
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

I. Date de identificare a unităţii de învăţământ 

Raport pentru anul şcolar 2015 - 2016 Finalizat,având starea  finalizat

14.10.2016la data de de către CEAC având următoarea componenţă:

Membrii comisiei CEAC

Persoana Calitate Ceac Grad Specializare

CARMEN-ELENA 
COJOCARU

Membru 
(Reprezentant Corp 
Profesoral)

Gradul I Matematica

Diana Claudia Cazacu Membru 
(Reprezentant Corp 
Profesoral)

DOINA DIMITRIU Membru 
(Reprezentant Corp 
Profesoral)

Gradul I Limba si literatura 
moderna

DOINITA SIRBU Coordonator Doctorat Fizica

DUMITRITA TOPORAS Reprezentant 
Sindicat

Elena Manea Membru 
(Reprezentant Corp 
Profesoral)

Gradul I Ingineria procesarii 
materialelor

IULIAN-VASILE STOICAN Reprezentant 
Consiliu Local

MARIANA VRAJMASU Membru 
(Reprezentant Corp 
Profesoral)
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D01 Denumire completă Cod Sirues Judeţ Localitate

SCOALA GIMNAZIALA 
"ALEXANDRU IOAN CUZA" 
BACAU

341222 BACĂU BACĂU

D02 Mediul de rezidenţă:

Urban

D03 Poziţionarea şcolii în localitate:

Zonă centrală

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):
Şcoală cu clasele I-VIII

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

9102.00 0.00
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D08 Tipul unităţii, în funcţie de forma de educaţie:

Unitate de învăţământ tradiţional

D09 Responsabilităţi în reţea:

unitate cu personalitate juridică şi cu structuri subordonate

D10 Dacă este unitate coordonatoare:

numărul total de unităţi coordonate (structuri) din subordine 3.00

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

3.00

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

Unitatea 
coordonatoare

Structurile 
subordonate

antepreşcolar

preşcolar Da Da

primar Da Nu

gimnazial Da Nu

liceal

profesional

postliceal

D12 În cazul liceului, filierele prezente în unitate sunt:

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:

Servicii

Resurse naturale şi protecţia mediului

Tehnic

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

Patrimoniu cultural

Coregrafie
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Teologic

Artistic

Arte vizuale

Pedagogic

Militar

Sportiv

Teatru

Muzică

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

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

Unitatea coordonatoare Structurile subordonate

două schimburi un schimb

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
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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 10.00 10.00

Numărul de 
clase din 
învăţământul 
primar (I-IV)

26.00 0.00 26.00

Numărul de 
clase din 
învăţământul 
gimnazial (V-
VIII)

16.00 0.00 16.00

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

0.00 0.00 0.00

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

0.00 0.00 0.00

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

0.00 0.00 0.00

Total 42.00 10.00 52.00
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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

0.00 204.00 204.00

Numărul de elevi din 
învăţământul primar (I-IV)

626.00 0.00 626.00

Numărul de elevi din 
învăţământul gimnazial (V-
VIII)

331.00 0.00 331.00

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

0.00 0.00 0.00

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

0.00 0.00 0.00

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

0.00 0.00 0.00

Total 957.00 204.00 1161.00

Total grădiniţă 0.00 204.00 204.00

Total niveluri şcoală 957.00 0.00 957.00

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

5.00 0.00
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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) 1.00

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 1.00

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 10 204

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 146.00 0.00

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

Numarul de copii 0.00
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Programul „A 
doua şansă” - 
învăţământ 
secundar inferior

0.00 0.00 primar 31 772

Cu frecventa - 
seral:  
învăţământ liceal

0.00 0.00 gimnaziu 16 331

Cu frecventa - 
seral: - 
învăţământ 
postliceal 

0.00 0.00 liceu 0 0

Cu frecvenţă 
redusă -  
învăţământ 
primar

0.00 0.00 postliceal 0 0

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 57 1307

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
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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 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

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

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 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

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

10

SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU IOAN CUZA" BACAU



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 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

estetica şi igiena corpului omenesc 0.00 0

sănătate şi asistenţă pedagogică 0.00 0

sportiv 0.00 0

Total 0.00 0

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

Nu Nu

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

Nu Nu

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 5.00 146

II. Caracteristici ale mediului familial 
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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 0 0 0

Rromi 0 1 0 0.09

Maghiară/Secui 0 0 0 0

Română 204 1102 100 99.91

Total 204 1103 100 100

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)

104 567 50.98 51.41

Cel putin un parinte 
are studii medii (liceu 
absolvit)

0 38 0 3.45

Cel putin un parinte 
are studii superioare

100 498 49.02 45.15

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

0 0 0 0

Total 204 1103 100 100

Număr mediu ani 
studiu

11.92 11.75

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 care trăiesc în grija bunicilor sau a altor 
rude

29 0

Învăţământ de zi Elevi instituţionalizaţi sau în plasament 
familial

0 0

Învăţământ de zi Elevi care trăiesc în familii monoparentale 74 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 

0 0

Învăţământ de zi Elevi cu nevoi speciale de educaţie (CES) 1 0

A doua sansa Elevi instituţionalizaţi sau în plasament 
familial

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 care trăiesc în grija bunicilor sau a altor 
rude

0 0

elevi cu părinți în străinătate 0 0

Neprecizat 0 0

Neprecizat 73 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 150 1000 73.53 90.66

intre 30 si 60 de minute 54 103 26.47 9.34

peste 60 de minute 0 0 0 0

Total 204 1103 100 100

Timp mediu 22.94 17.8

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: 957 86.76

Cu domiciliul în altă localitate, care fac navetă 
zilnică

146 13.24

Din alte localităţi care stau in gazda sau la 
internat

0 0

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

0 0

Total 1103 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 
neadecvat programului 
şcolii

permanent, cu orar 
adecvat programului 
şcolii

Cu mijloace de transport special destinate 
(transport scolar)

temporar temporar

Fără mijloace de transport  în comun drum accesibil drum accesibil 

D32 Comunicarea dintre unitatea coordonatoare şi 
structurile subordonate:

Prezenţa mijloacelor de transport permanent
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telefon Da

fax Da

e-mail Da

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 39 0 0 10 0 0

laboratoare/ 
cabinete 
şcolare

4 0 0 0 0 0

ateliere şcolare 0 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 Da

D35 Informaţii suplimentare privind clasa pregătitoare

D35a Numărul de clase pregătitoare care funcţionează în:

Număr clase

săli de clasă proprii 5

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 5

D36 Informaţii suplimentare privind grădiniţa

D36a Grădiniţa funcţionează:

în clădire cu destinaţie de grădiniţă

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

în spaţii cu utilizare mixtă (in aceeasi incapere se desfasoara câte doua sau toate cele trei categorii 
de activitati)

(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 Da

Internat / spaţii de dormit 
pentru copii

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

Da

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

40 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 Da

Combinat: bucătărie proprie 
şi catering
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D38a Servicii medicale: unitatea dispune de cabinet medical

cabinet medical Da

D38b Dacă "Da", se va preciza

Asigurarea asistenţei cu 
medic şcolar

Da

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):

Da

(3) Utilităţi

D41 Condiţii din şcoală

D41a Unitatea coordonatoare:

Curent electric Da

Apă curentă Da

Telefon Da

D41b Structuri subordonate:

Curent electric în toate structurile

Apă curentă în toate structurile

Telefon în toate structurile

(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:

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:

5

D44 Informaţii suplimentare privind grădiniţa:

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

Da

Mobilierul este adaptat vârstei copilului Da

(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 medie dotare medie

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

5

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

electronică automatizări

producţie media

construcţii instalaţii şi lucrări 
publice 

mecanică
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electric

industrie textilă şi pielărie

materiale de construcţii

electromecanică

chimie industrială

tehnici poligrafice

turism şi alimentaţie

economic

comerţ

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 necesarul de legi, 
materiale şi alte documente adresate 
cadrelor didactice

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
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D51 Dacă există bibliotecă şcolară, cine sunt utilizatorii 
bibliotecii 

Elevii şi cadrele didactice din unitatea coordonatoare

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.)

