului 

0.00 0.00 0.00

Numărul de elevi din 
învăţământul postliceal

50.00 0.00 50.00

Total 644.00 0.00 644.00

Total grădiniţă 0.00 0.00 0.00

Total niveluri şcoală 644.00 0.00 644.00

D19a Numărul copiilor /elevilor cu CES, pe 
niveluri de învăţământ (din cei raportaţi la 
D18), fără clasa pregătitoare:

Total elevi CES unitate

Numărul de copii din învăţământul antepreşcolar 0.00

Numărul de copii din învăţământul preşcolar 0.00

Numărul de elevi din învăţământul primar (I-IV) 0.00

Numărul de elevi din învăţământul gimnazial (V-
VIII)

0.00

Numărul de elevi din învăţământul liceal ( IX-
XII/XIII)

0.00

Numărul de elevi din învăţământul profesional cu 
durata de 2 ani după clasa a IX-a

0.00

Numărul de elevi la stagiile de practică după 
finalizarea ciclului inferior al liceului 

0.00

Numărul de elevi din învăţământul postliceal 0.00

Total 0.00

D18b Precizaţi numărul efectivelor şcolare (copii şi elevi) din 
învăţământul de zi din unitate (şcoala coordonatoare şi 
structuri), în anul şcolar curent, pentru clasa 
pregătitoare

Unitate Coodonatoare Structuri Subordonate

Numarul de copii 0.00 0.00
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D20 Dacă în unitate sunt organizate şi alte forme de învăţământ sau programe 
("Învăţământ seral", "Cu frecvenţă redusă", "Program "A doua şansă""),  
numărul de clase şi de elevi cuprinşi în aceste forme este:

Total unitate şi forme de 
învăţământ

Număr de 
clase

Număr de elevi Total Clase Total Elevi

Programul „A 
doua şansă” - 
învăţământ 
primar

0.00 0.00 (ante)prescolar 0 0

Programul „A 
doua şansă” - 
învăţământ 
secundar inferior

0.00 0.00 primar 0 0

Cu frecventa - 
seral:
învăţământ liceal

0.00 0.00 gimnaziu 0 0

Cu frecventa - 
seral: - 
învăţământ 
postliceal

0.00 0.00 liceu 21 526

Cu frecvenţă 
redusă -  
învăţământ 
primar

0.00 0.00 postliceal 2 50

Cu frecvenţă 
redusă -  
învăţământ 
gimnazial

0.00 0.00 0 0

Cu frecvenţă 
redusă -  
învăţământ liceal 
ciclul inferior

0.00 0.00 0 0

Cu frecvenţă 
redusă -  
învăţământ liceal 
ciclul superior

0.00 0.00 0 0

Total 0.00 0.00 23 576

Situaţia claselor şi a efectivelor şcolare pe filiere, profiluri şi specializări

D19b Numărul copiilor /elevilor cu CES, din clasa 
pregătitoare:

Unitate Coodonatoare

Numarul de copii 0.00
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D21 Filiera teoretică

D21a Numărul de clase şi elevi din învăţământul de zi:

Număr Clase Număr Elevi

Profil umanist Filologie 0.00 0

Profil umanist Ştiinţe sociale 0.00 0

Profil real Matematică–informatică 0.00 0

Profil real Ştiinţe ale naturii 0.00 0

D21b Numărul de clase şi elevi cuprinşi în alte forme de învăţământ 
decat cel de zi:

Număr Clase Număr Elevi

Profil umanist Filologie 0.00 0

Profil umanist Ştiinţe sociale 0.00 0

Profil real Matematică–informatică 0.00 0

Profil real Ştiinţe ale naturii 0.00 0

D22 Filiera tehnologică

D22a Numărul de clase şi de elevi din învăţământul de 
zi:

Număr Clase Număr Elevi

fabricarea produselor din lemn 1.00 20

electronică automatizări 4.00 106

producţie media 0.00 0

construcţii instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

mecanică 4.00 101

electric 0.00 0

industrie textilă şi pielărie 0.00 0

materiale de construcţii 0.00 0

electromecanică 0.00 0

chimie industrială 0.00 0

tehnici poligrafice 0.00 0

turism şi alimentaţie 0.00 0

economic 4.00 117

comerţ 4.00 114
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estetica şi igiena corpului omenesc 0.00 0

agricultură 0.00 0

silvicultură 0.00 0

protecţia mediului 0.00 0

industrie alimentară 0.00 0

Total 17.00 458

D22b Numărul de clase şi de elevi din învăţământul  de 
zi din unitate, în învățământul profesional cu 
durata de 2 ani după clasa a IX-a:

Număr Clase Număr Elevi

fabricarea produselor din lemn 2.00 41

electronică automatizări 0.00 0

producţie media 0.00 0

construcţii instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

mecanică 1.00 27

electric 0.00 0

industrie textilă şi pielărie 0.00 0

materiale de construcţii 0.00 0

electromecanică 0.00 0

chimie industrială 0.00 0

tehnici poligrafice 0.00 0

turism şi alimentaţie 0.00 0

comerţ 0.00 0

estetica şi igiena corpului omenesc 0.00 0

agricultură 0.00 0

silvicultură 0.00 0

industrie alimentară 0.00 0

Total 3.00 68

D22c Numărul de clase şi de elevi din învăţământul  de 
zi din unitate, la stagiile de practică după 
finalizarea ciclului inferior al liceului:

Număr Clase Număr Elevi

fabricarea produselor din lemn 0.00 0

electronică automatizări 0.00 0
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producţie media 0.00 0

construcţii instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

mecanică 0.00 0

electric 0.00 0

industrie textilă şi pielărie 0.00 0

materiale de construcţii 0.00 0

electromecanică 0.00 0

chimie industrială 0.00 0

tehnici poligrafice 0.00 0

turism şi alimentaţie 0.00 0

comerţ 0.00 0

estetica şi igiena corpului omenesc 0.00 0

agricultură 0.00 0

silvicultură 0.00 0

industrie alimentară 0.00 0

Total 0.00 0

D22d Numărul de clase şi de elevi din învăţământul  de 
zi din unitate, la şcoala postliceală:

Număr Clase Număr Elevi

mecanică 0.00 0

informatică 2.00 50

electronică  automatizări 0.00 0

energetică 0.00 0

construcţii, instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

transporturi 0.00 0

fabricarea produselor din lemn 0.00 0

silvicultură 0.00 0

agricultură 0.00 0

industrie alimentară 0.00 0

protecţia mediului 0.00 0

servicii 0.00 0

comerţ 0.00 0

turism şi alimentaţie 0.00 0

textile-pielărie 0.00 0
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producţie media 0.00 0

economic 0.00 0

estetica şi igiena corpului omenesc 0.00 0

sănătate şi asistenţă pedagogică 0.00 0

sportiv 0.00 0

Total 2.00 50

D22e Numărul de clase şi de elevi din învăţământul  de 
zi din unitate, la şcoala de maiştri:

Număr Clase Număr Elevi

mecanic 0.00 0

electric 0.00 0

chimie 0.00 0

minier, petrol şi gaze 0.00 0

energetic 0.00 0

metalurgie 0.00 0

materiale de construcţii 0.00 0

construcţii, instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

fabricarea produselor din  lemn 0.00 0

transporturi 0.00 0

textile-pielărie 0.00 0

industria alimentară 0.00 0

agricultură 0.00 0

Total 0.00 0

D22f Numărul de clase şi de elevi din învăţământul 
„Învăţământ seral” din unitate,  învăţământul 
liceal profil tehnologic:

