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I. INFORMAȚII GENERALE 

A. CONTEXTUL LEGISLATIV, POLITIC-INSTITUŢIONAL, SOCIAL-ECONOMIC, 

CULTURAL ŞI ECOLOGIC CU CONEXIUNI ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI 

 

 

Din punct de vedere legislativ si organizatoric, învăţământul preuniversitar românesc, în egală 

măsură, procesul instructive-educativ din unitate noastră şcolară în anul şcolar 2021 – 2022  a fost 

reglementat prin următoarele documente şi acte normative: 

 

 Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 O.M.E. Nr.3243/5februarie 2021 privind structura anului școlar 2021-2022; 

 O.U.Gnr.75/2005 privind asigurarea calității educației,aprobată prin Legea nr.87/2006; 

 Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFU1P), 

O.M.E. Nr.4183/2022; 

 Planul Managerialal al Liceului Tehnologic „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” pentru anul școlar 

2021-2022; 

 Legea nr.35/2007 privind creșterea siguranţei în unităţile de învăţământ, modificată și 

completată prin Legea29/2010. 

 Graficul unic de inspecții, monitorizare și control al Liceului Tehnologic „Constantin Brâncuși”  

în anul școlar 2021-2022; 
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 Strategia „Europa 2020”; 

 O.M.E.C. nr.4303/2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea 

continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului 

educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.5.561/2011; 

 O.M.E.C. nr.4649/2020 privind instituirea unor măsuri referitoare la acreditarea, organizarea și 

desfășurarea programelor de formare continuă, destinate personalului didactic din învățământul 

preuniversitar, în contextual pandemiei COVID–19. 

 

B. ANALIZA PESTE 

Factorii politici  

În ceea ce priveşte factorii politici care influenţează în mod curent activitatea  Liceului Tehnologic 

„Constantin Brâncuşi”, aceştia cuprind: 

 Aria legislativă specifică domeniului învăţământ  care se axează pe descentralizarea  şi 

autonomia sistemului – Planul strategic al M.E.N. cu priorităţile: descentralizare, asigurarea calităţii, 

resurse umane, învăţarea continuă, oferta educaţională flexibilă, accesibilitate la educaţie, diversitate 

culturală, standarde europene; 

 Instabilitatea politică, determinând schimbări repetate ale legislaţiei specifice educaţiei; 

 Riscul politic – corupție, tensiuni etnice, sindicate; 

 Politica monetară, bugetară şi fiscală în vigoare la nivel national, cu implicaţii atât în procesul 

de implicare a resurselor, cât şi în cel de control al cheltuielilor; 

 Existenţa întârzierilor în adoptarea actelor normative cu implicaţii în sfera educaţională; 

 Îmbunătăţirea relaţiilor liceului cu comunitatea prin adoptarea unor decizii politice favorabile în 

administraţie şi finanţare; 

 Interesul manifestat de comunitatea locală pentru creşterea calităţii învăţământului prin 

întreţinerea şi dezvoltarea bazei material; 

 Schimbările legislative la nivel national şi european; 

 Obţinerea resurselor materiale şi informaţionale pentru unităţile de învăţământ prin proiecte şi 

programe finanţate de stat; 

 Formarea cadrelor didactice prin proiecte de pregătire şi perfecţionare şi a programelor cu 

finalităţi de educaţie şi formare profesională; 

 Stagii de adaptare a sistemului de învăţământ românesc la standarde europene. 
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      Factori economici 

Dintre factorii externi de natură economică care influenţează în mod current activitatea Liceului 

Tehnologic “Constantin Brâncuşi” menționăm: 

 Inserţia în viaţa activă a absolvenţilor  este determinată de relaţiile dintre şcoală, mediul 

economic şi mediul de afaceri; 

 Migraţia forţei de muncă în străinătate conduce la presiuni privind sporirea cererea creşterii 

forţei de muncă din partea pieţei interne; 

 Salarizarea nu stimulează suficient specialiştii la nivelul sistemului educațional din România; 

 Pot fi elaborate bugete de venituri şi cheltuieli realiste  pentru proiecte de investiţii privid 

dezvoltarea organizaţiei; 

 Suplimentarea / redirecţionarea resurselor financiare curente la nivelul sectorului cu impact 

benefic pentru activitatea liceului; 

 Politica de finanţare pe baza proiectelor a Uniunii europene; 

 Aria economică este în creştere în Bucureşti, o certitudine cât priveşte creşterea ratei de 

absorbţie a absolvenţilor. 

 

        Factori sociali 

Factorii sociali cu implicaţii în activitatea educaţională din Liceul Iehnologic “Constantin   

Brâncuşi sunt: 

 Modificările demografice au impact direct asupra cifrelor de şcolarizare; 

 Oferta educaţională este dependentă de modificările pe piaţa muncii şi în sistemul de absorbţie 

profesioanlă; 

 Apariţia abandonului şcolar este influenţat de creşterea numărului familiilor monoparentale; 

 Creşterea cererii venită din partea populaţiei pentru educarea adulţilor şi pentru programe de 

învăţare continua transformă unitatea de învăţământ în furnizor de servicii educaţionale; 

 Existenţa unei bune relaţii de colaborare a liceului cu instituţii din Bucureţti – Primăria, Poliţia, 

O N G – uri şi Biserica 

 Parteneriatul de colaborate cu poliţia şi părinţii pentru combaterea violenţei în mediul şcolar; 

 Existenţa oportunităţii unei oferte de muncă extinse pe piaţa muncii europene. 

 

Factori tehnologici 
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Factorii tehnologici reprezintă o categorie importantă de factori cu  influenţă în macromediul în 

care activează instituţia şcolară. 

 Îmbunătăţirea şi actualizarea permanent a tehnologiilor moderne de comunicare şi de tehnică de 

calcul uşurează transmiterea informaţiei; 

 Rata ridicată a progresului ştiinţific şi tehnologic ajută indivizii să înveţe pe tot parcursul vieţii; 

 Metodele de predare tradiţionale sunt modernizate prin influenţa practicilor educaţionale 

inovatoare (AEL); 

 Utilizarea cursurilor de instruire şi formare prin intermediul spaţiilor virtuale; 

 Posibilităţile de formare a acdrelor didactice prin noile tehnologii IT; 

 Introducerea noilor tehnologii implică creşterea costului investiţiei în pregătirea cadrelor 

didactice; 

 Creşte dificultatea accesului elevilor la documentaţia în format electronic. 

 

Factori ecologici 

Factorii ecologici reprezintă o categorie impotantă cu influenţă în macromediul în care activează 

şcoala. 

 Educaţia ecologică devine prioritară pentru tânăra generaţie care se dezvoltî într – un mediu 

supus poluării; 

 Prin întreaga sa activitate, unitatea şcolară trebuie să se implice în rezolvarea problemelor de 

mediu; 

 Economisirea consumurilor de energie electrică, termică, apă poate proteja mediul înconjurător; 

 Integrarea în UE presupune respectarea unor norme precise în protejarea mediului de către 

unităţile şcolare. 

 

În conformitate cu perspectivele oferite de integrarea României în Uniunea Europeana si a 

necesităţii compatibilizării cu sistemul european de educaţie si formare profesionala, activitatea 

educaţională pentru anul şcolar 2020 – 2021 s-a fundamentat pe următoarele documente: 

 Obiective strategice europene în domeniul educaţiei si formarii profesionale – M.Ed.C.T., mai 

2005; 

  Raportul European asupra calităţii educaţiei în şcoala. 16 indicatori ai calităţii – Comisia 

Europeana, Bruxelless, mai 2000; 
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  Evaluarea calităţii în educaţia preuniversitara, Parlamentul European si Consiliul Uniunii 

Europene, Brussels, februarie 2001; 

 Educaţie si formare, 2010. Succesul Strategiei de la Lisabona, Comisia Europeana, 2001; 

 Programul de Educaţie si Formare pe parcursul întregii vieţi, 2007 – 2013: Comenius, Erasmus, 

Leonardo da Vinci, Gruntvig, Jean Monnet – Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene, 14 

iulie 2004. 
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C. ANALIZA SWOT 

CURRICULUM 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Perfecţionarea personalului didactic; 

 Evaluarea unităţii şcolare prin inspecţii şcolare şi tematice; 

 Rezultatele evaluării interne  din ultimii 4 ani au fost foarte bune; 

 Rezultate foarte bune obţinute la concursul pe meserii; 

 Pentru fiecare nivel de şcolarizare există material curricular 

corespunzător (planuri de învăţământ şi programe şcolare, auxiliare 

curriculare, manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de 

probleme, îndrumătoare, softuri educaţionale); 

 Programe CDL elaborate de cadrele didactice ale şcolii; 

 Accesul cadrelor didactice la internet; 

 Existența planurilor educationale remediale și de dezvoltare ; 

 Pregătire suplimentară pentru Bacalaureat, olimpiade şi concursuri 

şcolare; 

 Insuficienta utilizare a materialelor didactice, a tehnicii 

informaţionale şi a metodelor active în demersul didactic; 

 Suprapunerea cerinţelor, testărilor, ceea ce conduce la o distribuire 

inegală a efortului elevilor; 

 Slaba implicare a profesorilor în proiecte europene şi de finanţare; 

 Lipsa autonomiei şcolii în selectarea cadrelor didactice; 

 Formarea deficitară a cadrelor didactice pentru lucrul cu elevi cu 

CES sau cu ADHD. 

 Pregatirea insuficienta a parintilor pentru a decide de fiecare data in 

parte oportunitatile și beneficiile unui nou optional; 

 Utilizarea preponderenta a metodelor traditionale in raport cu cele 

moderne. 

   

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Cadrul legislativ permite flexibilizarea curriculumului; 

 Ofertele privind cursurile de perfecţionare şi formare continuă, 

înscriere la grade didactice; 

 Bune relaţii cu forurile ierarhice (M.E.N., I.S.M.B., IS2, Primăria 

 Instabilitatea legislativă a curriculumului în sistemul de învăţământ; 

 Necorelarea curriculumului la nivel interdisciplinar, a manualelor şi a 

auxiliarelor cu necesitatea formării competenţelor elevilor; 

 Existenţa şi proliferarea unui mediu negativ al educaţiei informale, 
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RESURSE UMANE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Este realizat cu succes ca urmare a bunei colaborări între 

echipa managerială, Consiliul de administraţie, Consiliul 

profesoral, membrii Ariilor curriculare şi reprezentanţii tuturor 

celorlalte compartimente – secretariat, contabilitate, bibliotecă, 

administrativ şi de întreţinere. 

 Păstrarea profilului de la înfiinţare – 1948 – până în prezent; 

 Unicitatea profilului la nivelul municipiului Bucureşti; 

 Calitatea bună a procesului de comunicare din şcoală; 

 Calitate foarte bună a cadrelor didactice titulare cu grad mare 

de fidelitate în unitatea şcolară;  

 Existența unui cabinet de consiliere psihologică 

 Lipsa fondurilor pentru recompensarea activităţilor de performanţă ale 

elevilor şi cadrelor didactice; 

 Există situaţii când resursele umane ale şcolii nu sunt optim valorificate. 

 Lipsa unui bibliotecar și a informatizării bibliotecii.  