10 3 13

Număr de calculatoare utilizate exclusiv 
de cadrele didactice

5 0 5

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

40 0 40

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

40 0 40

Total 55 3 58

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 
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(1) Informaţii privind  cadrele didactice din unitate

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

1 1.52

Număr cadre didactice cu gradul 
I

34 51.52

Număr cadre didactice cu gradul 
II

8 12.12

Număr cadre didactice cu 
definitivat

16 24.24

Număr cadre didactice fără 
definitivat

7 10.61

Număr personal didactic 
necalificat

0 0

Total 66 100

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)

66 100

Numărul de cadre didactice 
calificate

65 98.48

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

0 0

Numărul cadrelor didactice nou 
venite în şcoală

9 13.64

Numărul de cadre didactice 
colaboratori

1 1.52

(2) Informaţii privind  acoperirea normelor didactice
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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)

72.64

Numărul de norme acoperite cu 
personalul şcolii în cadrul normei 
didactice

64.01

Numărul de norme acoperite cu 
personalul şcolii la plata cu ora

2.91

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

5.72

D60 Acoperirea disciplinelor cu personal didactic titular:

Disciplină de studiu Grad de acoperire

Alte Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Biologie, şt.naturii Acoperire integrală

Chimie Acoperire integrală

Consiliere Acoperire integrală

Cultură civică Acoperire integrală

Discipline de specialitate Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Discipline economice Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Educaţie antreprenorială Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Educaţie fizică Acoperire integrală

Educaţie muzicală Acoperire integrală

Educaţie plastică Acoperire integrală

Educaţie tehnologică Acoperire integrală

Educatoare Acoperire integrală

Fizică Acoperire integrală

Geografie Acoperire integrală

Informatică, IT Acoperire parţială

Invăţător / institutor Acoperire integrală

Istorie Acoperire integrală

Limba latină Acoperire integrală

Limba română Acoperire integrală
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Limbi moderne Acoperire integrală

Maiştri instructori Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Matematică Acoperire integrală

Puericultor Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Religie Acoperire integrală

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 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 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 Fizică Doctorat 32 Da

Director Adjunct Educaţie fizică Gradul I 17 Da

Director Adjunct 0

Director Adjunct 0

(5) Formarea continuă
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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 2142 32.45

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

0 0 0

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

5 0 5

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

204

Numărul de elevi din învăţământul primar 
(I-IV)

772

Numărul de elevi din învăţământul 
gimnazial (V-VIII)

331

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

0

Numărul de elevi din învăţământul liceal, 
profil tehnologic (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 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

0

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

0

Numărul de elevi din învăţământul 
postliceal

0

Total 1307

Total grădiniţă 204

Total niveluri şcoală 1103

Total liceu 0

Total profesional 0

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

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 146
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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 2747

numărul de absenţe nemotivate 1814

Total absenţe pe an 4561

Număr mediu absenţe pe copil 4.14

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

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

204 204 0 0 0 204

Numărul de elevi 
din învăţământul 
primar (I-IV)

772 772 0 0 0 772

Numărul de elevi 
din învăţământul 
gimnazial (V-VIII)

331 331 0 0 0 331

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

0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0
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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

0 0 0 0 0 0

Total 1307 1307 0 0 0 1307

Total grădiniţă 204 204 0 0 0 204

Total niveluri 
şcoală

1103 1103 0 0 0 1103

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)

1 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 
teoretic (IX-XII/XIII)

0 0 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

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 1 0 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:

146

(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 9 80 683 772
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Matematică 0 15 85 672 772

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)

165 0

Numărul absolvenţilor de gimnaziu 
(clasa a VIII-a)

107 0

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

0 0

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

0 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

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 1 15 73 241 1 331

Învăţământul 
liceal

0 0 0 0 0 0 0

Învăţământul 
postliceal

0 0 0 0 0 0 0

Învăţământul 
profesional

0 0 0 0 0 0 0

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
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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

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

clasa a X-a

clasa a XI-a

clasa a XII-a

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

Elevii din clasa a X-a

Elevii din clasa a XI-a

Elevii din clasa a XII-a

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

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 0 0 0 0
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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"

0 0

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

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 3 8 11 10 26 49 107

Matematică 6 5 15 15 33 33 107

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"

0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 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
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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

74 0

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

74 0

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

108 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

108 0

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

107 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
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Numărul absolvenţilor 
învăţământului postliceal din unitate 
care s-au înscris în învăţământul 
superior 

0 0

IX. Experienţa în evaluări internaţionale

D80a Şcoala a participat, prin elevi de vârstă 
corespunzătoare, la evaluări în cadrul:
Varianta Dvs

PIRLS

TIMSS

PISA

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:

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

Activităţi de îmbunătăţire a calităţii

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

Peste 75% Niciunul

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):

2457

(2) Date referitoare la cadrele didactice

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

6

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

45

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):

94061

(3) Aspecte manageriale

D86 - Numărul de discipline opţionale din oferta şcolii:

93
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Nr. 
crt.

Nume Tip 
Activitate

Obiective Dată 
început    

Dată 
sfârşit

1 Activităţi la nivelul 
managementului unităţii şcolare

6, 6 -Asigurarea unui 
învăţământ de 
calitate, în vederea 
pregătirii elevilor 
pentru performanţă
-Formarea cadrelor 
didactice în acord 
cu noutăţile 
sistemului 
educaţional.

15.10.2015 15.01.2016

Responsabilităţi: -Direcţiunea
-CA
-sefii comisiilor metodice ,CEAC

Indicatori realizare: -imbunatatirea functionarii comisiei CEAC
-PDI îmbunătăţit; 
-bază de date îmbogăţită; 
-creşterea numărului de ore desfăşurate în cabinete şi laboratoare; 
-corelarea evaluării personalului cu progresul elevilor;

Comentarii:

• Concluzii: -Creşte interesul tuturor factorilor implicaţi în procesul decizional şi educativ 

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: -Eficientizarea activităţii CEAC şi a echipei manageriale 
2 Asigurarea accesului la sursele 
de documentare ale organizaţiei

3, 3 Facilitarea 
accesului elevilor la 
baza de 
documentare - 
bibliografie 
obligatorie, de 
specialitate, 
suporturi de curs şi 
auxiliare

01.02.2016 30.04.2016

Responsabilităţi: Bibliotecar

Indicatori realizare: carti din bibliografia recomandata

Comentarii:
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• Concluzii:  Biblioteca, din cele mai vechi timpuri, a fost deţinătoare de fonduri documentare 
şi a simţit nevoia de organizare a acestor fonduri, precum şi de a construi instrumente de 
clasare a acestora, în scopul evidenţei şi a regăsirii lor cât mai eficiente.
Evoluţiile dezvoltărilor din domeniul tehnicii de calcul şi a comunicaţiilor au influenţat şi 
activitatea de documentare şi informare din biblioteci, aceasta beneficiind de instrumente 
noi şi performante de stocare şi diseminare a informaţiei, astfel s-a trecut şi aici de la 
biblioteconomie, la documentare, apoi la ştiinţa informării.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Activitatea de informare ştiinţifică constitue în prezent o parte integrantă a 
oricărei cercetări ştiinţifice şi una din condiţiile indispensabile unui ritm înalt al progresului 
ştiinţific. Ea asigură continuitatea dezvoltării ştiinţei şi cu ajutorul ei se asigură 
universalitatea ştiinţei.