Număr Clase Număr Elevi

fabricarea produselor din lemn 0.00 0

electronică automatizări 0.00 0

producţie media 0.00 0

construcţii instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

mecanică 0.00 0

electric 0.00 0

industrie textilă şi pielărie 0.00 0
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materiale de construcţii 0.00 0

electromecanică 0.00 0

chimie industrială 0.00 0

tehnici poligrafice 0.00 0

turism şi alimentaţie 0.00 0

economic 0.00 0

comerţ 0.00 0

estetica şi igiena corpului omenesc 0.00 0

agricultură 0.00 0

silvicultură 0.00 0

protecţia mediului 0.00 0

industrie alimentară 0.00 0

Total 0.00 0

D22g Numărul de clase şi de elevi din învăţământul 
„Învăţământ seral” din unitate, la şcoala 
postliceală:

Număr Clase Număr Elevi

mecanică 0.00 0

informatică 0.00 0

electronică  automatizări 0.00 0

energetică 0.00 0

construcţii, instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

transporturi 0.00 0

fabricarea produselor din lemn 0.00 0

silvicultură 0.00 0

agricultură 0.00 0

industrie alimentară 0.00 0

protecţia mediului 0.00 0

servicii 0.00 0

comerţ 0.00 0

turism şi alimentaţie 0.00 0

textile-pielărie 0.00 0

producţie media 0.00 0

economic 0.00 0
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estetica şi igiena corpului omenesc 0.00 0

sănătate şi asistenţă pedagogică 0.00 0

sportiv 0.00 0

Total 0.00 0

D22h Numărul de clase şi de elevi din învăţământul 
„Învăţământ seral” din unitate, la şcoala de 
maiştri:

Număr Clase Număr Elevi

mecanic 0.00 0

electric 0.00 0

chimie 0.00 0

minier, petrol şi gaze 0.00 0

energetic 0.00 0

metalurgie 0.00 0

materiale de construcţii 0.00 0

construcţii, instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

fabricarea produselor din  lemn 0.00 0

transporturi 0.00 0

textile-pielărie 0.00 0

industria alimentară 0.00 0

agricultură 0.00 0

Total 0.00 0

D23 Filiera Vocaţională

D23a Numărul de clase şi elevi din învăţământul de zi:

Număr Clase Număr Elevi

Profil artistic Arhitectură 0.00 0

Profil artistic Arte ambientale şi design 0.00 0

Profil artistic Arte plastice şi decorative 0.00 0

Profil artistic Muzică 0.00 0

Profil artistic Coregrafie 0.00 0

Profil artistic Arta actorului 0.00 0

Total 0.00 0
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D23b Numărul de clase şi elevi din învăţământul de zi:

Număr Clase Număr Elevi

Profil pedagogic Învăţător-educatoare 0.00 0

Profil pedagogic Bibliotecar-documentarist 0.00 0

Profil pedagogic Instructor-animator 0.00 0

Profil pedagogic Instructor pentru activităţi 
extraşcolare

0.00 0

Profil pedagogic Pedagog şcolar 0.00 0

Total 0.00 0

D23c Numărul de clase şi elevi din învăţământul de zi:

Număr Clase Număr Elevi

Sportiv Profil sportiv 0.00 0

D23d Numărul de clase şi elevi din învăţământul de zi:

Număr Clase Număr Elevi

Profil teologic teologic ortodox 0.00 0

Profil teologic patrimoniu cultural 0.00 0

Profil teologic alte culte teologice 0.00 0

Total 0.00 0

D23e Numărul de clase şi elevi din învăţământul de zi:

Număr Clase Număr Elevi

Profil militar Ştiinţe sociale 0.00 0

Profil militar Matematică–informatică 0.00 0

Total 0.00 0

D24 În cadrul unităţii (coordonatoare şi structuri), 
se regăsesc următoarele situaţii (DA/NU): 

Unitatea coordonatoare Structuri subordonate

în grădiniţă activitatea cu copiii este 
organizată pe grupe eterogene din punctul de 
vedere al vârstei copiilor

în şcoală (începând cuînvăţământul primar) 
există clase cu predare simultană
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D25 Dacă unitatea a organizat clasa pregătitoare, numărul 
de clase şi de elevi cuprinşi în acest nivel de studiu şi 
locaţia, pe unitate (coordonatoare şi structuri) este:

Număr Clase Număr Elevi

organizate în grădiniţă 0.00 0

organizate în şcoală 0.00 0

D26a Structura etnică a elevilor din unitate (şcoala coordonatoare şi 
structuri) în anul şcolar curent, pentru învăţământul de zi este 
(estimare):

În grădiniţă număr 
copii

În şcoală număr 
elevi

În grădiniţă 
procente [%]

În şcoală 
procente [%]

Română 0 489 0 75.93

Maghiară/Secui 0 98 0 15.22

Rromi 0 28 0 4.35

Alte Etnii 0 29 0 4.50

Total 0 644 0 100

II. Caracteristici ale mediului familial 

D27 Distribuţia efectivelor de elevi din învăţământul de zi, în anul şcolar 
curent, în funcţie de nivelul educaţional al familiei (coordonatoare şi 
structuri) este (estimare):

În grădiniţă număr 
copii

În şcoală număr 
elevi

În grădiniţă 
procente [%]

În şcoală 
procente [%]

Cel putin un parinte 
are studii generale (8 
clase absolvite)

0 157 0 24.38

Cel putin un parinte 
are studii medii (liceu 
absolvit)

0 383 0 59.47

Cel putin un parinte 
are studii superioare

0 90 0 13.98

Nici un parinte nu are 
studii generale (sub 8 
clase absolvite)

0 14 0 2.17

Total 0 644 0 100

Număr mediu ani 
studiu

0 11.41

D26b Câţi dintre elevii de etnie rromă sunt înregistraţi în 
evidenţe pe baza autoidentificării din partea familiei

În grădiniţă În şcoală

Elevi autodeclarati 0.00 0.00
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D28 Dacă în unitate (şcoala coordonatoare şi structuri), pentru elevii de la 
învăţământul cu  forma „Învăţământ de zi” şi /sau din programul „A 
doua şansă” există elevi aparţinând unor grupuri vulnerabile, numărul 
de elevi din fiecare grup vulnerabil este următorul: Spaţiul rezervat 
(liniile 13, 14 şi 15 din tabelul de mai jos) conţine, dacă este cazul, alte 
situaţii din unitate, cu precizarea  caracteristicii grupului aparţinător şi 
a numărului de elevi

Formă învăţământ Grup Vulnerabil În şcoală număr elevi

Unitatea
coordonatoare

Structuri
subordonate

Învăţământ de zi Elevi cu nevoi speciale de educaţie (CES) 0 0

Învăţământ de zi Elevi din familii cu nivel economic scăzut, 
pentru care s-a întocmit dosarul pentru 
bursă socială, indiferent dacă beneficiază de 
aceasta, sau nu i s-a putut acorda restricţii 
financiare