 Concentrarea pe rezultate, nu pe procese; 

 

Sectorului 2, Consiliul Local, Casa Corpului Didactic); 

 Existenţa site-urilor specializate în oferirea de materiale şi soft-uri 

pentru cadre didactice; acces larg la o varietate mare de mijloace de 

invățământ; 

 Informaţiile primite în şcoală sunt transmise prompt şi într-o manieră 

accesibilă tuturor celor interesaţi. 

 Continuarea procesul de reformă în învăţământ, ceea ce asigură un 

suflu inovator atât la nivelul sistemului, cât şi la nivelul  procesului 

de învăţământ. 

care promovează valori contrare celor ale şcolii; 

 Nivelul eterogen de pregătire al părinţilor, element ce îngreunează 

actul decizional al şcolii; 

 Insuficienta diversificare şi adecvare a CDL la cerinţele şi solicitările 

părinţilor şi elevilor poate scădea motivaţia acestora pentru învăţare 

precum şi interesul pentru această unitate de învăţământ. Există riscul 

micşorării numărului de cereri de înscriere în instituţie. 
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OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Relaţii de parteneriat cu comunitatea locală (primărie, părinţi, 

agenţi economici) 

 Descentralizarea şi autonomia instituţională; 

 Receptivitatea părinţilor  şi maniera pozitivă în care răspund 

solicitărilor din partea şcolii.  

  

 Situaţia economică a întreprinderilor de profil din zonă, care ar putea 

sprijini şcoala, este în declin. 

 Datorită situaţiei economice precare a întreprinderilor, nu există o 

ofertă clară pe piaţa forţei de muncă; 

 Manualele la materiile de specialitate nu mai corespund, iar altele noi, 

în conformitate cu cerinţele noii reforme a învăţământului, nu s-au editat; 

 Sistemul de testare/evaluare se schimbă nejustificat, neexistând o formă 

concretă de evaluare verificată în timp. 

 

RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Reabilitarea și modernizarea corpului de școală, Corpului P+3 și 

atelierului; 

 Dotarea cu mobilier şi mijloace de învăţământ, inclusiv laptop – 

uri/ calculatoare, a tuturor cabinetelor şi laboratoarelor liceului. 

 Siguranţă fizică şi protecţie pentru elevi şi personalul didactic şi 

nedidactic, încadrare în norme igienico-sanitare corespunzătoare; 

 Centrală termică proprie; 

 Accesul cadrelor didactice la calculatoarele, xerox-urile, 

imprimantele din şcoală; 

 Starea fizică a spaţiilor şcolare şi încadrarea în normele de igienă 

 Localurile şcolii plasate într – o zonă în care se află numai sedii 

administrative;  

 Slaba implicare a unor cadre didactice în păstrarea bunurilor materiale 

ale şcolii; 

 Există situaţii când resursele materiale ale şcolii nu sunt optim 

valorificate. 

 Fondul de carte al bibliotecii nu este reactualizat în suficientă măsură cu 

noile apariţii din diferite domenii. 

 Lipsa cabinetului de documentare şi perfecţionare 
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corespunzătoare. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Posibilitatea antrenării părinţilor şi elevilor în activităţile de 

întreţinere a şcolii de modernizarea bazei materiale şi în amenajarea 

unor săli de clasă. 

 Posibilitatea obţinerii de sponsorizări şi donaţii; 

 Posibilitatea accesării de fonduri europene de către personalul 

didactic, prin proiecte cu finanţare externă; 

 În procesul de învăţământ există, ca instrumente de lucru, programe 

şi ghiduri specifice fiecărei discipline. 

 Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce la uzura morală a 

echipamentelor existente. 

 Situaţia economică a întreprinderilor de profil din zonă, care ar putea 

sprijini şcoala, este în declin. 

 Manualele la materiile de specialitate nu mai corespund, iar altele noi, 

în conformitate cu cerinţele noii reforme a învăţământului, nu s-au editat; 

 Lipsa strategiilor de dezvoltare socială şi economică pe termen mediu şi 

lung. 

 

RELATIA CU COMUNITATEA ȘI ACTIVITATEA EDUCATIVĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Determinarea evidentă pentru urmarea cursurilor liceale, interesul 

crescut în perspectivă al părinţilor pentru traseul educaţional şi 

profesional al copiilor; 

 Relaţia bună cu departamentele Primăriei Sectorului 2 implicate în 

eficientizarea activităţii noastre. 

 O bună implicare a unității școlare în activităţile extraşcolare şi 

extracurriculare la nivel de şcoală şi în comunitate (excursii, serbări, 

strângeri de fonduri pentru persoane defavorizate, acţiuni caritabile; 

 Întâlniri cu Consiliul Reprezentativ al Părinţilor şi buna colaborare 

 Număr mic al agenţilor economici care sunt interesaţi să întreţină relaţii 

cu şcoala, datorită propriei situaţii economice; 

 Puţine parteneriate tematice (istorie locală, ştiinţe) cu şcoli din ţară şi 

străinătate; 

 Insuficienta pregătire a elevilor pentru viaţă şi societatea românească 

integrată în U.E; 

 Insuficienta implicarea a părinţilor elevilor cu performanţe şcolare în 

activităţi educative desfăşurate în şcoală; Puţine activităţi desfăşurate în 

şcoală implică coparticiparea părinţilor 
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cu părinţii la nivelul comitetelor de părinţi pe clasă; 

 Buna colaborare între director şi coordonatorul de programe 

educative şi extraşcolare; 

 Relaţii bune, întemeiate pe conştientizarea rolului şi locului şcolii 

în comunitatea locală, cu reprezentanţii administraţiei locale; 

 Parteneriate educaţionale cu diferite institutii concretizate prin 

participarea elevilor şi cadrelor didactice la activităţi comune 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de a veni în 

sprijinul şcolii ( Primărie, Poliţie, Biserică) 

 Interesul altor instituţii omoloage pentru schimbul de experienţă. 

 Existenţa posibilităţii de a aplica pentru realizarea de proiecte 

educative, recunoscute la nivel naţional. 

 Formarea personalului didactic pentru întocmirea şi derularea unor 

programe europene 

 Posibilitatea promovării imaginii şcolii la nivelul comunităţii prin 

ziarul local, site-ul primăriei, site-ul şcolii, revista şcolii, alte 

publicaţii 

 Timpul limitat al părinţilor poate conduce la slaba implicare a lor în 

activităţile şcolii; 

 Consecinţele crizei economice continuă să se facă simţite din punct de 

vedere al finanţării/sponsorizării activităţilor educative şi extraşcolare din 

agenţilor economici, consiliului local; 

 Instabilitatea la nivel social şi economic a instituţiilor potenţial 

partenere face ca şi interesul firmelor pentru susţinerea activităţilor 

educative prin sponsorizări să fie scăzut; 

 Slaba informare privind specificul şi inadecvarea activităţilor propuse 

de către instituţiile partenere. 
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D. PLAN DE ȘCOLARIZARE PENTRU NIVELUL LICEAL ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022 

 

CLASĂ/PROFIL/ 

SPECIALIZARE 

NR. CLASE 

APROBATE 

NR. CLASE 

REALIZATE 

NUMĂR DE 

ELEVI CF. FILEI 

DE PLAN 

NUMĂR DE ELEVI 

EXISTENȚI LA 

CLASĂ, CF. SIIIR 

IX zi 3 3 72 58 

IX seral 1 1 28 30 

X zi 3 3 84 86 

X seral 1 1 28 32 

XI zi 3 3 84 76 

XI seral 1 2 28 51 

XII zi 3 2 (1+0,5+0,5) 84 56 

XII seral 2 2 28 62 

XIII seral 2 2 28 65 

 

E. PLAN DE ȘCOLARIZARE PENTRU PENTRU NIVELUL POSTLICEAL ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-

2022 

 
CLASĂ/PROFIL/ 

SPECIALIZARE 

NR. CLASE  

APROBATE 

NR. CLASE 

REALIZATE 

NUMĂR DE 

ELEVI CF. FILEI 

DE PLAN 

NUMĂR DE ELEVI 

EXISTENȚI LA 

CLASĂ, CF. SIIIR 

AN I 1 1 28 30 

AN II 1 1 28 32 

 

 

F.  SITUAȚIA FUNCȚIONĂRII CLASELOR ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022 

Învăţământ liceal: cf LEN 1/2011 art 63 alineat 1 litera e) , efectiv minim: 15, efectiv maxim: 30; cf. Legii 

nr. 185/2020, efectiv minim: 15, efectiv maxim: 30; cu aprobarea CA al ISMB - 33 

Clasa  

  

Nr. de 

elevi 

aprobați 

prin fila 

de plan 

Nr. de elevi 

veniți prin 

transfer de la 

încheierea 

cursurilor 

Nr. de elevi 

plecați prin 

transfer de la 

încheierea 

cursurilor 

Nr. de elevi 

veniți prin 

transfer după 

01.09.2021 

până în prezent 

Nr. de elevi 

plecați prin 

transfer după 

01.09.2021 

până în prezent 

Nr. de elevi 

existenți la 

clasă  
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până la 

31.08.2021 

până la 

31.08.2021 

IX A 24 0 0 0 0 16 

IX B 24 0 0 0 1 20 

IX C 24 0 1 0 0 21 

X A 28 0 2 0 0 32 

X B 28 1 0 0 0 29 

X C 28 0 0 1 0 26 

XI A 28 0 0 0 0 26 

XI B 28 1 0 0 0 23 

XI C 28 0 0 0 0 28 

XII A1 28 0 0 0 0 15 

XII A2 28 0 0 0 0 18 

XII C 28 0 0 0 0 22 

IX A 

SERAL 

28 0 0 0 0 30 

X A 

SERAL 

28 0 0 0 0 32 

XI A 

SERAL 

28 0 0 0 0 26 

XI B 

SERAL 

28 0 0 0 0 25 

XII A 

SERAL 

28 0 0 0 0 31 

XII B 

SERAL 

28 0 0 0 0 31 

XIII A 

SERAL 

28 0 0 0 0 33 

XIII B 

SERAL 

28 0 0 0 0 32 
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Învăţământ POSTLICEAL: cf LEN 1/2011 art 63 alineat 1 litera e) , efectiv minim: 15, efectiv 

maxim: 30; cf. Legii nr. 185/2020, efectiv minim: 15, efectiv maxim: 30; cu aprobarea CA al ISMB - 

33 

Clasa  

  

Nr. de 

elevi 

aprobați 

prin fila 

de plan 

Nr. de elevi 

veniți prin 

transfer de la 

încheierea 

cursurilor 

până la 

31.08.2021 

Nr. de elevi 

plecați prin 

transfer de la 

încheierea 

cursurilor 

până la 

31.08.2021 

Nr. de elevi 

veniți prin 

transfer după 

01.09.2021 

până în 

prezent 

Nr. de elevi 

plecați prin 

transfer după 

01.09.2021 

până în 

prezent 

Nr. de elevi 

existenți la 

clasă la 

data 

controlului 

AN 1 28 0 0 0 0 30 

AN 2 28 0 0 0 0 32 

 

G. INFORMAȚII PRIVIND RESURSELE UMANE 

G.1. PERSONAL DIDACTIC DE CONDUCERE 

Nume și prenume director: 

În perioada 01.09.2021 – 18.04.2022, Ioniță George, doctor, vechime în învăţământ 44 ani, cu 

norma de bază în unitatea de învățământ, modalitatea de numire în funcție este prin decizia nr: 

5794/21.12.2021. 