3 Asigurarea serviciilor de 
orientare și consiliere pentru 
elevi

4, 4 Asigurarea 
accesului 
beneficiarilor și al 
personalului școlii 
la servicii de 
orientare și 
consiliere
Facilitarea tranziției 
de la școală la locul 
de muncă
Promovarea ofertei 
educaționale a 
colegiului

01.02.2016 10.06.2016

Responsabilităţi: Diriginții
Echipa managerială
Consilierul psihopedagogic

Indicatori realizare: 100% elevi absolvenți consiliați cu privire la orientarea în carieră
Diminuarea cu 50% a abaterilor de ordin comportamental, social, educațional
Comentarii:

• Concluzii: Spre deosebire de adulți, în cazul cărora consilierea în carieră îmbracă adesea 
forma unei intervenții țintite pe rezolvarea unei probleme de carieră (reorientare 
profesională, reinserție pe piața muncii după o perioadă de inactivitate etc.), în cazul 
elevilor, acest tip de consiliere este, mai degrabă, un proces de explorare:
– explorarea caracteristicilor personale (elevii învață de ce este important să se cunoască și 
identifică metodele prin care poate fi realizată autocunoașterea)

– explorarea lumii ocupaționale (elevii învață unde să caute informații despre ocupații, care 
sunt caracteristicile ocupațiilor și cum să le compare între ele)
– explorarea ocupațiilor potrivite (elevii învață să identifice ocupațiile compatibile cu profilul 
lor vocațional și să adune cât mai multe informații despre aceste ocupații)
– explorarea alternativelor/rutelor educaționale care îi pot conduce spre ocupațiile 
compatibile (elevii învață să identifice alternativele educaționale, să le evalueze și să ia 
decizii cu privire la traseul educațional)

• Realizat în proporţie de 100 %
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• Lecţii învăţate: La vârsta adolescenței obiectivele consilierii în carieră țin de:
Autocunoaștere – identificarea și înțelegerea caracteristicilor personale relevante pentru 
orientarea în carieră (cunoașterea intereselor, abilităților, valorilor, caracteristicilor de 
personalitate și conturarea profilului vocațional)
Explorarea lumii ocupațiilor – acumularea de informații referitoare la ocupații (caracteristicile 
ocupațiilor și dinamica lor pe piața muncii)
Explorarea alternativelor de carieră – luarea deciziilor cu privire la carieră (identificarea, 
explorarea și evaluarea alternativelor, având ca rezultat: alegerea unei ocupații, alegerea 
unui traseu educațional)
Planificarea carierei – implementarea deciziilor (stabilirea scopului și obiectivelor de carieră 
pe termen scurt și mediu, elaborarea și implementarea unui plan de acțiune) și, în timp, 
reevaluarea acestora

4 Creșterea numărului de cadre 
didactice care desfășoară 
activități de cercetare științifică

4, 4 Valorificarea în 
activitatea didactică 
a rezultatelor 
cercetării științifice, 
în scopul creșterii 
calității actului 
educațional

01.04.2016 31.08.2016

Responsabilităţi: Echipa managerială
Șefii de catedră
Comisia de perfecționare
Indicatori realizare: Cel puțin un cadru didactic înscris la doctorat
Cel puțin 3 cadre didactice înscrise la studii masterale
Cel puțin un simpozion științific,organizat anual, la nivel local
Comentarii:

• Concluzii: Probleme existente:
- numarul mic de angajati in activitatea de cercetare dezvoltare,din sectorul invatamantului 
superior;
- calitate deficitara a activitatii de cercetare (valorile
indicatorilor de calitate (IC) aprobate de MECI);
- numarul inca scazut de publicatii sau de contributii in
publicatii cotate ISI;
- comunicarea interinstitutionala scazuta in domeniul
cercetarii-inovarii.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: învățământul superior și cercetarea științifică sunt pilonii dezvoltării țării în 
"Europa Cunoașterii" și trebuie să devină o prioritate națională asumată de toti actorii 
implicati in proces
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5 Dezvoltarea fondului de carte și 
dotarea bibliotecii

3, 3 1.Creșterea 
fondului bibliotecii 
școlare și 
asigurarea 
accesului elevilor la 
resurse 
diversificate de 
informare
2.Utilizarea 
constantă de către 
fiecare elev și 
cadru didactic a 
resurselor 
bibliotecii

15.07.2016 31.08.2016

Responsabilităţi: Echipa managerială
Bibliotecar
Cadre didactice

Indicatori realizare: Creșterea cu cel puțin 10% a fondului de carte al bibliotecii școlare
Utilizarea de către fiecare elev/cadru didactic, în medie,de două ori pe lună, a bibliotecii școlare
Comentarii:

• Concluzii: Crearea unei baze de date complete, care sa cuprinda materiale
informative specifice procesului de invatamant dar si materiale
suplimentare (manuale si fond de carte necesar unei bune pregatiri).
- simplificarea si reducerea timpului de acces la informatie a
elevilor 
- incurajarea participarii elevilor la diverse actiuni la nivel zonal
dar si national in domenii de interes major pentru ei;
- facilitarea accesului la burse scolare si sau universitare pentru
elevii din clasele terminale.
- accesul comunitatii la informatie, in format digital; 

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Biblioteca are un rol foarte important într-o şcoală, pentru că reprezintă 
accesul elevilor la informaţie, la ştiinţă, şi la cultură.
Toate acestea reprezintă drepturile fundamentale ale omului, care împreună cu dreptul la 
educaţie sunt recunoscute peste tot în lume ca elemente cheie atât ale unei dezvoltări 
durabile a umanităţii cât şi a progresului economic şi social.Aş adăuga faptul că biblioteca  
este considerată o casă a culturii şi totodată un for de comunicare între cititorii comuni şi cei 
care scriu, creează.

6 Diversificarea activitatilor de 
invatare prin componenta 
nonformala

2, 2 Diversificarea 
ofertei educationale 
prin activitati 
nonformale

01.04.2016 01.08.2016

Responsabilităţi: Diriginti
Consilier psihopedagog

Indicatori realizare: Cel putin 3 excursii si 5 vizite de documentare
Cel putin 25% dintre clasele a IX-a organizeaza team-building-uri

Comentarii:
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• Concluzii: Este un adevăr de necontestat că acţiunile cuprinse în această zonă sunt 
caracterizate, cum s-a mai spus, printr-o mare flexibilitate şi satisfac interese dintre cele mai 
variate. Toate aceste acţiuni se constituie într-un subsistem al sistemului instituţional al 
educaţiei. De aici şi preocuparea, cu totul justificată, de a se formula principii (norme 
generale, reguli, cerinţe) ce stau la baza conceperii unor demersuri care să asigure 
obţinerea unor performanţe menite să se integreze în procesul educaţional general.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Educaţia nonformală răspunde nevoilor de învăţare ale unui grup şi se 
poate
realiza, în cadrul unor seminare, sesiuni de formare, workshop-uri, prin parteneriat între 
facilitatori şi participanţi, în grupuri/ comunităţi sau în cadrul altor organizaţii(decât cele din 
sistemul de învăţământ). Educaţia nonformală se poate realiza în paralel cu sistemele 
principale de educaţie, în diferite contexte: fie la locul de muncă şi prin acţiuni ale 
organizaţiilor societăţii civile (organizaţii de tineret, sindicate, partide politice), fie în timpul 
liber, oferită de organizaţii sau servicii complementare sistemelor convenţionale (de 
exemplu, cursuri de artă, muzică, sport, meditaţii particulare pentru pregătirea examenelor)