87 0

Învăţământ de zi Elevi instituţionalizaţi sau în plasament 
familial

5 0

Învăţământ de zi Elevi care trăiesc în familii monoparentale 68 0

Învăţământ de zi Elevi care trăiesc în grija bunicilor sau a altor 
rude

25 0

A doua sansa Elevi cu nevoi speciale de educaţie (CES) 0 0

A doua sansa Elevi care trăiesc în familii monoparentale 0 0

A doua sansa Elevi din familii cu nivel economic scăzut, 
pentru care s-a întocmit dosarul pentru 
bursă socială, indiferent dacă beneficiază de 
aceasta, sau nu i s-a putut acorda restricţii 
financiare

0 0

A doua sansa Elevi instituţionalizaţi sau în plasament 
familial

0 0

A doua sansa Elevi care trăiesc în grija bunicilor sau a altor 
rude

0 0

Neprecizat 0 0

Neprecizat 0 0

Neprecizat 0 0

III. Condiţii de acces la unitatea şcolară unde este înscris elevul 
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D29 Distribuţia elevilor  în funcţie de timpul mediu de 
deplasare la şcoală este (se vor estima condiţiile de acces 
atât pentru elevii din şcoala coordonatoare, cât şi pentru 
elevii din unităţile subordonate, numai pentru elevii de la 
învăţământul forma "Învăţământ de zi"):

În grădiniţă 
număr copii

În şcoală 
număr elevi

În grădiniţă 
procente [%]

În şcoală 
procente [%]

sub 30 de minute 0 314 0 48.76

intre 30 si 60 de minute 0 294 0 45.65

peste 60 de minute 0 36 0 5.59

Total 0 644 0 100

Timp mediu 0 32.89

D30 Distribuţia elevilor din învăţământul forma 
"Învăţământ de zi" din unitate aflaţi în 
următoarele situaţii  (atât pentru elevii din 
şcoala coordonatoare, cât şi pentru elevii din 
unităţile subordonate) este:

Număr elevi Număr elevi procente 
[%]

Cu domiciliul în aceeaşi localitate cu şcoala: 197 30.59

Cu domiciliul în altă localitate, care fac navetă 
zilnică

415 64.44

Din alte localităţi care stau in gazda sau la 
internat

32 4.97

Profilul liceului (militar / teologic) implica 
organizarea activitatiii in regim de internat

0 0

Total 644 100

D31 Prezenţa mijloacelor de transport pentru 
deplasarea domiciliu-şcoală a cadrelor 
didactice şi elevilor (se vor menţiona toate 
situaţiile existente):

Unitate coordonatoare Structuri subordonate

Cu mijloace de transport în comun permanent, cu orar 
adecvat programului 
şcolii

Cu mijloace de transport special destinate 
(transport scolar)

temporar

Fără mijloace de transport  în comun drum accesibil 

D32 Comunicarea dintre unitatea coordonatoare şi 
structurile subordonate:

Prezenţa mijloacelor de transport
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telefon

fax

e-mail

IV. Baza materială 

(1) Infrastructura şcolară

D33 Spaţiul de învăţământ (pentru toate tipurile de unităţi):

Număr săli

Unitate coordonatoare Structuri subordonate

Utilizate pt. 
procesul
propriu

Spaţiu 
excedentar
în
conservare

Neutilizate
din cauza 
stării tehnice

Utilizate pt. 
procesul
propriu

Spaţiu 
excedentar
în
conservare

Neutilizate
din cauza 
stării 
tehnice

săli de clasă 24 0 0 0 0 0

laboratoare/
cabinete
şcolare

11 0 0 0 0 0

ateliere şcolare 12 0 0 0 0 0

D34 Baza sportivă / sala de sport:

există Da

utilizată pt. procesul propriu Da

închiriată altor unităţi de 
învăţământ

închiriată pt. beneficiari externi

D35 Informaţii suplimentare privind clasa pregătitoare

D35a Numărul de clase pregătitoare care funcţionează în:

Număr clase

săli de clasă proprii 0

săli cu altă destinaţie (săli de clasă, 
laboratoare , sală de sport, etc.) 
amenajate pentru clasa pregătitoare 

0
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D35b Numărul sălilor de clasă utilizate exclusiv pentru 
activităţile cu clasa pregătitoare

numărul sălilor de clasă 0

D36 Informaţii suplimentare privind grădiniţa

D36a Grădiniţa funcţionează:

D36b În cazul grădiniţei cu program prelungit (GPP) sau săptămânal 
(GPS), activitatea cu copiii se desfăşoară:

(2) Servicii oferite de unitatea şcolara (pentru toate tipurile de unităţi)

D37a Unitatea dispune de următoarele servicii de masă şi/sau 
cazare:

Cantină / sală de mese

Internat / spaţii de dormit 
pentru copii

Da

Semiinternat şi / sau activitate 
„before school” / „after school”

D37b Dacă "Da", condiţiile de masă şi cazare sunt:

Număr locuri

Utilizate pt. 
procesul
propriu

Închiriat altor 
unităţi de 
învăţământ

Închiriat pt. 
beneficiari
externi

Neutilizate, în 
conservare

Numărul de locuri în sala de 
mese

0 0 0 0

Numărul  locurilor de cazare 50 0 0 0

D37c Pregătirea hranei pentru cantină este asigurată prin:

Bucătăria proprie, având 
capacitatea de pregătire 
suficientă

Servicii de catering

Combinat: bucătărie proprie 
şi catering

D38a Servicii medicale: unitatea dispune de cabinet medical

cabinet medical Da
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D38b Dacă "Da", se va preciza

Asigurarea asistenţei cu 
medic şcolar

Asigurarea asistenţei cu 
cadre medii sanitare

Da

D39a Cabinet de asistenţă psihopedagogică 

Cabinet de asistenţă 
psihopedagogică 

Da

D39b Dacă "Da", încadrarea şcolii cu specialist (psiholog/ profesor 
defectolog/ logoped/ consilier etc) este:

Cu normă intreagă Da

Cu norma parţială

D40 În unitate este organizat program "After-school" (DA/NU):

(3) Utilităţi

D41 Condiţii din şcoală

D41a Unitatea coordonatoare:

Curent electric Da

Apă curentă Da

Telefon Da

D41b Structuri subordonate:

Curent electric

Apă curentă

Telefon

(4) Elemente de dotare

D42a Mobilierul din sălile de clasă în care se desfăşoară activitatea 
didactică este fix sau mobil:

mobilier mobil în majoritatea sălilor de clasă
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D42b În cazul claselor  cu mobilier fix, care poziţionarea majoritară a 
acestuia este:

tradiţională, cu pupitre poziţionate în lungul sălii (adâncimea sălii de curs), în raport cu catedra 

D43 Numărul de clase pentru care a fost achiziţionat mobilierul 
necesar clasei pregătitoare, specificate MECTS (mobilier: 
OMECTS 4310 /01.06.2012) este:

0

D44 Informaţii suplimentare privind grădiniţa:

Instalaţiile sanitare sunt adaptate vârstei 
copiilor (dimensiune, amplasare etc.) 