În perioada 18.04.2022 – 31.08.2022, Machidon Gabriela, grad I, vechime în învăţământ 20 ani, 

cu norma de bază în unitatea de învățămnt Liceul Tehnologic Administrativ și de Servicii ”VICTOR 

SLĂVESCU” - Ploiești, modalitatea de numire în funcție este prin decizia nr: 1669/04.04.2022 

G.2. PERSONAL DIDACTIC 

Personal didactic 

angajat 

Cadre 

didactice 

titulare 

Cadre didactice 

suplinitoare/cu 

norma de baza în 

unitatea de 

învățământ 

Cadre didactice 

titulari în alte școli 

sau angajați în alte 

domenii de activitate/ 

Asociat 

Cadre 

didactice 

pensionare 

Număr cadre 

didactice 
16 11 2 1 

Total 30 
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Distribuția pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

                         Număr personal didactic calificat Număr personal 

didactic 

necalificat 
Cu doctorat Cu gradul I Cu gradul   II Cu definitivat Debutant 

4 15 0 9 2 0 

 

Distribuția pe grupe de vârsta (ani) și sexe : 

 Sub 

25 

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 Peste 65 

  M 0 0 0 0 4 2 1 0 0 1 

  F 0 0 2 2 4 7 2 1 3 1 

 

G.3. PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR 

     Total personal didactic auxiliar: 5. Distribuția personalului didactic auxiliar, în funcție de calificări : 

Funcția Număr persoane Calificarea (DA sau NU) 

Secretar 1 DA 

Informatician 1 DA 

Administrator financiar 

(contabil) 
1 DA 

Administrator de patrimoniu 1 DA 

Laborant 1 DA 

 

    Gradul de acoperire a posturilor existente cu personal didactic auxiliar, conform normativelor în 

vigoare: 100%. 
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G.4. PERSONAL NEDIDACTIC (ADMINISTRATIV) 

Total personal nedidactic angajat: 5 

Distribuția personalului nedidactic angajat, în funcție de calificări: 

Funcția Număr persoane Calificarea (DA sau NU) 

Muncitor întreținere 2 DA 

Îngrijitoare 3 DA 

 Gradul de acoperire a posturilor existente cu personal nedidactic, conform normativelor în vigoare: 

100% 

G.5. EFECTIVE ȘCOLARE DIN ANUL ȘCOLAR, PE NIVELURI 

  
Înscriși pe 

parcurs 
Transferați 

Elevi ce au 

abandonat 
Situație finală 

Elevi din 

învățământul liceal, 

profil tehnologic 

(IX – XII/XIII) 

276 3 2 14 263 

Elevi din 

învățământul seral, 

profil tehnologic 

(IX – XII/XIII) 

240 0 0 0 240 

Elevi din 

învățământul 

postliceal 

62 0 0 0 62 

Total 578 3 2 14 565 
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G.6. PROMOVABILITATE ȘCOLARĂ 

  Retrași Exmatriculați Repetenți 
Situație 

finală(Procent) 

Elevi din 

învățământul liceal, 

profil tehnologic 

(IX – XII/XIII) 

276 3 6 5 95% 

Elevi din 

învățământul seral, 

profil tehnologic 

(IX – XII/XIII) 

240 0 0 0 100% 

Elevi din 

învățământul 

postliceal 

62 0 0 0 100% 

Total 578 3 6 5  

 

G.7. REZULTATE SIMULARE BACALAUREAT 

PROBA 

Nr. 

Candidaţi 

Înscrişi 

Nr. 

Candidați Prezenți 

Nr. Candidați 

Absenți 
Promovați 

E a)  

Limba și literatura romană 
55 49 6 9 

E c) 

Matematică 
55 45 10 3 

E d)  

Disciplina la alegere  
55 46 9 11 

Total probe bacalaureat 55 45 10 0 
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G.8. Rezultate Bacalaureat 2022 

      PROMOVATI  

  BAC 2022 IUNIE-IULIE TOTAL  48 13 

1 ÎNSCRISI DIN PROMOTIA CURENTA 32   

  SERVICII 13 7 

  LEMN 10 1 

  RESURSE  9 1 

2 
INSCRISI DIN PROMOTII 

ANTERIOARE 
16 4 

3 NEPREZENTATI  7   

 PROCENT PROMOVABILITATE  31,7% 

    

    

    
 

    PROMOVATI  

 

BAC 2022 AUGUST - SEPTEMBRIE  

TOTAL  
40 11 

1 INSCRISI DIN PROMOTIA CURENTA 27   

 
SERVICII 9 1 

 
LEMN 11 4 

 
RESURSE  7 1 

2 
INSCRISI DIN PROMOTII 

ANTERIOARE 
13 5 

3 NEPREZENTATI  7   

 PROCENT PROMOVABILITATE  33,33% 

    PARTICIPANTI IN TOTAL IUNIE-IULIE SI AUGUST -

SEPTEMBRIE  64 ELEVI 

PROMOVATI IN TOTAL  (IN 2 SESIUNI) 24 ELEVI 

PROCENT DE PROMOVABILITATE 37,5% 
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G.9. Rezultate competențe 4  

Nr. 

Crt. 

Unitatea de 

învățământ 
Calificarea profesională 

Numar candidati 

In
sc

ri
si

 

P
re

ze
n

ti
 Admisi 

Respinși Neprezentați 
Eliminati din 

examen 
din care cu calificativ 

T
O

T
A

L
 

T
O

T
A

L
 

E
x
ce

le
n

t 

F
o
a
rt

e 

b
in

e 

B
in

e 

S
a
ti

sf
a

ca
to

r 

T
o
ta

l 

T
o
ta

l 

T
o
ta

l 

T
o
ta

l 

T
o
ta

l 

T
o
ta

l 

T
o
ta

l 

1 

LICEUL 

TEHNOLOGIC  

“CONSTANTIN 

BRÂNCUŞI” 

TEHNICIAN 

DESIGNER MOBILĂ ŞI 

AMENAJĂRI 

INTERIOARE 

10 10 8 2 0 0 0 0 0 

2 

LICEUL 

TEHNOLOGIC  

SPECIAL NR.3 

TEHNICIAN ÎN 

PRELUCRAREA 

LEMNULUI 

14 14 2 10 2 0 0 0 0 

3 

LICEUL 

TEHNOLOGIC  

“CONSTANTIN 

BRÂNCUŞI” 

TEHNICIAN ÎN 

PRELUCRAREA 

LEMNULUI 

47 39 1 17 21 0 0 8 0 

4 

LICEUL 

TEHNOLOGIC  

“CONSTANTIN 

BRÂNCUŞI” 

TEHNICIAN ECOLOG 

SI PROTECTIA 

CALITATII MEDIULUI 

9 9 9 0 0 0 0 0 0 

  Total general 80 72 20 29 23 0 0 8 0 
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G.10. Rezultate competențe 5  
N

r 
C

rt
. 

Domeniul 
Calificare 

profesională 

Număr elevi 

Înscrişi Prezenţi Absenţi Promovaţi Respinşi Promovabilitate 

1. 

Fabricarea 

produselor 

din lemn 

Designer în 

industria 

lemnului 

19 18 1 18 0 

94,73% 

Total 

 
19 18 1 18 0 

 

  H. INFORMAȚII PRIVIND SPAȚIILE ȘCOLARE 

Nr crt Tipul de spațiu Număr spații 

1. Săli de clasă 15 

2. Laboratoare/Cabinete școlare 11 

3. Ateliere școlare 5 

4. Bibilotecă/ Sală de lectură 2 

5. Teren de educație fizica și sport 2 

6. Sală de educație fizica și sport 2 
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I. INFORMAȚII PRIVIND SPAȚIILE AUXILIARE 

Nr crt Tipul de spațiu Tip şi număr document de deținere a spațiului Număr spații 

2. Spatii sanitare Spații sanitare. Comodat. 2 

3. Arhivă Arhivă. Comodat. 2 

  TOTAL 4 

 

 

J.  INFORMAȚII PRIVIND SPAȚIILE ADMINISTRATIVE 

nR 

CRT 
TIPUL DE SPAȚIU nUMĂR SPAȚII 

1. SECRETARIAT 1 

2. SPAȚIU DESTINAT ECHIPEI MANAGERIALE 1 

3. CANCELARIE 1 

4. INFORMATIZARE 1 

5. CONTABILITATE 1 
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 K. BURSE ACORDATE ELEVILOR 

În  anul școlar 2021 – 2022, au fost acordate burse un număr de 290 de burse pentru elevii liceului nostru, au fost 175 burse în semstrul I 

și 115 burse în semestrul II, distribuția este următoarea : 

 

2021-2022 SEMESTRUL I SEMESTRUL al II lea 

Burse de merit 90 17 

Burse de studiu 18 25 

Burse pentru copii orfani sau bolnavi 17 22 

Burse pentru elevi care provin din mediul rural 37 39 

Burse pentru venit mic 13 12 
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L. EXECUȚIE BUGETARĂ PE ANUL 2021 

 

Nr.crt. Tip cheltuiala Buget Plăți % Obsevații 

A. Buget de stat 2,738,102.00 2,723,850.00 99.479493 -  

A.1. Cheltuieli de 

personal 

2,683,806.00 2,669,598.00 99.470603 S-au platit salariile 

persoanlului incdrat in 

unitate si contribuțiile 

aferente acestora 

A.2. Asistență socială 2,404.00 2,360.00 98.169717 Cazare elevi din 

Republica Moldova la 

Colegiul Tehnic Edmond 

Nicolau 

A.3. Burse 6,490.00 6,490.00 100 Bursele elevilori din 

Republica Moldova  

A.4. Proiecte  45,402.00 45,402.00 100 Proiectul ROSE-plata 

salarii 

 TOTAL BUGET 

DE STAT 

2,738,102.00 2,723,850.00 99,479493  

B. Buget local 1,125,000.00 980,244.00 87.1328  

B.1. Cheltuieli materiale 851,000.00 708,598.00 83.26651 S-au achitat utilitățile 

(apă, încălzire, 

electricitate, telefonie, 

internet), serviciile 

curente (aplicatie 

contabilitate, situatii 

financiare, întocmire acte 

de studii, aplicație 

legislație, servicii de 

mentenanță a sistemelor 

de suprveghere video și 

antiincendiu, platforma 
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educțională Edus- pentru 

desfășurarea orelor on-

line, închirierea licențelor 

Office ș.a.). 

S-au achiziționat 

materialele necesare 

bunei desfășurării a 

activității școlii – 

documente școlare, 

rechizite. 

B.2. Asistență socială 16,000.00 15,467.00 96.66875 S-au achitat drepturile 

elevilor cu CES. 

B.3 Burse 258,000.00 256,179.00 99.294186 S-au platit bursele de 

merit, de studio și de 

ajutor social (rurale, de 

venit mic, pentru orfani, 

bolnavi). 