7 Diversificarea si imbunatatirea 
colaborarii cu parteneri din 
comunitatea locala

1, 1 Asigurarea 
functionalitatii 
parteneriatelor 
existente si 
multiplicarea 
acestora

04.04.2016 15.07.2016

Responsabilităţi: Echipa managerială

CEAC

Indicatori realizare: Desfășurarea, în școală, în fiecare lună cel puțin a unei activități realizată în 
parteneriat cu instituții reprezentative din comunitate
Cel puțin un parteneriat funcțional încheiat cu un ONG
Încheierea a cel puțin 10 parteneriate noi privind efectuarea stagiilor de pregătire practică a elevilor
Utilizarea în proporție de cel puțin 60% a rezultatelor proiectelor, programelor și activităților 
realizate în parteneriat

Comentarii:

• Concluzii: Avand in vedere noul cadru educaţional, in care elevul, beneficiarul direct ale 
educaţiei, este situat in centrul proceselor din şcoală, organizaţia furnizoare de educaţie 
trebuie să asigure si să măsoare progresul inregistrat de elev, valoarea adăugată, calitatea, 
iar comunitatea, ca beneficiar indirect, să se implice in producerea, generarea calităţii în 
şcoală in funcţie de nevoi şi interese

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Pentru realizarea unui parteneriat educaţional eficient, toţi cei care sunt 
implicaţi, trebuie sa fie de acord cu valori fundamentale ca: egalitatea şanselor in educaţie, 
spiritul civic şi ataşamentul faţă de comunitate, comunicarea şi respectul reciproc, 
cooperarea şi colaborarea, disciplina şi responsabilitate, echilibru intre exigenţele genereale 
şi cele specifice
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8 Funcţionarea optimă a 
structurilor responsabile cu 
evaluarea şi asigurarea calităţii 
la nivel de şcoală

6, 4 - Dezvoltarea 
competențelor 
profesionale ale 
angajaților prin 
atragerea de în 
programe de 
formare continuă;

-Stimularea 
cadrelor didactice 
pentru accesarea 
diferitelor forme şi 
programe de 
perfecţionare;

Intensificarea 
interasistențelor;

30.10.2015 10.06.2016

Responsabilităţi: Membrii CEAC;
Responsabil cu
perfecţionarea-monitorizarea participării la cursuri;
resp. comisie metodică
observatori lecții

Indicatori realizare: Participarea cadrelor didactice (profesori pentru învățământul primar, 
profesori, educatoare) in proporție de 50% la cursuri de formare
Realizarea100%interasistențelor
Aplicarea de chestionare e satisfacție la 50% din cadre didactice
Aplicarea de chestionare e satisfacție la 50% din cadre didactice auxiliare și nedidactice 
Creșterea numărului de cadre didactice abilitate în derularea de proiecte.

Comentarii:

• Concluzii: În urma aplicării chestionarului și a interpretării datelor obținute, s-au constatat 
următoarele aspecte:
- Atât părinții cât și elevii sunt mulțumiți procesul de predare-evaluare.
- Aspectul școlii (spații, holuri, dispunerea claselor, curtea) are o pondere important în 
satisfacția părinților
- Colaborarea cu școala este foarte bună în viziunea parinților.
- Atât părinții cât și elevii consideră că școala oferă siguranță pe parcursul desfășurării 
programului.
- Se constată diferențe între punctul de vedere al părinților și al copiilor în ceea ce privește 
severitatea profesorilor.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Completarea unui chestionar de satisfactie le permite angajatilor si 
beneficiarilor sa-si exprime parerea legata de subiecte importante, precum salariul, 
formarea, managementul companiei, comunicarea, strategiile si dezvoltarea companiei, 
locul de munca, etc.
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9 Îmbunătățirea și eficientizarea 
utilizării bazei de date a școlii

6, 3 Optimizarea 
accesului la 
evidențele privind 
autoevaluarea 
instituțională

01.06.2016 31.08.2016

Responsabilităţi: CEAC
Serviciul Informatizare
Serviciul Secretariat

Indicatori realizare: Procedura elaborată
Baza de date constituită și actualizată
Comentarii:

• Concluzii: Continuarea reactualizarii permanente a bazei de date a scolii cu contributia 
tuturor angajatilor scolii si extinderea problematicilor privind baza de date

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: 
Îmbunătățirea și eficientizarea utilizării bazei de date a școlii trebuie sa fie o preocupare 
permanenta nu doar a celor responsabili ci a tuturor celor celor ce lucreaza in scoala,baza 
de date fiind o necesitate,punctul de pornire a multor activitati

10 Implementarea Sistemului de 
Control Managerial Intern

6, 6 Implementarea 
Sistemului de 
Control Managerial 
Intern în anul şcolar 
2015-2016, ca 
modalitate de 
îmbunătăţire a 
calităţii serviciilor 
oferite de şcoala 
noastră 
beneficiarilor;
Determinarea 
gradului de 
responsabilizare
şi implicare a 
membrilor CA în 
procesul de 
implementare şi 
control prin planul 
de activitate şi 
monitorizare a 
acţiunilor asumate
Crearea unui grup 
de lucru pentru 
analiza SWOT, 
format din 
profesori, elevi şi 
părinţi.

15.01.2016 10.03.2016

Responsabilităţi: Șefii comisiilor metodice
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Indicatori realizare: Planul de activităţi a
Comisiei CSCMI şi a CA
Documentele CSCMI
manual de proceduri,
regulamente,
program de implementare,
decizii,procese verbale
- Creşterea cu 50% a
- numărului de beneficiari
- care cunosc şi îşi asumă
- activităţile incluse în
- PDI, PO şi Planul de
- îmbunătăţire a calităţii

Comentarii:

• Concluzii:  Principalele componente ale noii tendinţe sunt următoarele:
-libertatea managerilor de a coordona, acţiona şi garanta rezolvarea problemelor;
-punerea în practică a criteriilor şi măsurilor de performanţă explicite
-importanţa semnificativă acordată controlului şi rezultatelor.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Problemele complexe ale calităţii, mai ales în cadrul instituţiilor publice nu 
sunt încă soluţionate satisfăcător pentru a fi reflectate în mecanismele de piaţă. 
Soluţionarea de fond a acestor probleme implică necesitatea redefinirii şi a unei receptări 
nuanţate a problematicii calităţii serviciilor, având în centrul lor contribuabilul, cu nevoile şi 
aşteptările sale.Una dintre modalităţile de a menţine sub control aspectele calitative ale 
activităţii unei instituţii publice o reprezintă implementarea unui sistem de control intern 
managerial şiîmbunătăţirea lui permanentă
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11 Infiintarea unor noi comisii de 
etica si deontologie si 
anticoruptie

4, 4 O educaţie publică 
de calitate are rolul 
de a asigura şanse 
egale pentru toţi 
copii şi tinerii şi 
este fundamentală 
pentru bunăstarea 
socială prin 
contribuţia sa la 
dezvoltarea 
economică, socială 
şi culturală. 
Profesorii şi 
personalul din 
educaţie au 
responsabilitatea 
de a întări 
încrederea 
generală a 
publicului în 
standardele 
serviciilor ce sunt 
aşteptate de la toţi 
cei implicaţi în 
această importantă 
activitate.