Mobilierul este adaptat vârstei copilului

(5) Resurse materiale

D45 Nivelul de dotare în ce priveşte resursele materiale şi 
mijloacele de învăţământ necesare procesului 
didactic din unitate:

Unitatea coordonatoare Structuri subordonate

dotare suficientă

D46 Numărul de clase pentru care au fost achiziţionate materialele 
didactice necesare clasei pregătitoare, specificate MECTS 
(mobilier: HG 564/302.05.2012) este:

0

D47 Nivelul de dotare cu mijloace de învăţământ şi echipamente 
a laboratoarelor, cabinetelor şi atelierelor, destinate formării 
profesionale iniţiale din şcoală, în raport cu cerinţele 
standardelor de pregătire profesională pe domeniile de 
formare profesională din cadrul şcolii este:

fabricarea produselor din lemn corespund integral

electronică automatizări corespund parţial

producţie media

construcţii instalaţii şi lucrări 
publice

mecanică corespund parţial

electric

industrie textilă şi pielărie

materiale de construcţii
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electromecanică

chimie industrială

tehnici poligrafice

turism şi alimentaţie

economic corespund parţial

comerţ corespund parţial

estetică şi igiena corpului 
omenesc

agricultură

silvicultură

protecţia mediului

industrie alimentară

D48 Nivelul de dotare cu mijloace de învăţământ şi echipamente 
destinate formării iniţiale din şcoală, specifice profilului 
vocaţional organizat în unitate este:

profil artistic

profil pedagogic

profil sportiv

D49 Fondul de carte din biblioteca şcolară este (apreciere):

Există un fond minim, care să acopere nevoile din unitate

D50 Dacă există bibliotecă şcolară, cum acoperă fondul 
de carte din biblioteca şcolară nevoile unităţii

Biblioteca asigură sistematic variantele 
de manuale alternative, pe discipline şi 
niveluri de studiu

Da

Biblioteca asigură auxiliare didactice şi 
mijloace de învăţământ, altele decât 
manualul şcolar

Da

Biblioteca asigură necesarul de legi, 
materiale şi alte documente adresate 
cadrelor didactice

Da

D51 Dacă există bibliotecă şcolară, cine sunt utilizatorii 
bibliotecii

Elevii şi cadrele didactice din unitatea coordonatoare
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D52 Numărul de computere din şcoală şi din unităţile 
subordonate este:

Unitatea
coordonatoare

Structuri
subordonate

Total

Număr de calculatoare utilizate în 
administraţie (cabinet director, 
cancelarie, secretariat, bibliotecă etc.)

15 0 15

Număr de calculatoare utilizate exclusiv 
de cadrele didactice

10 0 10

Număr de calculatoare utilizate în 
activităţi cu elevii şi de către elevi

110 0 110

Număr de calculatoare cu acces la 
internet, utilizate în activităţi cu elevii şi 
de către elevi

95 0 95

Total 135 0 135

D53 În ce priveşte utilizarea computerelor în procesul 
de învăţământ, gradul de utilizare efectivă a 
computerelor, în raport cu numărul planificat de 
ore este (estimare):

Unitate coordonatoare Structuri subordonate

peste 90% din orele planificate

D54 În ce priveşte utilizarea tehnologiei informaţionale (TIC), se 
va preciza dacă unitatea şcolară

dispune de soft educaţional pentru majoritatea disciplinelor de studiu din programa şcolară

D55 Unitatea a creat  şi gestionează un site internet al şcolii

Da

D56 În ce priveşte dotarea cu IT, se va preciza dacă în pregătirea 
şi derularea activităţilor cu elevii în şcoala dvs. se folosesc:

enciclopedii electronice Da

filme pe CD/DVD, fotografii 
digitale

Da

platformă de e-learning Da

V. Resursele umane 

(1) Informaţii privind  cadrele didactice din unitate

23

COLEGIUL TEHNIC "IULIU MANIU" SIMLEU SILVANIEI



D57 Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic 
angajat în unitate ( şcoala coordonatoare şi structuri) în 
anul şcolar curent:

Număr cadre didactice Structură [%]

Număr cadre didactice cu 
doctorat

2 5.26

Număr cadre didactice cu gradul 
I

20 52.63

Număr cadre didactice cu gradul 
II

9 23.68

Număr cadre didactice cu 
definitivat

7 18.42

Număr cadre didactice fără 
definitivat

0 0

Număr personal didactic 
necalificat

0 0

Total 38 100

D58 Cadrele didactice care predau în unitate (şcoala 
coordonatoare şi structuri) în anul şcolar curent:

Număr cadre didactice Total unitate 
[%]

Numărul total de cadre didactice 
din şcoală (pentru toate 
disciplinele)

0 0

Numărul de cadre didactice 
calificate

38 100

Numărul de cadre didactice care 
domiciliază în altă localitate decât 
şcoala în care predau (navetişti)

6 15.79

Numărul cadrelor didactice nou 
venite în şcoală

0 0

Numărul de cadre didactice 
colaboratori

4 10.53

D59 Acoperirea normelor didactice cu personal didactic angajat 
(unitate coordonatoare şi structuri) în anul şcolar curent:

Număr cadre didactice

Numărul total de norme 
didactice (pentru toate 
disciplinele)

45.67

(2) Informaţii privind  acoperirea normelor didactice
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Numărul de norme acoperite cu 
personalul şcolii în cadrul normei 
didactice

36.00

Numărul de norme acoperite cu 
personalul şcolii la plata cu ora

7.82

Numărul de norme acoperite cu 
colaboratori, angajaţi la plata cu 
ora

1.85

D60 Acoperirea disciplinelor cu personal didactic titular:

Disciplină de studiu Grad de acoperire

Alte Acoperire integrală

Biologie, şt.naturii Acoperire integrală

Chimie Acoperire integrală

Consiliere Acoperire integrală

Cultură civică Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Discipline de specialitate Acoperire integrală

Discipline economice Acoperire integrală

Educaţie antreprenorială Acoperire integrală

Educaţie fizică Acoperire integrală

Educaţie muzicală Acoperire integrală

Educaţie plastică Acoperire integrală

Educaţie tehnologică Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Educatoare Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Fizică Acoperire integrală

Geografie Acoperire integrală

Informatică, IT Acoperire integrală

Invăţător / institutor Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Istorie Acoperire integrală

Limba latină Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Limba română Acoperire integrală

Limbi moderne Acoperire integrală

Maiştri instructori Acoperire integrală

Matematică Acoperire integrală

Puericultor Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Religie Acoperire integrală
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Ştiinte socio-umane Acoperire integrală

D61 Acoperirea cu personal didactic auxiliar a posturilor 
rezultate din normativele în vigoare:

În grădiniţă În şcoală

la nivelul normativelor

(3) Informaţii privind personalul auxiliar şi nedidactic

D62 Acoperirea cu personal nedidactic a posturilor rezultate din 
normativele în vigoare:

În grădiniţă În şcoală

la nivelul normativelor

(4) Informaţii privind personalul de conducere

D63a Informaţii privind personalul de conducere: număr de 
directori:

număr de directori conform 
normativelor

2

număr de directori existent în 
unitate

2

D63b Informaţii privind directorii (pentru fiecare dintre directorii din unitate)

Calificare Grad didactic Vechimea
didactică

Participarea la cursuri 
de formare în 
management

Director Matematică Doctorat 35 Da

Director Adjunct Discipline de 
specialitate

Doctorat 28 Da

Director Adjunct 0

Director Adjunct 0

D64 Numărul de ore de participare a cadrelor didactice din 
unitate (şcoală coordonatoare şi structuri) la programe de 
formare continuă acreditate, în anul şcolar anterior:

Ore Număr mediu ore pe cadru 
didactic

Număr ore de participare 850 0

(5) Formarea continuă
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D65 Numărul cadrelor didactice din unitate (şcoală coordonatoare şi 
structuri) care, în ultimii 3 ani au participat la sesiuni de formare 
pentru folosirea calculatorului şi a altor mijloace electronice în 
procesul didactic (numărul de participanţi la stagii de formare 
TIC):