 

 TOTAL BUGET 

LOCAL 

1,125,000.00 980,244.00 87.1328  

      

 TOTAL BUGET 3,863,102.00 3,704,094.00 95.88393  
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M. RAPORT DE ACTIVITATE  PROFESORI AN ȘCOLAR 2021-2022 

 

 În anul şcolar 2021-2022 au fost desemnaţi, în Consiliul profesoral din 7.09.2021,  21 de 

profesori diriginţi. 

 Activitatea Comisiei diriginţilor s-a desfăşurat în conformitate cu obiectivele propuse in Planul 

managerial: 

 Au fost  întocmite planificările calendaristice, graficul activităţilor extraşcolare 

conform Ordinului nr. 5132/2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte, graficul 

activităţilor extracurriculare, graficul şedinţelor cu părinţii.                

 Au fost distribuite Programele şcolare aprobate de Minister pentru orele de Consiliere 

şi orientare. S-a pus la dispoziţia diriginţilor o tematică suplimentară, orientativă pentru orele de 

dirigenţie; a fost prezentată structura Caietului dirigintelui. 

 Profesorii diriginți au susţinut ședințele cu părinții conform planificării ; în ședința din 

21.09.2021 au fost stabilite comitetele de părinţi pe clase, respectiv pe școală.  

 A fost alcătuit, la nivelul şcolii, Consiliul Scolar al Elevilor, în urma desemnării 

reprezentantului fiecărei clase, președintele în exercițiu fiind Stoicu Robert ; acesta a participat la toate 

ședințele Consiliului Municipal al Elevilor. 

 

Dintre activităţile extracurriculare și extrașcolare desfăşurate pe parcursul anului școlar 

2021-2022, le putem evidenția pe următoarele: 

 ZIUA MONDIALĂ A TURISMULUI  - Deschide digital porțile muzeului LEONARDO DA 

VINCI! (turul virtual al muzeelor din București) – 27 sept. 2021 – prof. Roxana Ciobanu și 

prof. Camelia Velicu; 

 2 OCTOMBRIE - ZIUA INTERNAȚIONALĂ A NONVIOLENȚEI - crearea unor afișe 

conținând imagini și texte cu mesajul nonviolenței – 1 oct. 2021 – prof. Daniela Duță și 

diriginții; 

 ZIUA NAŢIONALĂ DE COMEMORARE A HOLOCAUSTULUI - dezbatere online  – 8 oct. 

2021 – prof. Laurențiu Frunză; 
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 CINEMATOGRAFUL DE ACASĂ - vizionarea ecranizărilor după nuvela Moara cu noroc - de 

Ioan Slavici, respectiv după romanul  Ion – de Liviu Rebreanu, de către elevii claselor a X-a – 

oct. 2021 – prof. Daniela Duță; 

 O SĂRBĂTOARE ALTFEL: HALLOWEEN  - Atelier de sculptat dovleci și de confecționat 

măști de Halloween – concurs între clase – 1 noi.2021 – prof. Ana Ichim; 

 Participare la TÂRGUL DE TURISM (activitate online) – 12 noi.2021 – prof. Camelia Velicu; 

 ZIUA INTERNAȚIONALĂ A TOLERANȚEI – ÎNVĂTĂM SĂ FIM TOLERANȚI – 16 

noi.2021 – prof. Roxana Ciobanu; 

 O INCURSIUNE ÎN CIVILIZAŢIA FRANCEZĂ (sesiune de referate) - noi.2021 – prof. 

Mihaela Stoica și Roxana Ciobanu; 

 OPȚIUNI PE PIAȚA MUNCII PENTRU ABSOLVENȚII DE LICEU (dezbatere la care 

participă elevii clasei a XII-a A și  părinții acestora) – noi. 2021 – prof. Mirela Ene; 

 ARC PESTE TIMP 1918-2021 ( Sesiune de referate știinţifice ) –2 dec. 2021 -  prof. Laurențiu 

Frunză 

 ZIUA DREPTURILOR OMULUI – Tu îți cunoști drepturile? (dezbatere) – 10 dec.2021 – prof. 

Roxana Ciobanu, Ana Ichim, Elena Scarlat; 

 FII CONȘTIENT, NU DEPENDENT! Prevenirea și combaterea consumului de alcool, tutun și 

droguri (activități de informare și dezbatere pe marginea acestui subiect) -  decembrie 2021 – 

prof. Elena Scarlat; 

 INFLUENȚA CELOR DIN JUR PRIVIND ALEGERILE PE CARE LE FACEM ÎN VIAȚĂ 

(dezbatere desfășurată cu participarea elevilor clasei a XII-a A) – decembrie 2021 – prof. Mirela 

Ene; 

 ASTĂZI S-A NĂSCUT HRISTOS! (Expoziţie de grafică şi pictură) – decembrie 2021 – prof. 

Elena Scarlat; 

 TRADIȚII DE IARNĂ (dezbatere) – dec. 2021 – prof. Ana Ichim; 

 ÎL CUNOAȘTEM PE EMINESCU?  - concurs de recitări și sesiune de referate; expoziție cu 

lucrări de grafică, 14 ianuarie 2022 – prof. Daniela Duță, prof. Maria Mînzu, prof. Elena 

Scarlat; 

 24 Ianuarie 1859 - LA MULȚI ANI, ROMÂNIA MEA! – expoziție de grafică, sesiune de 

referate – prof. Elena Scarlat, prof. Maria Mînzu; 

 SĂPTĂMÂNA CONSTANTIN BRÂNCUȘI –16-23 februarie 2022 -  prof. Elena Scarlat, prof. 

Maria Mînzu, prof. Rena Dumitrache:  
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-  organizarea expoziției de grafică și pictură ARTA BRÂNCUȘIANĂ;  

- sesiune de referate  VIATA ȘI OPERELE LUI CONSTANTIN BRÂNCUȘI; 

- Modele de personalități. Cum ne alegem modelele? (activitate psihopedagog) 

 ZIUA NAȚIONALĂ A LECTURII – De ce să citim? - despre beneficiile lecturii - întâlnire cu 

psihopedagogul școlii, 15 februarie 2022 – prof. Rena Dumitrache; 

 EGALITĂȚI DE GEN – Diferiți, dar egali! - activitate desfășurată de psihopedagogul școlii, 

21-2 februarie 2022 - prof. Rena Dumitrache; 

 DRAGOBETELE SĂRUTĂ FETELE! - activități practice legate de această tematică 

(confecționarea de inimioare cu mesaj; realizarea unui material informativ cu format PPT), 24 

februarie 2022 – prof. Liliana Dumitru; 

 COPII PENTRU COPII - activități de manifestare a empatiei elevilor noștri față de copiii din 

Ucraina: mesaje de incurajare, desene, afișe – prof. Silvia Ionescu, prof. Liliana Dumitru, prof. 

Elena Scarlat, prof. Ana Ichim; 

 ZIUA NAȚIONALĂ A MESERIILOR, 11 martie 2022:  

 - activitate de prezentare și de promovare a specializărilor liceului – prof. Elena Scarlat, prof. Maria 

Mînzu;  

 -  Cartea mea de vizită. Traseul profesional (activitate de consiliere și orientare profesională 

desfășurată de psihopedagogul școlii) – prof. Rena Dumitrache; 

 21 MARTIE  –  ZIUA INTERNAȚIONALĂ A POEZIEI - O incursiune în lumea poeziei, 21-

25 martie 2022 – prof. Daniela Duță; 

 EMOȚII ȘI SENTIMENTE DE PRIMĂVARĂ - colaj  alcătuit din mesajele și lucrările elevilor, 

martie 2022, prof. Rena Dumitrache; 

 SPUNE NU FUMATULUI! - realizarea de către elevi a unor afişe cu mesaje antifumat, aprilie 

2022 – prof. Daniela Mihalcea, prof. Ana Ichim, prof. Liliana Dumitru, prof. Silvia Ionescu; 

 SAPTĂMÂNA VERDE, 11 -14 aprilie 2022 – prof. Roxana Ciobanu, prof. Cristi Niță, prof. 

Roxana Badea, prof. Liliana Dumitru, prof. Elena Scarlat, prof. Maria Mînzu; 

 Festivitatea ULTIMUL CLOPOȚEL și BALUL ABSOLVENȚILOR 2022 – 26 mai 2022 – 

prof. Daniela Duță; 

 BUCURIA ZÂMBETULUI DE COPIL  - spectacol literar artitic în colaborarea cu Salonul 

Literar Artistic ”Artă prin Educație” – Ploiești, moderator prof.  Gabriela Machidon 

 EXCURSIE la Mănăstirea Dealu, Gradina zoologică Târgoviște și salina Ocnele Mari, 26 iunie 

2022, prof. Gabriela Machidon; 
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 Doamna prof Rena Dumitrache a derulat activitățile specifice proiectului: PROIECT 

YOUTH SpectActors - Teatrul social ca modalitate de identificare a cauzelor violenței bazate 

pe gen - proiect derulat de Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală și finanțat de 

Comisia Europeană; 

 În perioada octombrie 2021- aprilie 2022, în unitatea școlară, a continuat desfășurarea 

Programului ROSE; 

 Pe parcursul semestrului s-au derulat activități în cadrul Laboratorului ecologic ”Constantin 

Brâncuși” (prof. Ana Ichim) și al Cercului ”Mâini îndemânatice” (prof. Silvia Ionescu, prof. 

Elena Scarlat, prof. M/Minzu). 

 
PARTEA A II-A  

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR DE ÎMBUNĂȚĂȚIRE A CALITĂȚII REALIZATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022 

  NOTĂ: tipurile de activități la care  face referire planul de îmbunătățire sunt: 

1. Activități la nivelul curriculum și metodologie didactică 

2. Activități privind resursa umană 

3. Activități privind managementul școlar 

 

Nr. 

crt. 
Activităţi 

Tipul  de 

activitate 
Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare 

1. Consiliere

a de 

specialitate 

pentru 

elevii cu 

nevoi 

speciale 

1, 2 Asistenţa copiilor cu 

CES 

 

Permanent Consilierul şcolar 

Responsabilul 

comisie de 

curriculum 

Programe de asistență 

psihipedagogică 

Bază de date cu elevii 

care au nevoi speciale 

Fișe individuale ale 

elevilor cu nevoi 

speciale 

2. Îmbunătăț

irea 

proiectării 

curriculu

mului 

adaptat 

1,2,3 Sprijinirea elevilor 

cu nevoi speciale 

Permanent Profesorii care 

predau la clasele 

unde sunt elevi cu 

CES 

Directorul 

Proiectarea 

curriculumului adaptat 

Planificări 

calendaristice 
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3. Stimularea 

performan

ţei în 

vederea 

susținerii 

Bacalaure

atului prin 

Programul 

ROSE 

2,3 Cunoașterea  și 

conștientizarea 

importanței 

Bacalaureatului 

pentru beneficiarii 

direcți și indirecți ai 

educației 

Cunoașterea 

metodologiei de 

Bacalaureat 

Permanent Diriginții claselor    

a XII-a 

Directorul 

Chestionare 

Procese verbale 

4. Participar

ea elevilor 

claselor a 

XII-a la 

târgul de 

oferte în 

perspectiv

ă 

postliceală 

2,3 Cunoașterea 

Ofertelor 

educaționale a 

unităților de 

învățământ postliceal 

și universitar 

Ianuarie 

2022- 

Mai 2022 

Directorul 

Diriginții claselor 

 a XII-a 

Participarea la Târgurile 

de oferte la Școlile 

postliceale și la 

Universitățile din țară. 