20.10.2015 03.03.2016

Responsabilităţi: -conducerea scolii
-consiliul profesoral
-consiliul de administratie
-CEAC

Indicatori realizare: reducerea cu 50% a numarului de sesizari,petitii,contestatii din partea 
parintilor/elevilor/alti beneficiari

Comentarii:

• Concluzii:  Profesorii şi personalul din educaţie au responsabilitatea de a întări încrederea 
generală a publicului în standardele serviciilor ce sunt aşteptate de la toţi cei implicaţi în 
această importantă activitate

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: O educaţie publică de calitate are rolul de a asigura şanse egale pentru toţi 
copii şi tinerii şi este fundamentală pentru bunăstarea socială prin contribuţia sa la 
dezvoltarea economică, socială şi culturală.

12 Modernizarea  Salii de mese 
pentru „Școală după școală

3, 3 Crearea unui mediu 
de lucru adecvat și 
adaptat unei 
educații moderne

Optimizarea 
predării învățării 
utilizând rețeaua 
Internet în predare

30.10.2015 01.06.2016
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Responsabilităţi: Director, dir. adjunct, CA, contabilitate, Consiliul local,
Verificarea periodică este sarcina administratorului

Indicatori realizare: Modernizarea grupurilor sanitare din corpul A;
Spații școlare pentru învățat dimineața;
1 sala de mese;
Reasfaltarea terenului din curtea școlii.

- Facilitarea accesului la
internet a personalului
scolii si elevilor
- Eficientizarea procesului didactic prin desfășurarea de  lecţii interactive

Comentarii:

• Concluzii:   În acest sens ne-am proiectat resursele în aşa fel, încât să satisfacă nevoile 
instituţiei, să ofere elevilor şi cadrelor didactice confortul necesar derulării în condiţii bune a 
activităţii şcolare.În mod concret ne-am proiectat dezvoltarea bazei materiale în aşa fel încât 
să asigurăm un sistem financiar coerent şi gospodăresc, de susţinere eficientă tuturor 
activităţilor şcolare, repartizând fondurile alocate de stat, a celor proprii şi a celor 
extrabugetare în aşa fel încât să acopere întreaga gamă de activităţi, începând cu onorarea 
obligaţiilor salariale, crearea unui ambient corespunzător, reparaţii, igienizări, dotări, 
investiţii etc., până la susţinerea tuturor activităţilor şcolare şi extraşcolare.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate:  Orice instituţie care îşi clădeşte politica managerială pe performanţe, 
competenţă şi competitivitate trebuie să îşi asigure o bază materială solidă care să susţină 
promovarea şi îndeplinirea strategiilor propuse

13 Optimizarea accesului la oferta 
educațională a școlii

6, 6 Îmbunătățirea 
activității de relații 
cu publicul și 
eficientizarea 
accesului 
persoanelor 
interesate la 
informațiile de 
interes public

15.04.2016 31.07.2016

Responsabilităţi: Directorii
CEAC
Comisia de elaborare și promovare a ofertei educaționale
Responsabil relații cu publicul
Indicatori realizare: Plan operațional elaborat
Procedură elaborată
Existența, cel puțin bilunară a câte unui anunț de promovare a ofertei educaționale în mass-media
Comentarii:
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• Concluzii: Pentru anii următori ne vom intensifica modalitățile de promovarea a ofertei 
educaționale, proiectându-ne activități noi pe lângă cele prezentate anterior:
- Organizarea si participarea la manifestații stiințifice locale, județene si naționale;
- Realizarea unor prezentări web definitorii pentru calitatea procesului de instruire si 
educație care se desfăsoară în cadrul școlii;
În condițiile unui sistem concurențial în continuă dezvoltare devine imperativă accentuarea 
eforturilor de promovare a imaginii școlii si de stabilire a unor relații directe cu viitorii 
potențiali beneficiari/părinți. Se impune planificarea atentă a campaniilor de informare si 
comunicare cu beneficiarii care vor avea un caracter permanent si vom folosi o gamă largă 
de mijloace: anunțuri la radio local si TV, interviuri, reportaje realizate cu alți părinți, brosuri, 
pliante.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Trebuie menținute, identificate căile prin care școala  a obținut 
recunoasterea locală, județeană si națională printre acestea putând fi remarcate:
-calitatea serviciilor educaționale;
-competența cadrelor didactice;
-gradul de satisfacție al beneficiarilor;
-cadrul ambiental;
-resursele materiale ale școlii;
-mediul relațional/de comunicare stabilit între școală si familie;
-implicarea în proiecte si programe internaționale.

14 Optimizarea evaluării  ȋnvăţării 1, 4 - Creșterea 
obiectivității în 
evaluare
- Coordonarea 
activităților curente 
la clasa, a celor din 
cadrul proiectelor 
scolii, a activităților 
de pregătire pentru 
Evaluarea 
Naționala, a 
concursurilor 
școlare si 
olimpiadelor
- Creșterea nr. de 
elevi  participanți la 
olimpiade si 
concursuri
- Obținerea de 
rezultate 
performante
- Accesul tuturor 
elevilor școlii la 
activitățile 
desfășurate în 
școala

15.02.2016 15.05.2016

Responsabilităţi: Membrii CEAC
Şefii de comisii
metodice
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Indicatori realizare: Rezultatele la 
Evaluarea Naționala: 
promovabilitate 100% 
(o medie de 35 de elevi cu note peste 9, din totalul de 105 de absolvenți) 
Numărul premiilor la concursurile si olimpiadele școlare; 
 nr. elevi participanți 75%
- nr. elevi premiați 50%din cei participanți;
- Toți elevii scolii au 
fost implicați în activitățile  desfășurate în școala 

Comentarii:

• Concluzii:   Analiza proceselor de evaluare din unghiul celor două abordări permite 
relevarea esenței acestei acțiuni și anume aceea de cunoaștere  a efectelor activității 
desfășurate (rezultatelor), în vederea perfecționării procesului în etapele următoare. Din 
perspectiva relației proces - produs și produs (evaluat)- proces, evaluarea reprezintă un act 
necesar de cunoaștere și conducere a unei activități, în special în procesul luării deciziilor 
privind desfășurarea activității respective. Ea este menită să furnizeze informații necesare 
reglării și ameliorării activității, pentru ca acestea să se desfășoare în condițiile unei 
perfecționări continue.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Problematica pe care o generează acțiunea de evaluare face parte din 
ansamblul teoriei educației sau mai exact teoria evaluării- ca sistem de concepții, principii și 
tehnici referitoare la măsurarea și aprecierea rezultatelor școlare și a procesului didactic-
este o componentă a tehnologiei didactice.
          Înțelegerea rolului și funcțiilor acțiunii de evaluare în învățământ implică, între altele, 
precizarea laturilor activității de învățământ asupra cărora operează procesele evaluative. 
Prima constă în extinderea acțiunilor evaluative , de la verificarea și aprecierea –obiectiv 
tradițional a acestora-la evaluarea procesului, a modului cum s-a desfășurat activitatea care 
a condus la rezultatele constatate; a doua privește conceperea unor modalități mai eficiente 
de integrare a actelor evaluative în activitatea didactică.