Unitatea coordonatoare Structuri
subordonate

Total

Numărul de participanţi la 
stagii de formare TIC

2 0 2

D66 Dacă în unitate sunt organizate clase pregătitoare, precizaţi 
numărul cadrelor didactice din unitate (şcoală coordonatoare şi 
structuri) care au participat la stagiile de formare organizate în 
acest scop (numărul de participanţi la stagii de formare pentru 
clasa pregătitoare) este:

Unitatea coordonatoare Structuri
subordonate

Total

Numărul de participanţi la 
stagii de formare pentru 
clasa pregătitoare

0 0 0

Situaţii ale unităţii, din anul şcolar anterior 

D67a Efective şcolare din învăţământul de zi, pe niveluri

Număr elevi

Numărul de copii din învăţământul 
antepreşcolar

0

Numărul de copii din învăţământul 
preşcolar

0

Numărul de elevi din învăţământul primar 
(I-IV)

0

Numărul de elevi din învăţământul 
gimnazial (V-VIII)

0

Numărul de elevi din învăţământul liceal, 
profil teoretic (IX-XII/XIII)

71

Numărul de elevi din învăţământul liceal, 
profil tehnologic (IX-XII/XIII)

471

Numărul de elevi din învăţământul din 
învăţământul profesional cu durata de 2 
ani după clasa a X-a

50

Numărul de elevi în stagii de practică 
după finalizarea ciclului inferior al liceului

0

Numărul de elevi din învăţământul  liceal, 
profil vocational (IX-XII/XIII)

0

D67 - Efectivele şcolare pe niveluri de învăţământ existente anul şcolar anterior în unitate 
(şcoala coordonatoare şi structuri) :
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Numărul de elevi din învăţământul 
postliceal

28

Total 620

Total grădiniţă 0

Total niveluri şcoală 620

Total liceu 542

Total profesional 50

VI. Participarea elevilor în anul şcolar anterior

D68a Dacă a existat nivelul preşcolar în anul şcolar 
anterior, numărul total de zile absente este:

Absente

numărul de absenţe motivate 0

numărul de absenţe nemotivate 0

Total absenţe pe an 0

Număr mediu absenţe pe copil 0

D68b Numărul de absenţe ale elevilor din învăţământul  
forma "Învăţământ de zi",  în anul şcolar anterior 
(număr ore de absenţă pe an):

Absente

numărul de absenţe motivate 12596

numărul de absenţe nemotivate 10872

Total absenţe pe an 23468

Număr mediu absenţe pe copil 37.85

D69 - Efectivele şcolare din anul şcolar anterior, pe niveluri  (şcoala coordonatoare şi 
structuri):

D67c Efective şcolare cuprinse în alte forme de 
învăţământ (" A doua şansă", " Învăţământ 
seral", " Cu frecvenţă redusă") din şcoala 
coordonatoare şi structuri
Număr Elevi

Efective şcolare cuprinse în alte forme de 
învăţământ 

0

D67b Efective şcolare pentru învăţământul de zi, pentru 
clasa pregătitoare

Număr Elevi

Numarul de copii 0
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D69a Efectivele şcolare din învăţământul de zi 

Înscrişi la 
început

În evidenţă 
la sfârşit

Înscrişi pe 
parcurs

Transferaţi Elevi
care au 
abondon
at

Situaţie 
finală

Numărul de copii 
din învăţământul 
antepreşcolar

0 0 0 0 0 0

Numărul de copii 
din învăţământul 
preşcolar

0 0 0 0 0 0

Numărul de elevi 
din învăţământul 
primar (I-IV)

0 0 0 0 0 0

Numărul de elevi 
din învăţământul 
gimnazial (V-VIII)

0 0 0 0 0 0

Numărul de elevi 
din învăţământul 
liceal, profil teoretic 
(IX-XII/XIII)

71 71 0 0 0 71

Numărul de elevi 
din învăţământul 
liceal, profil 
tehnologic (IX-
XII/XIII)

471 461 0 10 0 461

Numărul de elevi 
din învăţământul din 
învăţământul 
profesional cu 
durata de 2 ani 
după clasa a X-a

0 0 0 0 0 0

Numărul de elevi în 
stagii de practică 
după finalizarea 
ciclului inferior al 
liceului

0 0 0 0 0 0

Numărul de elevi 
din învăţământul  
liceal, profil 
vocational (IX-
XII/XIII)

0 0 0 0 0 0

Numărul de elevi 
din învăţământul 
postliceal

28 24 0 0 2 26

Total 570 556 0 10 2 558

Total grădiniţă 0 0 0 0 0 0
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Total niveluri 
şcoală

570 556 0 10 2 558

D69b Pentru unităţile care au organizat şi alte forme de învăţământ 
("Învatamânt seral", "Cu frecventa redusa", "Program "A doua sansa"") 
în anul şcolar anterior, situaţia elevilor cuprinşi în aceste forme este:

Înscrişi la 
început

În evidenţă 
la sfârşit

Înscrişi pe 
parcurs

Transferaţi Elevi
care au 
abondon
at

Situaţie 
finală

Total elevi (toate 
nivelurile)

0 0 0 0 0 0

VII. Situaţia şcolară la sfârşitul anului şcolar precedent

(1) Flux şcolar

D70a Situaţia elevilor din învăţământul de zi

Situaţia la final de an, înaintea 
examenului de corigenţă

Situaţie finală, după 
examenul de corigenţă

Repetenţi Corigenţi Situaţie 
şcolară 
neîncheiată

Repetenţi 
după 
corigenţă

Situaţie 
şcolară 
neîncheiată 
după corigenţă

Numărul de elevi din 
învăţământul primar (I-IV)

0 0 0 0 0

Numărul de elevi din 
învăţământul gimnazial 
(V-VIII)

0 0 0 0 0

Numărul de elevi din 
învăţământul liceal, profil 
teoretic (IX-XII/XIII)

0 0 0 0 0

Numărul de elevi din 
învăţământul liceal, profil 
tehnologic (IX-XII/XIII)

0 30 0 0 0

Numărul de elevi din 
învăţământul profesional 
cu durata de 2 ani după 
clasa a X-a

0 2 0 0 0

Numărul de elevi în stagii 
de practică după 
finalizarea ciclului inferior 
al liceului

0 0 0 0 0

D70 - Situaţia şcolară a elevilor  (total şcoala coordonatoare şi structuri), la sfârşitul anului 
şcolar anterior:
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Numărul de elevi din 
învăţământul  liceal, profil 
vocational (IX-XII/XIII)

0 0 0 0 0

Numărul de elevi din 
învăţământul postliceal

0 0 0 0 0

Total 0 32 0 0 0

D70b Situaţia elevilor cuprinşi în alte forme de învăţământ din şcoală:

Situaţia la final de an, înaintea 
examenului de corigenţă

Situaţie finală, după 
examenul de corigenţă

Repetenţi Corigenţi Situaţie 
şcolară 
neîncheiată

Repetenţi 
după 
corigenţă

Situaţie 
şcolară 
neîncheiată 
după corigenţă

Numărul total de elevi din 
unitate, în alte forme de 
învăţământ 

0 0 0 0 0

D70c Pentru unităţile de învăţământ care au organizat în acest an şcolar 
clase pregătitoare, numărul de elevi din aceste clase care au 
frecventat anterior gradiniţa este:

0

(2) Rezultate şcolare pentru nivelurile existente în unitate la sfârşitul anului şcolar anterior 