Participarea la 

prezentările ofertelor 

reprezentanților 

unităților de învățământ 

postliceal  și universitar 

din școală 

5. Participar

ea cadrelor 

didactice 

la 

programe 

de formare 

profesional

ă 

 

2, 3 Cunoașterea ofertei 

de formare la nivel 

județean și național. 

Identificarea 

nevoilor de formare 

continuă și 

perfecționare în 

specialitate. 

Creșterea numărului 

de cadre didactice 

participante la 

formare.  

Octombrie 

- 

Noiembrie 

2022 

 

Noiembrie 

2022 

 

 

Responsabilul 

comisiei de 

perfecționare 

Directorul  

Membru CEAC 

Responsabilul cu 

perfecționarea 

Oferta de formare a 

CCD București 

Chestionar 

Baza de date privind 

formarea profesională a 

cadrelor didactice  

Baza de date completată  

pentru fiecare cadru 

didactic 
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PARTEA A III-A  

NIVELUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ CONFORM 

STANDARDELOR DE ACREDITARE ȘI DE EVALUARE PERIODICĂ (HG nr. 

994/18.11.2020) ȘI STANDARDELE DE REFERINȚĂ – document supus dezbaterii publice. 

 Domeniul: A. Capacitatea institutionala 

  Criteriul: a) Structurile institutionale, administrative si manageriale 

  Indicatorul 1. Existenta, structura si continutul documentelor proiective: planul de dezvoltare si                

  planul managerial 
 

 

Indicator de performanță 

Evaluarea indicatorului de 

performanță 

Satisfăcător Bine Foarte bine 

C.1. Facilitarea participarii beneficiarilor de educatie prevazuti de 

lege, precum si a altor reprezentanti specifici ai comunitatii la 

elaborarea PAS 
  X 

C.2 Includerea in PAS a proiectelor, parteneriatelor, programelor 

si/sau masurilor privind colaborarea intre unitatea de invatamant, 

parinti si comunitatea locala pentru realizarea tintelor strategice 

stabilite 

  X 

C.3. Includerea în PAS a tintelor, programelor si/sau activitatilor 

stabilite la cererea beneficiarilor de educatie din comunitate, 

inclusiv, daca este cazul, a minoritatilor existente sau a unor 

elemente de educatie interculturala 

  X 

C.4. Includerea dimensiunii europene si internationale in 

PDI/PAS prin activitati, programe, parteneriate si proiecte 

specifice educatiei interculturale/pentru diversitate 
 X  

C.5. Includerea in PAS a cel putin unei/unui 

tinte/program/activitate privind educatia incluziva, privind 

atragerea si integrarea in comunitatea scolara a tuturor 

categoriilor/grupurilor vulnerabile de elevi 

  X 

C.6. Existenta in PAS si in planul managerial a tintelor strategice 

specifice, respectiv a activitatilor dedicate imbunatatirii 

rezultatelor invatarii si a starii de bine a elevilor din grupuri 

dezavantajate/ vulnerabile si, respectiv, a celor talentati Și/sau 

capabili de performante inalte 

  X 

C.7. Existenta unor tinte strategice/programe/activitati specifice 

educatiei interculturale/pentru diversitate 
 X  
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 Domeniul: A. Capacitatea institutionala 

  Criteriul: a) Structurile institutionale, administrative si manageriale 

  Indicatorul 2. Organizarea interna si functionarea curenta a unitatii de invatamant 

 

 

Cerinte pentru standardul de referinta 

Evaluarea indicatorului de 

performanță 

Satisfăcător Bine Foarte bine 

C.8. Promovarea (prin afisare la loc vizibil si in format electronic, 

pe pagina web a unitatii de invatamant) componentei si 

rezultatelor activitatii structurilor de conducere si functionale 

(inclusiv deciziile/hotararile acestora) 

X   

C.9. Promovarea (prin afisare la loc vizibil si in format electronic, 

pe pagina web a unitatii de invatamant) activitatilor curriculare, 

extracurriculare, de dezvoltare profesionala a cadrelor didactice 
 X  

C.10. Promovarea (prin afisare la loc vizibil si in format 

electronic, pe pagina web a unitatii de invatamant) 

deciziilor/hotararilor/punctelor de vedere ale organismelor 

consultative ale parintilor si elevilor 

X   

C.11. Facilitarea de activitati specifice consultarii organismelor 

reprezentative ale parintilor si elevilor inainte de toate deciziile si 

hotararile importante ale conducerii unitatii de invatamant 
  X 

C.12. Preluarea propunerilor consiliului elevilor si a consiliului 

consultativ/asociatiei parintilor in activitatea unitatii de 

invatamant sau motivarea respingerii lor 
  X 

C.13. Existenta unui sistem de monitorizare, alerta si interventie 

timpurie in privinta cazurilor de absenteism, risc de abandon 

scolar si rezultate slabe la invatatura 
 X  

C.14. Organizarea de demersuri pentru reflectarea in componenta 

organismelor consultative ale elevilor si ale parintilor a structurii 

etnice a comunitatii in care functioneaza unitatea de invatamant, 

daca este cazul 

 X  
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Domeniul: A. Capacitatea institutionala 

Criteriul: a) Structurile institutionale, administrative si manageriale 

Indicatorul 3. Existenta i functionarea sistemului de comunicare interna si externa si de 

gestionare a informatiei 

 

 

 

Cerinte pentru standardul de referinta 

Evaluarea indicatorului de 

performanță 

Satisfăcător Bine Foarte bine 

C.15. Informarea anuala sau ori de cate ori este nevoie a 

beneficiarilor directi si indirecti ai educatie privind derularea 

procesului de invatamant si privind rezultatele asteptate si 

obtinute 

  X 

C.16. Demonstrarea comunicarii interne - cu personalul unitatii 

de invatamant si cu beneficiarii directi ai educatiei 
  X 

C.17. Reducerea termenelor de raspuns la solicitarile 

beneficiarilor directi si indirecti de educatie, ale personalului si 

ale persoanelor si institutiilor cu care se comunica, sub termenele 

prevazute de lege 

 X  

C.18. Utilizarea de catre personalul unitatii de invatamant a 

mijloacelor electronice de arhivare si regasire a datelor, 

inregistrarilor si documentelor 
  X 

C.19. Asigurarea accesului, acolo unde este cazul, la date si 

informatii relevante pentru beneficiarii cu dizabilitati, in limbaje, 

formate si forme de comunicare accesibile, adecvate tipului de 

dizabilitate, pe baza acordului parintelui sau al reprezentantului 

legal 

 X  

C.20. Prelucrarea si utilizarea datelor nationale, judetene si locale 

in activitatea de planificare si raportare 
X   

C.16.t. Informarea beneficiarilor privind datele economice, 

cererea pietei muncii si contextul socioeconomic 
 X  
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Domeniul: A. Capacitatea institutionala 

Criteriul: a) Structurile institutionale, administrative si manageriale 

Indicatorul 4. Asigurarea sanatatii si securitatii tuturor celor implicati in activitatea scolara 

 

Cerinte pentru standardul de referinta 

Evaluarea indicatorului de 

performanță 

Satisfăcător Bine Foarte bine 

C.21. Asigurarea prezentei permanente in unitatea de invatamant 

a personalului medico-sanitar calificat - prin angajare sau pe baza 

de acorduri sau parteneriate 
  X 

C.22. Realizarea anuala a programelor si activitatilor de educatie 

pentru sanatate, inclusiv a celor de prevenire si combatere a 

comportamentelor daunatoare sanatatii 
 X  

C.23. Promovarea de catre conducerea si personalul unitatii de 

invatamant a unui stil de viata sanatos (inclusiv a deprinderilor de 

igiena personala si a alimentatiei sanatoase) prin realizarea unor 

activitati educationale in acest sens si prin exemplu personal 

  X 

C.24. Facilitarea participarii membrilor familiilor fiecarui elev la 

cel putin o activitate/an privind prevenirea si combaterea 

violentei in scoala si in familie 
  X 

C.25. Facilitarea participarii membrilor familiilor fiecarui elev si 

a fiecarui angajat al unitatii de invatamant la cel putin o 

activitate/an privind sanatatea si siguranta in unitatea de 

invatamant prin colaborare/parteneriat intre furnizorul de educatie 

si institutiile responsabile - Inspectia Muncii, Inspectoratul pentru 

Situatii de Urgenta, Politie, Jandarmerie 

  X 

C.26. Implicarea parintilor si a altor reprezentanti ai comunitatii 

in identificarea problemelor de siguranta si in proiectarea si 

implementarea masurilor privind siguranta anteprescolarilor, 

prescolarilor si elevilor in spatiile scolare si in vecinatatea unitatii 

de invatamant 

  X 

C.27. Imbunatatirea nivelului de satisfactie a elevilor, parintilor si 

cadrelor didactice privind siguranta acestora in toate spatiile 

scolare si in vecinatatea unitatii de invatamant 
 X  

C.28. Existenta si functionarea unui sistem de supraveghere cu 

camere video, cu respectarea prevederilor legale privind protectia 

datelor cu caracter personal 
  X 

C.21.t. Incheierea de contracte de prestari servicii intre unitatile 

de invatamant si angajatori, pe perioada efectuarii stagiului de 

practica de catre studenti, elevi si ucenici, in care vor fi stabilite 

clauze privind securitatea si sanatatea in munca 

  X 
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Domeniul: A. Capacitatea institutionala 

Criteriul: a) Structurile institutionale, administrative si manageriale 

Indicatorul 5. Asigurarea serviciilor de orientare si consiliere pentru elevi 

 

 

 

Cerinte pentru standardul de referinta 

Evaluarea indicatorului de 

performanță 

Satisfăcător Bine Foarte bine 

C.29. Colaborarea, pe baza unor proceduri, cu specialistii 

centrului judetean de resurse si asistenta educationala/centrului 

judetean de asistenta psihopedagogica sau cu alti specialisti 

identificati in comunitate, pentru realizarea de activitati de 

cunoastere si autocunoastere pentru copii/elevi 

  X 

C.30. Desfasurarea activitatilor si difuzarea materialelor 

informative privind oportunitatile de continuare a studiilor, de 

integrare pe piata muncii, de formare si dezvoltare profesionala 

ulterioara 

  X 

C.31. Oferirea serviciilor de consiliere psihopedagogica familiilor 

elevilor si/sau cadrelor didactice 
  X 

C.32. Existenta in unitatea de invatamant a programelor de 

educatie parentala si/sau a formatorilor parentali si facilitarea 

participarii la aceste programe a familiilor/apartinatorilor elevilor 
X   

C.33. Asigurarea personalului de specialitate (pentru serviciile de 

asistenta psihopedagogica/psihoeducationala, de orientare si 

consiliere, dupa caz) la un numar mai mic de copii/elevi decat 

prevad normativele in vigoare, pe baza unor acorduri de 

parteneriat sau prin programe de voluntariat 

  X 

C.34. Utilizarea rezultatelor activitatilor de consiliere 

psihopedagogica pentru imbunatatirea documentelor 

programatice, a activitatii curente si a ofertei educationale 
  X 
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   Domeniul: A. Capacitatea institutionala 