15 Organizarea de întâlniri de lucru 
 cu personalul didacti al scolii

4, 4 Asigurarea 
caracterului integrat 
al evaluării și 
asigurării calității

05.12.2015 10.03.2016

Responsabilităţi: Resp. CEAC

Indicatori realizare: Participarea educatoarelor la cel putin o întâlnire de lucru

Comentarii:

• Concluzii: Pentru a stimula dezvoltarea cognitivă, spirituală, interpersonală şi socială, 
intalnirile dintre cadrele didactice si CEAC au mereu în atenţie nevoia de adaptare la 
cerinţele individuale, diverse ale tuturor indivizilor, la interesele de cunoaştere şi potenţialul 
lor.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Strategia urmăreşte îmbunătăţirea calitativă a nivelului de educaţie absolut 
necesară în contextul unor schimbări complexe la nivelul vieţii de familie, a pieţei forţei de 
muncă, a comunităţii, a societăţii multiculturale şi a globalizării. Educaţia de bună calitate 
presupune aplicarea modelului diversităţii prin abordarea diferenţiată, iniţierea de proiecte  
în care să fie implicaţi elevi, cadre didactice de diferite specialităţi, parteneri educaţionali, 
pornind de la părinţi, societatea civilă, media şi comunitate.
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16 Perfecţionarea personalului 
didactic

6, 4 Dezvoltarea 
competențelor 
profesionale ale 
angajaților prin 
atragerea de în 
programe de 
formare continuă;

-Stimularea 
cadrelor didactice 
pentru accesarea 
diferitelor forme şi 
programe de 
perfecţionare;

Intensificarea 
interasistențelor;

30.10.2015 09.06.2016

Responsabilităţi: Membrii CEAC;
Responsabil cu
perfecţionarea-monitorizarea participării la cursuri;
resp. comisie metodică
observatori lecții

Indicatori realizare: Participarea cadrelor didactice (profesori pentru învățământul primar, 
profesori, educatoare) in proporție de 50% la cursuri de formare
Realizarea100%interasistențelor
Aplicarea de chestionare e satisfacție la 50% din cadre didactice
Aplicarea de chestionare e satisfacție la 50% din cadre didactice auxiliare și nedidactice 
Creșterea numărului de cadre didactice abilitate în derularea de proiecte.

Comentarii:

• Concluzii:     Formarea continuă a cadrului didactic este reglementată şi obligatorie.
Aceasta trebuie să asigure evoluţia în carieră a cadrului didactic, perfecţionarea în acord cu 
propriile nevoi, dar şi cu ale elevului şi ale societăţii. 

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate:  Principala direcţie în care, prin formarea continuă, trebuie să se realizeze 
schimbarea în educaţie este următoarea:
profesorul este figura centrală a reformei educaţionale contemporane. El trebuie să renunţe 
la rolul său tradiţional şi să se transforme într-un planificator al activităţilor de grup, într-un 
facilitator al interacţiunii elevilor şi într-un consultant. El este cel care trebuie să ştie să-şi 
alieze computerul în acţiunea educativă, să facă din acesta un puternic catalizator al 
interacţiunii agreabile.

17 REVIZUIREA PROCEDEELOR 6, 6 Creşterea eficienţei 
identificării 
punctelor slabe/ tari 
în vederea creşterii 
calităţii actului 
educativ si al 
managementului 
şcolii

15.01.2016 10.03.2016

51

SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU IOAN CUZA" BACAU



Responsabilităţi: CEAC şi grupurile de lucru/şefii comisiilor metodice
Indicatori realizare: O mai mare eficienţă a activității grupului de lucru.
Existența strategiei revizuite.
Rezultate vizibile în creşterea eficienței activităților de monitorizare
institutională datorită aplicării strategiei şi a procedurilor.
Comentarii:

• Concluzii: Prin îmbunătăţirea sistemului de autoevaluare instituţională creşte eficienţa 
procesului de diagnosticare a problemelor şi de identificare a domeniilor care necesită 
intervenţie în vederea creşterii calităţii educaţiei

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Revizuirea permanentă a procedurilor şi a strategiilor comisiei permite 
identificarea de noi oportunităţi şi posibilităţi de creştere a calităţii, atât a actului educaţional, 
cât şi a managementului la nivel de instituţie.

Nr. 
crt.

Nume Tip Cercetare Obiective Dată 
început    

Dată 
sfârşit

1 Participarea cadrelor didactice, 
părinților, elevilor la procesul 
decizional derulat la nivelul Sc. 
G. Al. I. Cuza Bacău

Chestionar de 
evaluare a 
satisfacţiei 
beneficiarilor

Creșterea 
nivelului de 
satisfactție a 
personalului 
și a 
beneficiarilor 
față de 
activitatea 
școlii

01.03.2016 31.03.2016

Responsabilităţi: Comisia CEAC
Consilier școlar

Indicatori realizare: Aplicarea
chestionarului si
primirea feed
back-ului de la cel
putin 80 % dintre
persoanele
chestionate

Comentarii:

Activităţi de evaluare internă

52

SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU IOAN CUZA" BACAU



• Concluzii: Pentru ca în şcoală să se dezvolte o comunitate profesională puternică este
nevoie de anumite condiţii care ţin de:
a) structuri:
• alocarea de timp pentru întâlniri şi discuţii (incluse în programul şcolii)
• existenţa unor spaţii pentru întâlniri şi discuţii(politica uşilor deschise )
• asumarea de roluri şi responsabilităţi interdependente (predare în echipă,
proiectare integrată)
• organizarea unor structuri de comunicare(întâlniri regulate, poşta electronică)
• autonomie
b) de resursele umane:
• deschiderea personalului faţă de schimbare
• relaţii bazate pe încredere şi respect
• cunoştinţe şi deprinderi de bază
• crearea unor oportunităţi de socializare 

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Abordarea unui management participativ conduce la formarea la nivelul 
şcolii a uneicomunităţi profesionale care va facilita introducerea schimbărilor, 
instituţionalizarea practicilor inovatoare şi creşterea performanţelor şcolii. In şcolile în care 
comunitatea profesională este puternică, profesorii lucrează împreună cu eficienţă, 
împărtășesc viziunea
și misiunea școlii şi fac eforturi comune pentru a crea condiţii de învăţare fiecărui elev. 

2 Realizarea simulărilor pentru 
gestionarea situațiilor de criză  
(incendiu, inundații, seism). 

Analiză de conţinut 
a materialelor de 
suport educaţional

Cunoașterea 
procedurilor 
de protecție 
și evacuare
Dotarea 
conform 
normelor PSI
Realizarea 
de marcaje 
pentru 
evacuare

02.11.2015 30.03.2016

Responsabilităţi: Director, dir. adjunct,
responsabil comisie PSI

Indicatori realizare: - Elevii și personalul cunosc procedurile pentru gestionarea situațiilor de 
criză;
- Realizarea de marcaje pentru adunarea în curtea școlii

Comentarii:

• Concluzii: Intrucat situatiile de criza am spus ca solicita un mare grad de operativitate, 
orice minut pierdut in fazele incipiente se poate converti in zile de cautari si de eforturi mai 
tarziu. De aceea perioadele de criza, evenimente cu caracter atipic, solicita cadrului didactic 
nu numai promptitudine si rapiditate (ambele circumscrise eficientei) ci si variante rezolutive, 
de multe ori nestructurate, nonstandard, in raport de analiza si diagnoza initiala. Numarul 
alternativelor pentru decizie e bine sa fie multiplicat, durata luarii deciziei foarte scurta si 
neinsotita de ezitari. 

• Realizat în proporţie de 100 %
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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
esatisfacato

r

S
atisfacato

r

B
in

e

F
o

arte b
in

e

E
xcelen

t

Învăţamântul prescolar
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

• Lecţii învăţate: Ce am învăţat din realizare:
- Elevii și personalul cunosc procedurile pentru gestionarea situațiilor de criză.
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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 primar

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
Învăţamântul secundar inferior (gimnaziu)

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

58

SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU IOAN CUZA" BACAU



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  Activităţi la nivelul 
managementului unităţii şcolare

6, 6 -Asigurarea unui 
învăţământ de 
calitate, în vederea 
pregătirii elevilor 
pentru performanţă
-Formarea cadrelor 
didactice în acord cu 
noutăţile sistemului 
educaţional.