D71 Distribuţia elevilor cuprinşi în învăţământul primar, forma 
"Învăţământ de zi", în funcţie de calificativele la sfârşitul anului 
şcolar anterior:

Număr de elevi din clasele I-IV în distribuţie pe discipline

Nesatisfăcăto
r

Satisfăcător Bine Foarte bine Total

Limbă şi comunicare 0 0 0 0 0

Matematică 0 0 0 0 0

D72a Distribuţia elevilor cuprinşi în  învăţământul  forma "Învăţământ de zi",  în 
funcţie de mediile la sfârşitul anului şcolar anterior, pe niveluri

Număr de elevi, pe grupe de medii

5 - 5,99 6 - 6,99 7 - 7,99 8 - 8,99 9 - 10 Situaţie 
neîncheiat
ă

Total

Învăţământul 
gimnazial

0 0 0 0 0 0 0

Învăţământul 
liceal

16 141 150 141 71 2 521

31

COLEGIUL TEHNIC "IULIU MANIU" SIMLEU SILVANIEI



D73a Numărul elevilor din unitate care au absolvit în anul 
şcolar anterior (şcoala coordonatoare şi structuri):

Nr absolvenţi învăţământ 
"cu frecvenţă zi"

Nr absolvenţi alte forme

Numărul absolvenţilor inv.primar 
(clasa a IV-a)

0 0

Numărul absolvenţilor de gimnaziu 
(clasa a VIII-a)

0 0

 Numărul absolvenţilor de liceu- 
ciclu inferior (clasa a X-a)

250 0

Numărul absolvenţilor de liceu 
(clasele a XII-a si a XIII-a)

153 0

Numărul absolvenţilor stagiilor de 
pregătire practică după finalizarea 
ciclului inferior al liceului 

0 0

Numărul absolvenţilor de 
învăţământ profesional cu durata de 
2 ani după clasa a X-a

0 0

Numărul absolvenţilor din 
învăţământul postliceal

0 0

Numarul de elevi 0 0

(2) Condiţii de intrare în liceu pentru elevii cuprinşi în clasele IX-XII

Învăţământul 
postliceal

6 17 14 11 2 0 50

Învăţământul 
profesional

11 9 27 9 12 0 68

D72b Distribuţia elevilor cuprinşi în alte forme de învăţământ, în funcţie de mediile 
la sfârşitul anului şcolar anterior:

Număr de elevi, pe grupe de medii

5 - 5,99 6 - 6,99 7 - 7,99 8 - 8,99 9 - 10 Situaţie 
neîncheiat
ă

Total

Total elevi 
(toate
nivelurile)

0 0 0 0 0 0 0

D73b Numărul de elevi, din anul şcolar anterior, în cazul ultimei 
clase de liceu (clasa a XII-a sau clasa aXIII-a)

Număr elevi la 
început de an

Număr 
absolvenţi

Număr 
repetenţi

Situaţie 
şcolară 
neîncheiată

Numarul de elevi 99 99 0 0
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D74 În cazul unităţilor cu nivel liceal, media minimă de intrare 
în clasa a IX-a la forma "Învăţământ de zi", pentru 
ultimele patru generaţii de elevi ai şcolii s-a situat în 
intervalul de notare:

Elevi cuprinşi în acest an Media minimă de intrare în liceu, în anul de referinţă

clasa a IX-a Sub 5

clasa a X-a Sub 5

clasa a XI-a Sub 5

clasa a XII-a Sub 5

D75 În cazul unităţilor cu nivel liceal, ponderea elevilor 
cuprinşi în acest an şcolar, în cei patru ani de studiu din 
invăţământul de zi, intraţi în liceu pe baza repartiţiei 
conform opţiunii exprimate, după promovarea testelor 
naţionale la finalul clasei a VIII-a, a fost (estimare):

Ponderea elevilor care au promovat testele naţionale 
(examenul de capacitate) la finalul clasei a VIII-a

Elevii din clasa a IX-a 75-90%

Elevii din clasa a X-a 75-90%

Elevii din clasa a XI-a 75-90%

Elevii din clasa a XII-a 75-90%

(3) Rezultate la evaluări naţionale susţinute în anul şcolar anterior

D76 Rezultate la tezele naţionale cu subiect unic (testarea naţională ); 
informaţii referitoare numai la absolvenţii de gimnaziu din anul 
şcolar anterior (fără serii anterioare):

Numărul elevilor cu note în intervalul

Denumire Sub 5 5 - 5,99 6 - 6,99 7 - 7,99 8 - 8,99 9 - 10 Total

Limba maternă 0 0 0 0 0 0 0

Limba romană 0 0 0 0 0 0 0

Matematică 0 0 0 0 0 0 0

D77 Rezultate la examenul de bacalaureat, pentru absolvenţii din anul 
şcolar anterior (fără serii anterioare):

Sub 6 6 - 6,99 7 - 7,99 8 - 8,99 9 - 10 Total

Învăţământ forma "cu 
frecvenţă-zi"

48 19 26 17 2 112

Total 48 19 26 17 2 112
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D78 Rezultate la examene de certificare a competenţelor, în 
anul şcolar anterior  (absolvenţi înscrişi la examen şi 
absolvenţi care au promovat examenul):

Număr absolvenţi înscrişi la 
examen

Număr absolvenţi

Liceu-ciclul inferior (certificare de 
nivel 2) - învăţământ "cu frecvenţă-
zi"

22 25

Liceu-ciclul inferior (certificare de 
nivel 2) - alte forme

0 0

Liceu-ciclul superior (certificare de 
nivel 3) - învăţământ "cu frecvenţă-
zi"

142 153

Liceu-ciclul superior (certificare de 
nivel 3) - alte forme

0 0

Învăţământ postliceal (certificare de 
nivel 3+) - învăţământ "cu frecvenţă-
zi"

14 22

Învăţământ postliceal (certificare de 
nivel 3+) - alte forme

0 0

D79 Numărul absolvenţilor şcolii din anul şcolar anterior care 
se regăsesc în anul şcolar curent în diferite unităţi de 
învăţământ:

Învăţământ  "cu frecvenţă - zi" Alte forme

Numărul de copii care au terminat 
nivelul antepreşcolar în anul şcolar 
precedent

0 0

Numărul de copii care au finalizat 
nivelul antepreşcolar şi s-au înscris 
la gradiniţă

0 0

Numărul de copii care au terminat 
nivelul preşcolar în anul şcolar 
precedent

0 0

Numărul de copii care au finalizat 
grădiniţa in anul şcolar anterior şi 
care s-au înscris în clasa I

0 0

Numărul elevilor care au absolvit 
clasa a IV-a în anul şcolar 
precedent

0 0

Numărul absolvenţilor de clasa a IV-
a ai acestei şcoli, care s-au înscris 
în clasa a V-a în orice unitate 
şcolară

0 0

Numărul elevilor care au absolvit 
clasa a VIII-a în anul şcolar 
precedent

0 0
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Numărul absolvenţilor de clasa a 
VIII-a ai acestei şcoli, care s-au 
înscris în clasa a IX-a de liceu

0 0

Numărul absolvenţilor clasei a IX-a 
ai şcolii din anul şcolar anterior care 
continuă studiile în învăţământul 
profesional în anul şcolar curent in 
diferite unitati de învăţământ

0 0

Numărul elevilor care au absolvit 
ciclul inferior al liceului,  în anul 
şcolar precedent 