   Criteriul: b) Baza materiala si optimizarea utilizarii bazei materiale 

   Indicatorul 6. Caracteristicile, dotarea si utilizarea spatiilor scolare, administrative si auxiliare 

 

 

Cerinte pentru standardul de referinta 

Evaluarea indicatorului de 

performanță 

Satisfăcător Bine Foarte bine 

C.35. Implementarea de masuri ce produc asigurarea confortului 

beneficiarilor directi si personalului in spatiile scolare si a starii 

de bine a profesorilor si parintilor 
 X  

C.36. Dotarea si decorarea unor spatii scolare pe baza optiunilor 

si cu sprijinul reprezentantilor comunitatii locale prin 

sponsorizari sau donatii din partea lor sau prin atragerea de 

fonduri extrabugetare 

  X 

C.37. Existenta progresului de la ultima evaluare periodica (daca 

a existat) sau in ultimii 5 ani, in privinta dotarii spatiilor scolare, 

conform nevoilor comunitatii scolare (beneficiari, cadre 

didactice, personal didactic auxiliar si nedidactic) si pe baza 

tintelor de dezvoltare stabilite in documentele de prognoza 

  X 

C.38. Asigurarea accesului beneficiarilor de educatie, in special 

al beneficiarilor primari (copii/elevi), la spatiile scolare si la 

dotari in afara orelor de cursuri, pentru organizarea activitatilor 

extracurriculare 

  X 

C.39. Existenta acordurilor de parteneriat cu institutii publice, 

operatori economici sau ONG sau achizitia de servicii 

educationale complementare in vederea extinderii si imbunatatirii 

folosirii noilor tehnologii digitale in procesul educational 

  X 

C.40. Existenta unor spatii dedicate si dotate corespunzator, 

pentru relaxarea copiilor/elevilor, cadrelor didactice si pentru 

comunicarea intre parinti, copii/elevi si parinti 
 X  
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Domeniul: A. Capacitatea institutionala 

Criteriul: b) Baza materiala si optimizarea utilizarii bazei materiale 

Indicatorul 7: Accesibilitatea spatiilor scolare, administrative si auxiliare si a echipamentelor   

materialelor, mijloacelor de invatamant si auxiliarelor curriculare 

 

Cerinte pentru standardul de referinta 

Evaluarea indicatorului de 

performanță 

Satisfăcător Bine Foarte bine 

C.41. Informarea beneficiarilor - copii/elevi, cadre didactice si 

parinti in privinta dispunerii si accesului la spațiile scolare 

relevante si semnalizarea eficienta a acestora 
 X  

C.42. Asigurarea de sprijin individual privind accesul in spatiile 

scolare, pentru persoanele cu dizabilitati identificate la nivelul 

educabililor si al personalului propriu 
 X  

 

Domeniul: A. Capacitatea institutionala 

Criteriul: c) Resursele umane si capacitatea institutiei de atragere a resurselor umane externe 

institutiei si din afara tarii, in conditiile legii 

Indicatorul 8. Managementul personalului didactic, de conducere, didactic auxiliar si nedidactic 

 

Cerinte pentru standardul de referinta 

Evaluarea indicatorului de 

performanță 

Satisfăcător Bine Foarte bine 

C.43. Asigurarea transparentei procedurilor de angajare, de 

miscare si de disponibilizare pentru personalul de conducere, 

didactic, didactic auxiliar si nedidactic 
 X  

C.44. Existenta unui management predictiv al personalului 

didactic si de conducere, pe baza datelor demografice, a 

estimarilor privind miscarea de personal si a tintelor strategice 

stabilite in PAS 

  X 

C.45. Existenta unui sistem propriu de recompense pentru 

personalul angajat (cum ar fi: scrisori de multumire, diplome, 

sprijin acordat pentru activitatea stiintifica si de dezvoltare 

profesionala, acordarea de titluri onorifice de cadru didactic al 

lunii/anului) 

  X 

C.46. Implementarea masurilor cu scopul acoperirii necesarului 

de personal didactic auxiliar si nedidactic calificat 
 X  

C.47. Existenta unui plan de dezvoltare profesionala a 

personalului didactic auxiliar si nedidactic calificat, in vederea 

dobandirii de competente si abilitati conform nevoilor comunitatii 

scolare si tintelor de dezvoltare stabilite 

  X 
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Domeniul: B. Eficacitate educationala 

Criteriul: a) Continutul programelor de studiu 

Indicatorul 9. Definirea si promovarea ofertei educationale 
 

Cerinte pentru standardul de referință 

Evaluarea indicatorului de 

performanță 

Satisfăcător Bine Foarte bine 

C.48. Consultarea, in procesul elaborarii ofertei educationale, a 

beneficiarilor relevanti din comunitate, cum ar fi copii si/sau 

elevi, parinti, autoritati locale, angajatori, ONG 
 X  

C.49. Cuprinderea, in oferta educationala, a activitatilor/ 

programelor la cererea beneficiarilor si oferite de furnizori de 

servicii educationale complementare - institutii, organizatii 

nonguvernamentale sau firme specializate, care activeaza in 

domeniul respectiv 

 X  

C.50. Conlucrarea cu ONG de profil, cu autoritatile locale si cu 

reprezentantii parintilor si ai elevilor, in vederea identificarii si 

implementarii unor solutii adecvate de reducere a absenteismului 

si abandonului scolar 

  X 

C.51. Dezvoltarea ofertei educationale prin proiecte finantate la 

nivel national, european sau international, din Fondul Social 

European, Programul Erasmus+ si de alti finantatori 
X   

C.52. Existenta unor activitati specifice de promovare a unitatii 

de invatamant, prin tehnici speciale de marketing, inclusiv prin 

elemente de identitate vizuala proprie si evenimente specifice 

(„Ziua portilor deschise“, „Ziua unitatii scolare“), cu participarea 

reprezentantilor comunitatii, a parintilor, a copiilor/elevilor 

  X 

C.53. Identificarea unor mijloace si cai specifice de diseminare a 

ofertei educationale catre minoritatile si grupurile 

defavorizate/vulnerabile si subreprezentate in populatia scolara, 

inclusiv prin formate accesibile si cu tehnologii adecvate 

 X  

C.54. Imbunatatirea ofertei educationale in functie de schimbarile 

inregistrate in comunitate (contextul demografic, economic si 

social, piata muncii) 
  X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 37 

Domeniul: B. Eficacitate educationala 

Criteriul: a) Continutul programelor de studiu 

Indicatorul 10. Proiectarea curriculumului si planificarea activitatilor de invatare 

 

Cerinte pentru standardul de referinta 

Evaluarea indicatorului de 

performanță 

Satisfăcător Bine Foarte bine 

C.55. Proiectarea integrata si in echipa a activitatilor de invatare 

(la nivel de colectiv de copii/elevi) 
  X 

C.56. Concentrarea activitatilor de invatare proiectate pe 

construirea cunoasterii - interpretare, aplicare, analiza, sinteza sau 

evaluare, si nu pe reproducerea informatiei 
 X  

C.57. Utilizarea tehnologiilor de informare si comunicare in 

activitatile de invatare proiectate 
  X 

C.58. Aplicarea in activitatile de invatare planificate a 

strategiilor, metodelor si tehnicilor care solicita colaborarea intre 

copii/elevi, cum ar fi: lucrul in echipa, perechi sau in grupuri 

mici, invatare mutuala, invatarea pe baza de proiect 

  X 

C.59. Existenta elementelor de autonormare/ autoreglare, din 

partea elevilor, in activitatile de invatare proiectate 
 X  

C.60. Existenta dimensiunilor de invatare sociala si emotionala in 

activitatile de invatare proiectate 
 X  

C.61. Relevanta si adaptarea activitatilor de invatare proiectate 

pentru mediul comunitar si familial de provenienta, prin 

rezolvarea problemelor reale de viata 
 X  

C.62. Proiectarea unor activitati de invatare in parteneriat cu 

parinti, cu alte persoane resursa din comunitate, cu furnizori de 

servicii educationale complementare 
 X  

C.63. Proiectarea unor activitati de invatare specifice educatiei 

interculturale/pentru diversitate, dezvoltate pentru si la initiativa 

minoritatilor existente in unitatea de invatamant si in comunitate 
X   

C.64. Proiectarea unor activitati de invatare (in cadrul 

disciplinelor din trunchiul comun, curriculumul la decizia scolii 

si/sau prin activitatile extracurriculare), care abordeaza 

imbunatatirea rezultatelor invatarii si a starii de bine a 

anteprescolarilor/prescolarilor/elevilor apartinand grupurilor 

dezavantajate/vulnerabile existente in scoala 

 X  

C.65. Proiectarea unor activitati de invatare menite sa faca 

tranzitia intre niveluri (etape) ale invatamantului (liceal/ 

profesional) mai facila pentru elevi 
  X 
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Domeniul: B. Eficacitate educationala 

Criteriul: a) Continutul programelor de studiu 

Indicatorul 11. Realizarea activitatilor de invatare, asigurarea participarii si obtinerea starii de    

bine 

 

Cerinte pentru standardul de referinta 

Evaluarea indicatorului de 

performanță 

Satisfăcător Bine Foarte bine 

C.66. Abordarea integrata si in echipa a activitatilor de invatare 

realizate (la nivel de colectiv de elevi/grupa de varsta) 
 X  

C.67. Concentrarea activitatilor de invatare realizate pe 

construirea cunoasterii - interpretare, analiza, sinteza sau 

evaluare, nu pe reproducerea informatiei 
  X 

C.68. Aplicarea strategiilor, metodelor si tehnicilor care solicita 

colaborarea intre copii/elevi, cum ar fi: lucrul in echipa, perechi 

sau in grupuri mici, invatare mutuala, invatarea pe baza de proiect 
 X  

C.69. Existenta elementelor de autonormare/ autoreglare, din 

partea anteprescolarilor/prescolarilor/ elevilor, in activitatile de 

invatare realizate 
 X  

C.70. Existenta elementelor de invatare sociala si emotionala in 

activitatile de invatare realizate 
  X 

C.71. Relevanta si adaptarea activitatilor de invatare realizate 

pentru mediul comunitar si familial de provenienta, prin 

rezolvarea problemelor reale de viata 
 X  

C.72. Incurajarea elevilor, pe parcursul activitatilor de invatare 

realizate, sa gandeasca critic si sa argumenteze punctele de 

vedere personale 
  X 

C.73. Asigurarea accesului direct al elevilor la resursele 

educationale, in timpul activitatilor de invatare 
  X 

C.74. Realizarea unor activitati de invatare in parteneriat cu 

parinti, cu alte persoane resursa din comunitate, cu furnizori de 

servicii educationale complementare 
 X  

C.75. Existenta, in activitatile de invatare realizate, a elementelor 

specifice educatiei interculturale/pentru diversitate, dezvoltate 

pentru si la initiativa minoritatilor existente in unitatea de 

invatamant si in comunitate 

 X  

C.76. Implicarea activa in activitatile de invatare a elevilor 

apartinand grupurilor dezavantajate/vulnerabile de la nivelul 

comunitatii, respectiv a celor talentati si/sau capabili de 

performante inalte 

 X  
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C.77. Realizarea unor activitati de invatare (in cadrul 

disciplinelor/tipurilor de activitati din trunchiul comun, 

curriculumul la decizia scolii si/sau prin activitatile 

extracurriculare), care abordeaza imbunatatirea rezultatelor 

invatarii si a starii de bine a elevilor apartinând grupurilor 

dezavantajate/vulnerabile existente in scoala 

  X 

C.78. Utilizarea disciplinarii pozitive in situatii de comportament 

inadecvat al elevilor in timpul activitatilor de invatare sau in afara 

orelor de curs 
  X 

C.79. Utilizarea ocazionala a altor spatii pentru procesul de 

invatare - parcuri, gradini, muzee, sali de spectacol, inserviciile 

publice de asistenta sociala, cu alte institutii ale statului sau 

apartinand autoritatilor publice locale, cu ONG-uri si universitati 

(inclusiv prin acorduri de voluntariat), prin care se asigura 

facilitatori pentru copiii cu cerinte educationale speciale si/sau 

dizabilitati 

 X  

 