15.10.2016 23.12.2016

Responsabilităţi: -managerii scolii
-CA
-sefii comisiilor metodice ,CEAC

Indicatori realizare: -imbunatatirea functionarii comisiei CEAC
-PDI îmbunătăţit; 
-bază de date îmbogăţită; 
-creşterea numărului de ore desfăşurate în cabinete şi laboratoare; 
-corelarea evaluării personalului cu progresul elevilor;
Detalii: -alegerea membrilor CEAC
-revizuirea procedurii de lucru CEAC
-elaborarea procedurilor operationale
-selectarea si pastrea dovezilor
-autoevaluarea institutionala
-selectarea si pastrarea dovezilor
-actualizarea ROI
-actualizarea portofoliului  cu fise de asistenta la ore
-implementarea comisiei  control managerial(intocmire portofoliului,plan de 
dezvoltare,proceduri,regulament)
-raportarea testelor initiale

2  Asigurarea accesului la sursele 
de documentare ale organizaţiei

3, 4 Facilitarea accesului 
elevilor la baza de 
documentare - 
bibliografie 
obligatorie, de 
specialitate, suporturi 
de curs şi auxiliare

31.01.2017 28.02.2017

Responsabilităţi: Bibliotecar,managerii scolii,responsabili comisii

Indicatori realizare: numarul de carti existente in biblioteca scolara,numar elevi care frecventeaza 
biblioteca

Detalii: Echiparea bibliotecii şcolare precum si cresterea fondului de carte din cadrul acesteia

3  Îmbunătățirea și eficientizarea 
utilizării bazei de date a școlii

6, 3 Optimizarea 
accesului la 
evidențele privind 
autoevaluarea 
instituțională

29.05.2017 15.06.2017

Responsabilităţi: CEAC
Serviciul Informatizare
Serviciul Secretariat
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Indicatori realizare: Procedura elaborată
Baza de date constituită și actualizată
Detalii: -Elaborarea unei proceduri privind constituirea, revizuirea periodică și utilizarea bazei de 
date a școlii
- Constituirea unei baze de date informatizate privind nivelul de realizare a standardelor și 
standardelor de referință 
- Actualizarea semestrială a bazei de date privind standardele și standardele de referință

4  Optimizarea evaluării ȋnvăţării 4, 5 - Creșterea 
obiectivității în 
evaluare
- Coordonarea 
activităților curente la 
clasa, a celor din 
cadrul proiectelor 
scolii, a activităților 
de pregătire pentru 
Evaluarea Naționala, 
a concursurilor 
școlare si 
olimpiadelor
- Creșterea nr. de 
elevi  participanți la 
olimpiade si 
concursuri

06.02.2017 31.05.2017

Responsabilităţi: Membrii CEAC
Şefii de comisii
metodice

Indicatori realizare: Rezultatele la 
Evaluarea Naționala: 
promovabilitate 100% 
(o medie de 35 de elevi cu note peste 9, din totalul de 105 de absolvenți) 
Numărul premiilor la concursurile si olimpiadele școlare; 
- nr. elevi participanți 75%
- nr. elevi premiați 50%din cei participanți;
- Toți elevii scolii au fost implicați în activitățile  desfășurate în școala 

Detalii: 
Optimizarea evaluării ȋnvăţării prin 
-participarea la   concursuri si olimpiade școlare 
-Participarea la activități organizate de școală 
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5  Utilizarea site-ului şcolii în 
vederea îmbunătăţirii 
comunicării cu mediul intern şi 
extern

2, 6 O1 - asigurarea 
transparenţei
O2 - diseminarea 
experienţelor pozitive
O3 - accesul la 
informaţie în vederea 
centrării activităţii pe 
elev
O4 - acces rapid la 
informaţia relevantă 
pentru părţile 
interesate
O5 - factor de 
presiune pentru 
dezvoltarea mai 
rapidă a 
competenţelor de 
operare pe calculator 
în vederea trecerii la 
societatea 
informaţională
O6 - crearea unei 
baze de date virtuale 
de documente  
şcolare
O7 - promovarea 
imaginii şcolii şi 
creşterea stimei de 
sine a participanţilor 
la activităţile şcolii 

15.06.2017 31.07.2017

Responsabilităţi: informatician,responsabil si membrii comisie pentyru imbunatatirea imaginii 
scolii

Indicatori realizare: Numarul de utilizatori independenti (IP-uri diferite)
 numarul de accesari ale site-ului 

Detalii: Dezvoltarea retelei INTRANET, cu acces pa baza de user name, pentru a ocoli rezistenta 
cadrelor didactice de a posta materialele de invatare pe INTERNET, cu acces larg (asigurarea 
protectiei , a copy right-ului) si reticenta partilor implicate fata de facerea publica a rezultatelor
elevilor.

6 Analiza resurselor umane 4, 4 Analiza dinamicii şi 
structurii resurselor 
umane din unitatea 
şcolară

03.07.2017 04.08.2017

Responsabilităţi: informatician
secretara responsabila cu personalul

Indicatori realizare: Imbunatatirea anuala a bazei de date despre resursele umane din unitatea 
şcolară (există atât în
format Word cât şi Excel)
 analiza resurselor umane 

Detalii: Dezvoltarea unei baze de date privind evoluţia resurselor umane din unitatea şcolară
Dobândirea unor informaţii clare pentru analiza punctelor tari şi slabe în orice proiect
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7 Diversificarea si imbunatatirea 
colaborarii cu parteneri din 
comunitatea locala

1, 1 Asigurarea 
functionalitatii 
parteneriatelor 
existente si 
multiplicarea 
acestora

10.04.2017 31.07.2017

Responsabilităţi: Echipa managerială

CEAC

Indicatori realizare: Desfășurarea, în școală, în fiecare lună cel puțin a unei activități realizată în 
parteneriat cu instituții reprezentative din comunitate
Cel puțin un parteneriat funcțional încheiat cu un ONG
Încheierea a cel puțin 10 parteneriate noi privind efectuarea stagiilor de pregătire practică a elevilor
Utilizarea în proporție de cel puțin 60% a rezultatelor proiectelor, programelor și activităților 
realizate în parteneriat

Detalii: Incheierea de parteneriate functionale cu institutii, ONG-uri si asociatii

8 Funcţionarea optimă a 
structurilor responsabile cu 
evaluarea şi asigurarea calităţii 
la nivel de şcoală

6, 4 Imbunatațirea și 
eficientizarea 
activității CEAC

31.10.2016 02.06.2017

Responsabilităţi: Membrii CEAC;
Responsabil cu
perfecţionarea-monitorizarea participării la cursuri;
resp. comisie metodică
observatori lecții
Indicatori realizare: Participarea cadrelor didactice (profesori pentru învățământul primar, 
profesori, educatoare) in proporție de 50% la cursuri de formare
Realizarea100%interasistențelor
Aplicarea de chestionare e satisfacție la 50% din cadre didactice
Aplicarea de chestionare e satisfacție la 50% din cadre didactice auxiliare și nedidactice 
Creșterea numărului de cadre didactice abilitate în derularea de proiecte.