0 0

Numărul absolvenţilor de liceu-ciclu 
inferior care au optat pentru 
continuarea cu stagiul de practică 
de 6 luni

0 0

Numărul absolvenţilor de liceu-ciclu 
inferior care au optat pentru 
continuarea liceului  (ciclul superior )

0 0

Numărul absolvenţilor de liceu 
(clasa a XII-a şi clasa a XIII-a) în 
anul şcolar precedent

0 0

Numărul absolvenţilor de liceu care 
s-au înscris într-o forma de 
învăţământ postliceal

0 0

Numărul absolvenţilor de liceu ai 
şcolii care s-au înscris în învăţământ 
superior

0 0

Numărul absolvenţilor 
învăţământului postliceal în anul 
şcolar precedent

0 0

Numărul absolvenţilor 
învăţământului postliceal din unitate 
care s-au înscris în învăţământul 
superior

0 0

IX. Experienţa în evaluări internaţionale

România a participat la evaluări internaţionale (PIRLS - investigarea nivelului de înţelegere 
a lecturii a elevilor de clasa a IV-a; TIMSS - investigarea achiziţiilor elevilor de clasa a VIII-a 
la matematică şi ştiinţe; PISA – evaluarea capacităţii tinerilor de 15 ani de a-şi utiliza 
competenţele de lectură, de matematică şi de ştiinţe dobândite pe parcursul şcolarizării 
obligatorii).
În legătură cu experienţa unor astfel de evaluări, se va preciza dacă:
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D80a Şcoala a participat, prin elevi de vârstă 
corespunzătoare, la evaluări în cadrul:

Varianta Dvs

PIRLS

TIMSS

PISA

D80b În şcoala au existat acţiuni de diseminare a 
informaţiilor obţinute din experienţa participării 
României la astfel de evaluări (analize de obiective, de 
instrumente, de rezultate şi/sau de aspecte 
metodologice specifice):

Nu

XI. Alte realizări în activitatea şcolii

(1) Date referitoare la elevi

D81 Diversificarea ofertei educaţionale a unităţii, prin 
organizarea de grupe / clase de învăţământ alternativ, 
precizaţi numărul acestora, pe niveluri, precum şi 
numărul de copii / elevi cuprinşi în alternativa 
educaţională respectivă:

Număr grupe / clase Număr copii / elevi

preşcolar 0 0

primar 0 0

gimnazial 0 0

liceu 0 0

D82 - Ponderea absolvenţilor claselor terminale (VIII si/sau XII) care au beneficiat de 
consiliere / orientare şcolară şi profesională / asistenţă psihopedagogică pe parcursul celor 
patru ani de studiu, în vederea profesionalizării şi/sau a continuării educaţiei în ciclul 
următor (estimare):

Clasa a-VIII-a Clasa a-XII-a

Niciunul Sub 25%

D83 - Număr de elevi care au obţinut premii sau menţiuni la olimpiade, concursuri pe 
discipline, concursuri pe meserii, expoziţii, concursuri sportive sau artistice, ca urmare a 
participării la aceste evenimente, începând cu faza judeţeană (municipiul Bucureşti):
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PARTEA A III-A
NIVELUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ, CONFORM
STANDARDELOR DE ACREDITARE ŞI DE EVALUARE PERIODICĂ (H.G. nr. 21/18.01.2007) şi
STANDARDELE DE REFERINŢĂ

PARTE A II-A 
DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE

Nr.
crt.

Nume Tip
Activitate

Obiective Dată 
început

Dată 
sfârşit

Nr.
crt.

Nume Tip Cercetare Obiective Dată 
început

Dată 
sfârşit

Activităţi de îmbunătăţire a calităţii

Activităţi de evaluare internă

(2) Date referitoare la cadrele didactice

D84 - Numărul cadrelor didactice care au calitate de formatori (cu certificat /atestat):

9

D85 - Numărul cadrelor didactice din şcoală care sunt autori / coautori de manuale şcolare 
sau auxiliare didactice cu ISBN / ISSN:

2

D87 - Numărul elevilor care învaţă în clase bilingve sau cu predare intensivă a unei limbi 
străine:

0

D88 - Veniturile proprii din anul calendaristic anterior realizate prin : sponsorizări, 
participarea la proiecte şi programe naţionale sau internaţionale (proiecte finanţate din 
fonduri structurale, din Programul de învăţare pe tot parcusul vieţii etc.), activităţi 
productive, prestări servicii, organizarea de evenimente pentru comunitate etc. (mii RON):

17

(3) Aspecte manageriale

D86 - Numărul de discipline opţionale din oferta şcolii:

2
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Nr.
crt.

Indicator

N
e
s
a
tis

fa
c
a
to

r

S
a
tis

fa
c
a
to

r

B
in

e

F
o

a
rte

 b
in

e

E
x
c
e
le

n
t

Învăţamântul profesional

DOMENIU Capacitate instituţională

Subdomeniu Baza materială (resurse)

1 Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de 
învăţământ şi auxiliarelor curriculare x

2 Accesibilitatea spaţiilor auxiliare x
3 Accesibilitatea spaţiilor şcolare x
4 Dotarea cu  tehnologie informatică şi de comunicare. x
5 Dotarea cu mijloacele de învăţământ şi cu auxiliare curriculare x
6 Dotarea spaţiilor şcolare x
7 Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare x
8 Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare/ centrului de 

informare şi documentare x
9 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor administrative x

10 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor auxiliare x
11 Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare şi a actelor de studii x
12 Utilizarea spaţiilor auxiliare x
13 Utilizarea spaţiilor şcolare x

Subdomeniu Resurse umane

1 Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului 
nedidactic x

2 Managementul personalului didactic şi de conducere x
Subdomeniu Structuri institutionale, administrative si manageriale

1 Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară, 
în timpul desfăşurării programului x

2 Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi. x
3 Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi x
4 Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă  şi 

externă x
5 Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei; 

înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor. x
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6 Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective 
(proiectul de dezvoltare şi planul de implementare) x

7 Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ x
8 Organizarea internă a unităţii de învăţământ x

DOMENIU Eficacitate educaţională

Subdomeniu Activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz

1 Activitatea metodică a cadrelor didactice x
2 Activitatea ştiinţifică x

Subdomeniu Activitatea financiară a organizaţiei

1 Constituirea bugetului şcolii x
2 Execuţia bugetară x

Subdomeniu Conţinutul programelor de studiu

1 Definirea şi promovarea ofertei educaţionale x
2 Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai comunităţii  x
3 Proiectarea curriculumul-ui x
4 Realizarea curriculumul-ui x

Subdomeniu Rezultatele învăţării

1 Evaluarea  rezultatelor şcolare x
2 Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare  (extra-clasă 

şi extra-şcolare) x

DOMENIU Managementul calităţii

Subdomeniu Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării

1 Optimizarea accesului la resursele educaţionale x
Subdomeniu Baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea 
internă a calităţii

1 Constituirea bazei de date a unităţii de învăţământ x
Subdomeniu Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, 
conform legii

1 Constituirea si funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea 
internă a calităţii x

Subdomeniu Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral

1 Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral x
Subdomeniu Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor 
învăţării

1 Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării 
învăţării x
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Subdomeniu Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea 
periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate

1 Revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare x
Subdomeniu Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii

1 Dezvoltarea profesională a personalului x
2 Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională x
3 Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţii x

Subdomeniu Transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la 
programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările 
oferite