Domeniul: B. Eficacitate educationala 

Criteriul: b) Rezultatele invatarii 

Indicatorul 12: Rezultatele obtinute (participare scolara, rezultatele invățării si starea de bine) 

 

 

 Cerinte pentru standardul de referinta 

Evaluarea indicatorului de 

performanță 

Satisfăcător Bine Foarte bine 

C.81. Existenta instrumentelor proprii sau adaptate de 

identificare si monitorizare a elevilor in situatie de risc de 

abandon scolar si absenteism 
 X  

C.82. Realizarea și utilizarea unor instrumente proprii de 

evaluare complexa a nevoilor, posibilitatilor, aspiratiilor si 

intereselor, de exemplu, fise psihopedagogice, realizate in 

colaborare cu expertii din domeniu - psihologi, pedagogi, 

consilieri, si pe baza modelelor aprobate la nivel national 

  X 

C.83. Promovarea, în procesul de evaluare a autoevaluarii și a 

interevaluării  
 X  

C.84. Planificarea in echipa, la nivelul consiliului clasei/al 

cadrelor didactice de la aceeasi grupa, a procesului de evaluare, 

pentru a se asigura, in plus, caracterul integrat al evaluarii si 

relevanta acesteia pentru profilul de competente aferent nivelului 

respectiv de invatamant 

  X 

C.85. Incurajarea elevilor, pe parcursul activitatilor de evaluare, 

sa gandeasca critic si sa argumenteze punctele de vedere 

personale 
  X 

C.86. Oferirea de feedback elevilor privind rezultatele invatarii, 

prin mijloace clasice sau electronice, cu recomandarea 

obiectivelor pentru remediere/imbunatatire/invatare ulterioara, 
  X 
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atat in timpul desfasurarii activitatilor de invatare, cat si dupa 

incheierea acestora 

C.87. Individualizarea si adaptarea activitatilor si instrumentelor 

de evaluare pentru evaluarea progresului scolar al elevilor care 

necesita sprijin pentru invatare sau apartin grupurilor 

dezavantajate/vulnerabile de la nivelul comunitati, respectiv 

pentru cei talentati si/sau capabili de performante inalte 

 X  

C.88. Facilitarea implementarii activitatilor de evaluare (inclusiv 

pentru activitatile extracurriculare) pentru dezvoltarea 

autonomiei si a capacității de autonormare/autoreglare din partea 

elevului 

 X  

C.89. Prelucrarea statistica a rezultatelor evaluarii si utilizarea 

datelor prelucrate pentru stabilirea sarcinilor de invatare 

ulterioare 
  X 

 

  Domeniul: B. Eficacitate educationala 

  Criteriul: c) Angajabilitatea 

  Indicatorul 13. Urmarirea traiectului scolar si/sau profesional ulterior al absolventilor 

 

Cerinte pentru standardul de referinta 

Evaluarea indicatorului de 

performanță 

Satisfăcător Bine Foarte bine 

C.90. Colectarea anuala (pe baza de esantion) de informatii 

privind satisfactia absolventilor si privind competentele dobandite  
 X  

C.91. Colectarea de informatii privind satisfactia angajatorilor si 

a altor institutii si organizatii din comunitate privind 

competentele dobandite de absolvenți  
 X  

 

Domeniul: B. Eficacitate educationala 

Criteriul: d) Activitatea financiara a organizatiei 

Indicatorul 14. Constituirea bugetului unitatii de invatamant si executia bugetara 

 

Cerinte pentru standardul de referinta 

Evaluarea indicatorului de 

performanță 

Satisfăcător Bine Foarte bine 

C.92. Consultarea cadrelor didactice si a organismelor 

consultative ale beneficiarilor in procesul de planificare bugetară 
  X 

C.93. Atragerea resurselor extrabugetare (inclusiv prin proiecte și 

parteneriate) si folosirea lor eficienta pentru realizarea țintelor și 

obiectivelor stabilite in documentele de prognoza 
 X  
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Domeniul: C. Managementul calitatii 

Criteriul: a) Strategii si proceduri pentru asigurarea calitatii 

Indicatorul 15. Realizarea autoevaluarii institutionale si asigurarea interna a calitatii conform 

prevederilor legale 

 

Cerinte pentru standardul de referinta 

Evaluarea indicatorului de 

performanță 

Satisfăcător Bine Foarte bine 

C.94. Existența activitatilor de evaluare internă realizate la 

cererea beneficiarilor 
  X 

C.95. Participarea personalului unitatii de invatamant si a 

beneficiarilor relevanti la conceperea, realizarea si valorificarea 

activitatilor de imbunatatire a calitatii 
 X  

C.96. Aplicarea metodelor statistice de analiza si interpretare a 

datelor obtinute prin activitatile de evaluare interna 
  X 

C.97. Argumentarea nivelului realizarii activitatilor planificate de 

imbunatatire a calitatii si prezentarea alternativelor de 

implementare, daca este cazul 
 X  

  

Domeniul: C. Managementul calitatii 

Criteriul: a) Strategii si proceduri pentru asigurarea calitatii 

Indicatorul 16. Dezvoltarea profesionala a personalului 

 

Cerinte pentru standardul de referinta 

Evaluarea indicatorului de 

performanță 

Satisfăcător Bine Foarte bine 

C.98. Facilitarea participarii majoritatii cadrelor didactice la 

programe de dezvoltare profesionala centrate pe dezvoltarea 

competentelor din domenii prioritare, stabilite prin documente 

strategice si politici publice, cum ar fi: educatia pentru sanatate; 

rezolvarea creativa de probleme; gandire critica; dimensiunea 

europeana si internationala a educatiei; gestionarea situatiilor de 

conflict si a bullyingului; educatie juridica si financiara; educatie 

pentru diversitate, gestionarea situatiilor de discriminare si 

segregare 

  X 

C.99. Existenta programelor de dezvoltare profesionala realizate 

prin parteneriat international si centrate pe dezvoltarea 

dimensiunii europene si internationale a educatiei  
  X 
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C.100. Cresterea procentului cadrelor didactice care au participat 

la programe de masterat si/sau de doctorat in domeniul educatiei 
  X 

C.101. Existenta programelor de dezvoltare a echipelor pentru 

personalul didactic din cicluri diferite din cadrul unitatii de 

invatamant, impreuna cu personalul de conducere, cu scopul 

imbunatatirii comunicarii si a relatiilor la nivelul personalului 

unitatii de invatamant  

  X 

 

Domeniul: C. Managementul calitatii 

Criteriul: b) Proceduri privind initierea, monitorizarea si revizuirea periodica a programelor si 

activitatilor desfasurate 

Indicatorul 17. Revizuirea ofertei educationale si a PDI/PAS 

 

Cerinte pentru standardul de referinta 

Evaluarea indicatorului de 

performanță 

Satisfăcător Bine Foarte bine 

C.102. Informarea sistematica a personalului si a beneficiarilor 

privind rezultatele activitatilor de imbunatatire a calitatii si de 

evaluare interna 
  X 

C.103. Utilizarea comparatiei cu cele mai bune practici pentru 

imbunatatirea ofertei educationale si a PDI/PAS 
  X 

C.104. Revizuirea ofertei educationale si a documentelor 

programatice pe baza evaluarii progresului obtinut in rezultatele 

invatarii si a starii de bine pentru elevii apartinand grupurilor 

dezavantajate/vulnerabile si a celor talentati si/sau capabili de 

performante inalte sau identificarea de masuri ce imbunatatesc 

aspectele semnalate 

  X 

C.105. Revizuirea ofertei educationale si a documentelor 

programatice pe baza evaluarii factorilor de risc de la nivelul 

comunitatii, care pot afecta participarea scolara, starea de bine a 

copilului/tanarului si obtinerea rezultatelor scontate sau 

identificarea de masuri ce imbunatatesc aspectele semnalate 

  X 

C.106. Cresterea nivelului satisfactiei parintilor si, dupa caz, a 

elevilor, precum si fata de oferta educationala si functionarea 

unitatii de invatamant de la ultima evaluare sau in ultimii 3 ani 
 X  
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Domeniul: C. Managementul calitatii 

Criteriul: c) Proceduri obiective si transparente de evaluare a rezultatelor invatarii, inclusiv de 

catre elevi 

Indicatorul 18. Optimizarea evaluarii rezultatelor invatarii 

 

Cerințe pentru standardul de referinta 

Evaluarea indicatorului de 

performanță 

Satisfăcător Bine Foarte bine 

C.107. Imbunatatirea, de la ultima evaluare externa, a rezultatelor 

elevilor apartinand grupurilor dezavantajate/vulnerabile si a celor 

talentati si/sau capabili de performante inalte, dovedita prin 

progres obtinut la nivel individual 

 X  

C.108. Utilizarea comparatiei cu cele mai bune practici pentru 

imbunatatirea evaluarii rezultatelor invatarii 
  X 

C.109. Dezvoltarea instrumentelor proprii de evaluare a 

rezultatelor invatarii prin utilizarea rezultatelor cercetarii de profil 
  X 

 

Domeniul: C. Managementul calitatii 

Criteriul: d) Proceduri de evaluare periodica a calitatii corpului profesoral 

Indicatorul 19. Evaluarea calitatii activitatii corpului profesoral 
 

Cerinte pentru standardul de referinta 

Evaluarea indicatorului de 

performanță 

Satisfăcător Bine Foarte bine 

C.110. Existenta criteriilor specifice de evaluare a personalului 

care iau in considerare rezultatele invatarii si starea de bine a 

elevilor apartinand grupurilor dezavantajate/vulnerabile si pentru 

cei talentati si/sau capabili de performante inalte 

 X  

C.111. Utilizarea benchmarkingului pentru imbunatatirea 

evaluarii personalului 
 X  

C.112. Facilitarea implementarii activitatilor cu scopul cresterii 

nivelului satisfactiei parintilor si, dupa caz, a elevilor fata de 

calitatea personalului 
  X 

C.113. Utilizarea feedback-ului de la beneficiari pentru 

imbunatatirea instrumentelor de evaluare si a calitatii serviciilor 

educationale 
  X 
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C.114. Utilizarea rezultatelor evaluarii calitatii corpului 

profesoral pentru actualizarea si revizuirea documentelor de 

prognoza 
  X 

 