Detalii: Stabilirea atribuțiilor membrilor CEAC
Stabilirea unui orar de lucru mai eficient
Colectarea in timp optim a dovezilor
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9 Implementarea Sistemului de 
Control Managerial Intern

6, 4 Implementarea 
Sistemului de 
Control Managerial 
Intern în anul şcolar 
2016-2017, ca 
modalitate de 
îmbunătăţire a 
calităţii serviciilor 
oferite de şcoala 
noastră 
beneficiarilor;
Determinarea 
gradului de 
responsabilizare şi 
implicare a 
membrilor CA în 
procesul de 
implementare şi 
control prin planul de 
activitate şi 
monitorizare a 
acţiunilor asumate
Crearea unui grup de 
lucru pentru analiza 
SWOT, format din 
profesori, elevi şi 
părinţi.

16.01.2017 15.06.2017

Responsabilităţi: Șefii comisiilor metodice
Indicatori realizare: Planul de activităţi a
Comisiei CSCMI şi a CA
Documentele CSCMI
manual de proceduri,
regulamente,
program de implementare,
decizii,procese verbale
-Creşterea cu 50% a
-numărului de beneficiari care cunosc şi îşi asumă activitățile incluse în
PDI, PO şi Planul de îmbunătăţire a calităţii

Detalii: Implementaea SCMI este un proces de durata, ce reclama importante eforturi colective si 
individuale.
 Desfasurarea acestui proces se poate finaliza cu realizarea scopului propus, daca sunt respectate 
urmatoarele principii generale ale controlului intern:
a) adaptat dimensiunii, complexitatii si mediului specific entitatii;
b) vizeaza toate nivelurile de conducere si toateactivitatile/operatiunile:
c) este construit cu acelasi “instrumentar” in oricare entitate publica;
d)costurile aplicarii controlului intern nu trebuie sa depaseasca beneficiile rezultate din acesta;
e) este guvernat de regulile minimale de management, cuprinse in standardele de control intern. 
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10 Optimizarea accesului la oferta 
educațională a școlii

6, 6 Îmbunătățirea 
activității de relații cu 
publicul și 
eficientizarea 
accesului 
persoanelor 
interesate la 
informațiile de 
interes public

24.04.2017 17.07.2017

Responsabilităţi: Directorii
CEAC
Comisia de elaborare și promovare a ofertei educaționale
Responsabil relații cu publicul
Indicatori realizare: Plan operațional elaborat
Procedură elaborată
Existența, cel puțin bilunară a câte unui anunț de promovare a ofertei educaționale în mass-media
Detalii: -Elaborarea unei proceduri de acces al persoanelor interesate la informațiile de interes 
public
- Promovarea sistematică a ofertei educaționale în mass-media 

11 Organizarea şi desfăşurarea 
activităţii Comisiei de Evaluare 
şi Asigurare a Calităţii

5, 2 - Alinierea serviciilor 
educaţionale 
- Eficientizarea 
activității CEAC

26.06.2017 31.07.2017

Responsabilităţi: ceac
managerii scolii

Indicatori realizare: • planuri de îmbunătăţire a activităţii
• rapoarte periodice privind evoluţia pregătirii elevilor
• chestionare de feed back aplicate elevilor
• fişe de monitorizare şi observare la ore
• grafice ale activităţilor de consultaţii şi pregătire pentru examenele finale
• programe de pregătire a elevilor pentru concursuri şi olimpiade
• graficul activităţilor extracurriculare
• aviziere – în şcoală şi în fiecare clasă
Detalii: Organizarea şi desfăşurarea activităţii Comisiei de Evaluare şi
Asigurare a Calităţii

12 Participarea cadrelor didactice, 
părinților, elevilor la procesul 
decizional derulat la nivelul Sc. 
G. Al. I. Cuza Bacău

6, 4 Creșterea nivelului 
de satisfactție a 
personalului și a 
beneficiarilor față de 
activitatea școlii

15.10.2016 28.02.2017

Responsabilităţi: Comisia CEAC
Consilier școlar
Indicatori realizare: Aplicarea chestionarului si primirea feebeck-ului de la celputin 90 % dintre
persoanele chestionate

Detalii: Creșterea nivelului de satisfactție a personalului și a beneficiarilor față de activitatea școlii
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13 Perfecţionarea personalului 
didactic

6, 4 Dezvoltarea 
competențelor 
profesionale ale 
angajaților prin 
atragerea de în 
programe de formare 
continuă;

-Stimularea cadrelor 
didactice pentru 
accesarea diferitelor 
forme şi programe 
de perfecţionare;

Intensificarea 
interasistențelor;

31.10.2016 02.06.2017

Responsabilităţi: Membrii CEAC;
Responsabil cu
perfecţionarea-monitorizarea participării la cursuri;
resp. comisie metodică
observatori lecții
Indicatori realizare: Participarea cadrelor didactice (profesori pentru învățământul primar, 
profesori, educatoare) in proporție de 50% la cursuri de formare
Realizarea100%interasistențelor
Aplicarea de chestionare e satisfacție la 50% din cadre didactice
Aplicarea de chestionare e satisfacție la 50% din cadre didactice auxiliare și nedidactice 
Creșterea numărului de cadre didactice abilitate în derularea de proiecte.

Detalii: Participarea cadrelor didactice la activități de formare continuă din oferta CCD și/sau altor 
furnizori; 

Monitorizarea  activității de formare continuă a personalului   didactic, didactic auxiliar și nedidactic 
la  programe de formare, în funcție de exigențele postului sau la solicitarea conducerii școlii;

Participarea cadrelor didactice la cursuri de inițiere în derularea proiectelor, la programe de formare 
continuă.

14 Promovarea imaginii şcolii 4, 6  crearea unei imagini 
favorabile a şcolii în 
comunitatea locală.

03.07.2017 31.07.2017

Responsabilităţi: comisia de promovare a imaginii scolii
managerii institutiei

Indicatori realizare: - realizarea integrala a planului de şcolarizare al şcolii,
- imaginea şcolii în comunitatea locală  crescuta
Detalii: • Popularizarea rezultatelor şcolii în comunitatea locală;
• atragerea unui număr cât mai mare de elevi din zona municipiului Bacau;
• realizarea planului de şcolarizare.
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15 REVIZUIREA PROCEDEELOR 6, 6 Creşterea eficienţei 
identificării punctelor 
slabe/ tari în vederea 
creşterii calităţii 
actului educativ si al 
managementului 
şcolii

10.01.2017 28.02.2017

Responsabilităţi: CEAC şi grupurile de lucru/şefii comisiilor metodice
Indicatori realizare: O mai mare eficienţă a activității grupului de lucru.
Existența strategiei revizuite.
Rezultate vizibile în creşterea eficienței activităților de monitorizare
institutională datorită aplicării strategiei şi a procedurilor.
Detalii: Revizuirea procedurilor dupa ultimul ROFUIP 2016 si a Statutului elevului, precum si a 
altor modificări ce vor apare in legislatia invățământului.

Nr. 
crt.

Nume Tip Cercetare Obiective Dată 
început    

Dată 
sfârşit

1  Realizarea simulărilor pentru 
gestionarea situațiilor de criză 
(incendiu, inundații, seism)

Analiză de 
conţinut a 
materialelor de 
suport 
educaţional

Realizarea 
simulărilor 
pentru 
gestionarea 
situațiilor de 
criză 
(incendiu, 
inundații, 
seism).

01.11.2016 10.03.2017

Responsabilităţi: Director, dir. adjunct,
responsabil comisie PSI

Indicatori realizare: -Elevii și personalul cunosc procedurile pentru gestionarea situațiilor de criză;
-Realizarea de marcaje pentru adunarea în curtea școlii
Aspecte reţinute: Cunoașterea procedurilor de protecție și evacuare
Dotarea conform normelor PSI
Realizarea de marcaje pentru evacuare

Activităţi de evaluare internă:

Director, Responsabil CEAC,

68

SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU IOAN CUZA" BACAU