1 Asigurarea accesului  la oferta educaţională a şcolii x
Învăţamântul secundar superior (liceu) - Filiera Tehnologica

DOMENIU Capacitate instituţională

Subdomeniu Baza materială (resurse)

1 Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de 
învăţământ şi auxiliarelor curriculare x

2 Accesibilitatea spaţiilor auxiliare x
3 Accesibilitatea spaţiilor şcolare x
4 Dotarea cu  tehnologie informatică şi de comunicare. x
5 Dotarea cu mijloacele de învăţământ şi cu auxiliare curriculare x
6 Dotarea spaţiilor şcolare x
7 Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare x
8 Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare/ centrului de 

informare şi documentare x
9 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor administrative x

10 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor auxiliare x
11 Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare şi a actelor de studii x
12 Utilizarea spaţiilor auxiliare x
13 Utilizarea spaţiilor şcolare x

Subdomeniu Resurse umane

1 Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului 
nedidactic x

2 Managementul personalului didactic şi de conducere x
Subdomeniu Structuri institutionale, administrative si manageriale

1 Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară, 
în timpul desfăşurării programului x
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2 Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi. x
3 Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi x
4 Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă  şi 

externă x
5 Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei; 

înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor. x
6 Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective 

(proiectul de dezvoltare şi planul de implementare) x
7 Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ x
8 Organizarea internă a unităţii de învăţământ x

DOMENIU Eficacitate educaţională

Subdomeniu Activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz

1 Activitatea metodică a cadrelor didactice x
2 Activitatea ştiinţifică x

Subdomeniu Activitatea financiară a organizaţiei

1 Constituirea bugetului şcolii x
2 Execuţia bugetară x

Subdomeniu Conţinutul programelor de studiu

1 Definirea şi promovarea ofertei educaţionale x
2 Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai comunităţii  x
3 Proiectarea curriculumul-ui x
4 Realizarea curriculumul-ui x

Subdomeniu Rezultatele învăţării

1 Evaluarea  rezultatelor şcolare x
2 Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare  (extra-clasă 

şi extra-şcolare) x

DOMENIU Managementul calităţii

Subdomeniu Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării

1 Optimizarea accesului la resursele educaţionale x
Subdomeniu Baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea 
internă a calităţii

1 Constituirea bazei de date a unităţii de învăţământ x
Subdomeniu Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, 
conform legii

1 Constituirea si funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea 
internă a calităţii x
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Subdomeniu Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral

1 Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral x
Subdomeniu Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor 
învăţării

1 Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării 
învăţării x

Subdomeniu Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea 
periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate

1 Revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare x
Subdomeniu Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii

1 Dezvoltarea profesională a personalului x
2 Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională x
3 Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţii x

Subdomeniu Transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la 
programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările 
oferite

1 Asigurarea accesului  la oferta educaţională a şcolii x
Învăţamântul tertiar non-universitar (postliceal)

DOMENIU Capacitate instituţională

Subdomeniu Baza materială (resurse)

1 Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de 
învăţământ şi auxiliarelor curriculare x

2 Accesibilitatea spaţiilor auxiliare x
3 Accesibilitatea spaţiilor şcolare x
4 Dotarea cu  tehnologie informatică şi de comunicare. x
5 Dotarea cu mijloacele de învăţământ şi cu auxiliare curriculare x
6 Dotarea spaţiilor şcolare x
7 Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare x
8 Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare/ centrului de 

informare şi documentare x
9 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor administrative x

10 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor auxiliare x
11 Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare şi a actelor de studii x
12 Utilizarea spaţiilor auxiliare x
13 Utilizarea spaţiilor şcolare x
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Subdomeniu Resurse umane

1 Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului 
nedidactic x

2 Managementul personalului didactic şi de conducere x
Subdomeniu Structuri institutionale, administrative si manageriale

1 Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară, 
în timpul desfăşurării programului x

2 Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi. x
3 Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi x
4 Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă  şi 

externă x
5 Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei; 

înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor. x
6 Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective 

(proiectul de dezvoltare şi planul de implementare) x
7 Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ x
8 Organizarea internă a unităţii de învăţământ x

DOMENIU Eficacitate educaţională

Subdomeniu Activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz

1 Activitatea metodică a cadrelor didactice x
2 Activitatea ştiinţifică x

Subdomeniu Activitatea financiară a organizaţiei

1 Constituirea bugetului şcolii x
2 Execuţia bugetară x

Subdomeniu Conţinutul programelor de studiu

1 Definirea şi promovarea ofertei educaţionale x
2 Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai comunităţii  x
3 Proiectarea curriculumul-ui x
4 Realizarea curriculumul-ui x

Subdomeniu Rezultatele învăţării

1 Evaluarea  rezultatelor şcolare x
2 Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare  (extra-clasă 

şi extra-şcolare) x

DOMENIU Managementul calităţii

Subdomeniu Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării

1 Optimizarea accesului la resursele educaţionale x
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Subdomeniu Baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea 
internă a calităţii

1 Constituirea bazei de date a unităţii de învăţământ x
Subdomeniu Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, 
conform legii

1 Constituirea si funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea 
internă a calităţii x

Subdomeniu Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral

1 Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral x
Subdomeniu Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor 
învăţării

1 Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării 
învăţării x

Subdomeniu Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea 
periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate

1 Revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare x
Subdomeniu Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii

1 Dezvoltarea profesională a personalului x
2 Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională x
3 Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţii x

Subdomeniu Transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la 
programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările 
oferite

1 Asigurarea accesului  la oferta educaţională a şcolii x

PARTE A IV-A 
PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR 
URMĂTOR

Nr.
crt.

Nume Tip
Activitate

Obiective Dată 
început

Dată 
sfârşit

Activităţi de îmbunătăţire a calităţii:

Activităţi de evaluare internă:
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Nr.
crt.

Nume Tip Cercetare Obiective Dată 
început

Dată 
sfârşit

1 Evaluarea rezultatelor obținute 
de elevi la testările inițiale

Eficacitate
educaţională pe 
disciplina Z

• realizarea 
corecta și 
responsabilă a 
planificării și  
proiectării 
materiei, luând 
in considerare
rezultatele
obținute la 
testările 
inițiale;
• recuperarea 
materiei de 
studiu
(capitolul/tema
) la care elevii 
au întâmpinat 
dificultăți;
• analiza
obiectivă și 
relevantă  a 
itemilor din 
testările 
inițiale

16.10.2017 10.11.2017

Responsabilităţi: prof Bagoly Martin. prof ec. Nosal Mariana

Indicatori realizare: Planificări revizuite
Teme pentru recuperare
Programe de recuperare

Aspecte reţinute: Intervenții/activități la nivel de curriculum și metodologie didactică

2 Îmbunătățirea ritmicității notării Eficacitate
educaţională pe 
disciplina Z

• asigurarea
notării  ritmice 
a elevilor;
• aplicarea mai 
multor forme 
de evaluare;
• asigurarea
numărului de 
note in raport 
cu numărul de 
ore alocat 
disciplinei.

16.10.2017 28.10.2017

Responsabilităţi: prof. ec. Nosal Mariana,prof. ing. Mag Laura, 

45

COLEGIUL TEHNIC "IULIU MANIU" SIMLEU SILVANIEI



Indicatori realizare: numărul de note;
-datele la care au fost acordate notele;
-chestionare

Aspecte reţinute: Intervenții/activități la nivel de curriculum și metodologie didactică

Director, Responsabil CEAC,
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