Domeniul: C. Managementul calitatii 

Criteriul: e) Accesibilitatea resurselor adecvate invatarii 

Indicatorul 20. Optimizarea accesului la resursele educationale 

 

Cerinte pentru standardul de referinta 

Evaluarea indicatorului de 

performanță 

Satisfăcător Bine Foarte bine 

C.115. Imbunatatirea nivelului de informare a beneficiarilor -

elevi si parinti (inclusiv pentru cei cu dizabilitati) in privinta 

spatiilor scolare si auxiliare, a mijloacelor de invatamant, 

auxiliarelor curriculare, bibliotecii/centrului de documentare si 

informare, tehnologiei informatice si de comunicare existente si a 

celorlalte resurse disponibile 

 X  

 

Domeniul: C. Managementul calitatii 

Criteriul: f) Baza de date actualizata sistematic, referitoare la asigurarea interna a calitatii 

Indicatorul 21. Constituirea bazei de date a unitatii de invatamant 
 

Cerinte pentru standardul de referinta 

Evaluarea indicatorului de 

performanță 

Satisfăcător Bine Foarte bine 

C.116. Analiza si publicarea datelor privind evolutia indicatorilor 

esentiali din SNIE, privind participarea scolara, rezultatele 

invatarii si destinatia absolventilor, pe ultimii 5 ani (ca atare sau 

cuprinse in documentele de prognoza si/sau de raportare) 

 X  

 

Domeniul: C. Managementul calitatii 

Criteriul: g) Transparenta informatiilor de interes public, inclusiv a celor privitoare la 

programele de studii si, dupa caz, certificatele, diplomele si calificarile oferite 

Indicatorul 22. Asigurarea accesului la oferta educationala a scolii 
 

Cerinte pentru standardul de referinta 

Evaluarea indicatorului de 

performanță 

Satisfăcător Bine Foarte bine 

C.117. Informarea beneficiarilor, prin mijloace clasice si 

electronice, inclusiv prin formate accesibile si cu tehnologii 

adecvate tipului de dizabilitate, privind posibilitatile de 

continuare a educatiei si, dupa caz, de intrare pe piata muncii, pe 

plan local, național si european 

  X 
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Domeniul: C. Managementul calitatii 

Criteriul: h) Functionalitatea structurilor de asigurare a calitatii educatiei, conform legii 

Indicatorul 23. Constituirea si functionarea structurilor responsabile cu evaluarea interna a 

calitatii 

 

Cerinte pentru standardul de referinta 

Evaluarea indicatorului de 

performanță 

Satisfăcător Bine Foarte bine 

C.118. Utilizarea RAEI si a datelor oferite de structura 

responsabila cu evaluarea interna a calitatii pentru planificarea, 

realizarea, evaluarea si revizuirea documentelor programatice si a 

ofertei educationale 

 X  

 

Domeniul: C. Managementul calitatii 

Criteriul: i) Acuratetea raportarilor prevazute de legislatia in vigoare 

Indicatorul 24. Acuratetea raportarilor prevazute de legislatia in vigoare 

 

Cerinte pentru standardul de referinta 

Evaluarea indicatorului de 

performanță 

Satisfăcător Bine Foarte bine 

C.119. Asigurarea caracterului reprezentativ al rapoartelor 

publice, prin prezentarea datelor și evidentierea progresului, atât 

la nivelul intregii populatii scolare, cat si al categoriilor 

dezavantajate/vulnerabile si, dupa caz, la nivelul elevilor 

talentati/capabili de performante inalte 

 X  
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Plan operaţional CEAC  

 An şcolar 2022/2023  

  

Obiectiv general: creşterea calităţii actului educaţional  

Obiective specifice  Activităţi  
Instrumente/ 

resurse  
Responsabil  Termen  

Modalităţi de 

evaluare a 

obiectivelor  

Indicatori 

de  
realizare  

Organizaţia asigură o conducere şi un 

management caracterizate prin  
eficacitate în ceea ce priveşte calitatea şi 

dezvoltarea curriculum-ului/învăţării.  

1.Reorganizarea Comisiei de 

evaluarea şi asigurarea calităţii  
Legislaţie  

Corp profesoral, 

Director   
Sept. 2022  

Înfiinţarea 

Comisiei  
100%  

Sistemul de management al calităţii 

asigură calitatea programelor de 

învăţare şi promovează 

îmbunătăţirea continuă.  
Organizaţia asigură o conducere şi un 
management caracterizate prin  
eficacitate în ceea ce priveşte calitatea şi 

dezvoltarea curriculum-ului/învăţării.  

2.Elaborarea planului operaţional 

si monitorizarea permanenta a 

platformei ARACIP  

Document tip,  
Resursă timp  

Director   
Membri CEAC  

Permanent  
Plan  
operaţional,Plat 

forma Aracip  
100%  

3 .Participarea membrilor CEAC 

şi a tuturor cadrelor didactice  la 

cursuri de formare şi perfecţionare  

Suport 

informativ, 

Resursă timp  

Responsabil CEAC  
Cadre Didactice  
Membri CEAC  

permanent  
Documente  
legislative  

70%  

4.Realizarea de proceduri  
Fişă tip, 

resursă timp  

Membri CEAC  
Cadre didactice şi 

didactice auxiliare  
permanent  Proceduri   100%  

Sistemul de management al calităţii 

asigură calitatea programelor de 

învăţare şi promovează 

îmbunătăţirea continuă.  
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. 

Organizaţia este receptivă faţă de 

nevoile indivizilor, agenţilor economici 

şi comunităţii şi faţă de diferitele nevoi 

ale elevilor.  
Organizaţia oferă condiţii egale de acces  

5.Realizarea graficului de 

interasistenţe  
Grafic  

şefi arii curriculare  
CEAC  

octombrie. 

2022  
ianuarie 

2023  
martie 
2023  

  

Grafic Fişă 

observaţie 

lecţie fişă de 

monitorizare 

plan de 

îmbunătăţire  
  

90%  

6.Realizarea interasistenţelor  
Fişă observaţie  
lecţie, resursă 

timp  

Director   
Cadre didactice  

Conform  
grafic  

     

7.Realizarea planurilor de 

îmbunătăţire  
Fişă tip, 

resursă timp  
Director   
Membri CEAC  

Conform 

termene 

fixate  
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la programele de învăţare şi sprijină toţi 

elevii.  9.Alcătuirea de chestionare  
Aplicarea şi interpretarea 

chestionarelor  

Chestionare, 

resursă timp, 

birotică  

Membri CEAC  
Consilier 
psihopedagog  
Diriginţi   

Oct. 

2020iunie 

2021  

Chestionare 

Plan de 

îmbunătăţire  
90%  

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. 

Organizaţia este receptivă faţă de 

nevoile indivizilor, agenţilor economici 

şi comunităţii şi faţă de diferitele nevoi 

ale elevilor.  
Organizaţia oferă condiţii egale de acces 

la programele de învăţare şi sprijină toţi 

elevii.  
Organizaţia utilizează procese 

eficace de evaluare şi monitorizare 

pentru a sprijini progresul elevilor.  

10.Monitorizarea completării 

cataloagelor şcolare  
Resursă timp  Reprezentant CA  semestrial  

Cataloage 

şcolare  100%  

11.Monitorizarea ritmicităţii 

evaluării  
Resursă timp  

Responsabil 

monitorizare  lunar  Fişă tip  80%  

12.Monitorizarea progresului 

şcolar  
Fişă tip, 

resursă timp  
Cadre didactice 

şefi arii curriculare  semestrial  Fişă tip  100%  

13.Monitorizarea frecvenţei la ore  
Fişă tip, 

resursă timp  

Diriginţi  
Responsabil 

monitorizare  
lunar  Fişă tip  100%  

14. Monitorizarea proiectelor şi 

programelor educaţionale , la nivel 

de şcoală  
  

resursă timp  
Diriginţi  
Comisia proiecte şi 

programe  
Permanent  

Tabel    
  

100%  

15.Monitorizarea orarului şi a 

desfăşurării orelor de instruire 

face-to –face/online  

Orar, Resursă 

timp  
Director  
Cadre didactice  

Permanent  
Orar clase, fişă 

observaţie lecţie  
90%  

16.Monitorizarea managementului  
clasei şi a strategiilor didactice/a 

platformelor online utilizate  

Plan de 

verificare, 

resursă 

timp  

Director  
şefi de arii curriculare 

şi compartimente  
Permanent  

Fişe tip, procese 

verbale  
80%  

Performanţa organizaţiei este 

monitorizată şi evaluată şi se stabilesc 

paşi în vederea îmbunătăţirii, prin 

asigurarea calităţii şi autoevaluare, 

procesul de autoevaluare a organizaţiei 

duce la planificarea îmbunătăţirii; 

îmbunătăţirile sunt implementate şi 

monitorizate  

18.Completarea raportului de 

autoevaluare final  
Formular tip  
Resursă timp  

Director   
Membri CEAC  Iunie 2023  

Raport de 

autoevaluare  100%  

19.Elaborarea planului de 

îmbunătăţire pe baza raportului de 

autoevaluare  

Formular tip  
Resursă timp  

Director   
Membri CEAC  

Sept. 2023  
Plan de 

îmbunătăţire  
100%  

20.Monitorizarea externă a şcolii  
Resursă timp, 

resurse umane 

Formular tip  
Evaluatori externi  

Grafic 

ISMB,  
ARACIP  

Rapoarte de 

monitorizare 

externă/ 

validare  

100%  
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CONCLUZII 

      Desigur, totul s-a reflectat evaluarea permanentă a modalităţilor prin care s-a asigurat calitatea 

procesului instructiv – educativ. Membrii Comisiei pentru  evaluarea şi asigurarea calităţii au pus în 

aplicare strategii eficiente, desfăşurându – şi activitatea în conformitate cu Planul managerial propriu şi 

cu Planul de activitate semestrial, au elaborat şi transmis către  I. S. M. B. şi A. R. A. C. I. P.  

   Pe parcursul celor două semestre unitatea şcolară a fost vizitată în două  rânduri de doamna 

Inspectorul școlar I.S.M.B., prof. Gabriela Claudia Bojanopol, cu ocazia  inspecţiilor  tematice de 

control. Inspecţiile au verificat: 

-  (în 08. 09. 2021)  asigurarea măsurilor de organizare a activităților din cadrul unității de învățământ, 

existența autorizațiilor de funcționare, verificarea lucrărilor de reparații, verificarea echipamenetelor 

necesare pentru predarea online.    

- (în 07.10.2021) verificarea respectării Planurilor – cadru  de învățământ, verificarea realizării 

orarului, constituirea formațiunilor de studiu, constituirea Consiliului  de administrație, numirea 

profesorilor diriginți, evaluarea anuală a personalului didactic, încheierea situației școlare pentru elevii 

corigenți sau cu situașii școlare neîncheiate. 

      La capitolul inspecţiilor curente  şi speciale  (la discipline de specialitate), menţionăm că a avut 

loc următoarea vizită în primul semestru al anului şcolar în curs:  

- Inspecție de specialitate pentru acordarea definitivatului doamnei profesor Camelia Velicu, discipline 

tehnologice turism alimentație publică – nota 10. 

      

                                                                                              Director,  

                                                                                Prof. Gabriela Machidon  

 


