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Nr. 1428/ 21.10.2019 

 

7.4.  RAPORTUL PROCESULUI DE AUTOEVALUARE  

 

Numele unităţii de ÎPT Colegiul Tehnic „C.D. Neniţescu” 

Adresa unităţii de ÎPT 
telefon – fax – email  

Str. Luminişului nr. 1, Baia Mare, judeţul Maramureş. 

Tel/fax – 0362- 418421,   email     gsnenitescu@yahoo.com 

Perioada acestui raport de 
autoevaluare 

 

de la 

zi/luna/an  10.09.2018 

până la 
zi/luna/an   07.09.2019 

Numele directorului  

 

 

Meheş Adalbert 
 

Semnătura directorului   

Data raportului procesului 

de autoevaluare 

 

01.10.2019 
 

 

Data Validării  

 

 

Numele inspectorului 

 

Pop Livia 

Semnătura inspectorului 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

mailto:gsnenitescu@yahoo.com
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Această secţiune evidenţiază puncte tari şi puncte slabe cheie ale unităţii de ÎPT (care se vor reflecta în PAS). 

Puncte tari cheie 

 Echipa managerială asigură o conducere şi un management 

caracterizate prin eficacitate în ceea ce priveşte calitatea 

educaţiei 

 Şcoala oferă condiţii egale de acces la programele de învăţare, 

un mediu sigur şi sănătos  şi sprijină toţi elevii  

 Elaborarea PAS într-un cadru de parteneriat  

 Dotare foarte bună în domeniile chimie industrială şi protecţia 

mediului, a laboratoarelor de fizică, chimie, biologie, a sălii de 

sport, a CDI-ului 

 76,92 % din cadrele didactice au gradul didactic II sau I 

 Personal didactic competent, interesat de formare continuă şi 

utilizarea strategiilor ICE  

 Existenţa cadrelor didactice autori de manuale, formatori 

naţionali, autori de curricule şi subiecte pentru exemenul de 

bacalaureat, membri în Corpul Naţional de Experţi în 

Management Educaţional 

 Promovarea valorilor europene (respectul, egalitatea de şanse, 

solidaritatea, toleranţa) 

 Statutul de ECO –SCOALA şi Steagul verde obţinute în 

septembrie 2008 şi redobândite în 2010, respectiv în 2012, 2014, 

2016 și 2018 

 Statutul de ŞCOALĂ  EUROPEANĂ obţinut în  2013 şi 

redobândit în 2016 

 Servicii oferite elevilor prin internatul şi cantina şcolii 

 Parteneriate sociale funcţionale 

 61,36  % din absolvenţi fie obţin un loc de muncă, fie urmează o 

şcoală postliceală sau învăţământul superior faţă de 83,33 % în 

anul şcolar anterior  

 CDL-uri adaptate la nevoile şi interesele comunităţii locale şi a 

partenerilor sociali; 

 Buna colaborare cu CLDPS, AJOFM în stabilirea priorităţilor 

privind planul de şcolarizare în concordanţă cu strategia de 

dezvoltare economico-socială a judeţului;  

 Absolvenţii posedă abilităţi generale crescute de operare PC, IT , 

limbi străine; 

 Existenţa paginii web a şcolii, a paginii şcolii pe Facebook 

Puncte slabe cheie 

 avem mulți elevi liceu zi ai căror părinţi sunt plecaţi în 

străinătate la muncă  

 219 din elevii noştri (72,19%)  provin din diferite zone ale 

judeţului, 28% din localităţi suficient de apropiate încât să 

poată face naveta;  în internat şi în chirie stau 133 elevi, adică 

44,04%. 

 77,13 % elevi aparţin grupurilor dezavantajate ( venituri mici, 

navetişti, CES, centru de plasament, rrom, alte etnii sau cu 

părinţi decedaţi) 

 35,43 % provin din familii cu venituri mici (burse sociale şi 

bani de liceu)  

 Număr mare de elevi corigenţi la 1 sau  2 discipline la 

încheierea cursurilor, în iunie – iulie  

 participare scăzută la examenul de bacalaureat  

 participare scăzută la examenul de certificare a competenţelor 

profesionale  

 Lipsa mijloacelor necesare pentru a face lecţiile mai atractive 

 Lipsa mijloacelor, a unui spaţiu corespunzător, a dotărilor 

necesare desfăşurării de activităţi extracurriculare menite să 

atragă elevii spre şcoală şi să-i facă să renunţe la ideea 

părăsirii timpurii a şcolii 

 Dotare materială insuficientă din punct de vedere calitativ a 

unor spaţii de învăţare 

 Lacunele în cunoştinţele  cu care vin elevii din şcoala general 

(45% din cei care vin) 

 Nerealizarea clasei de profesională 

 Număr redus de cadre didactice implicate în elaborare de 

programe,  proiecte naţionale şi internaţionale etc. 

 Insuficienta implicare a unor cadre didactice în activităţile şcolii 

 Stabilirea unor ţinte individuale de învăţare este mai dificilă ca 

urmare a insuficientei cunoaşteri a elevilor   

 Modul de desfăşurare a examenelor finale nu-i încurajează pe 

profesori să experimenteze noi perspective asupra predării şi 

învăţării 

 Uneori elevii nu sunt încurajaţi şi responsabilizaţi suficient 

pentru propriul proces de învăţare 
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 Profesorii stabilesc relaţii de lucru eficace cu elevii, cu ceilalţi 

profesori, cu alţi membri ai personalului şi nu în ultimul rând cu 

directorii; 

 Rezultate bune ale elevilor la olimpiadele şi concursurile şcolare 

şi la examenele de certificare a competenţelor profesionale; 

 Procesul de autoevaluare este sistematic, efectuat anual 

împreună cu întreg personalul competent şi ia în considerare 

opiniile exprimate de toţi factorii interesaţi interni şi externi; 

 Domeniile de activitate selectate pentru a fi îmbunătăţite 

reprezintă un răspuns adecvat la punctele tari şi slabe ale şcolii; 

 Beneficii ca urmare a derulării proiectelor Educaţia ecologică 

investiţie sigură pentru viitor (proiect AFM), Building a Green 

Europe – BGE (proiect COMENIUS) şi Îmbunătăţirea calităţii 

educaţiei şi formării profesionale prin reţele parteneriale 

(proiect POSDRU), BoostINNO Social innovation, GREEN 

Impact, a obţinerii titlului de Şcoală europeană in 2013 şi 

2016; 

 Participarea la programul educaţional de protecţie a mediului  

„Patrula de reciclare”, la concursul internaţional Viaţă 

pentru mediu, viaţă pentru om, la acţiuni de plantare puieţi, 

  Derularea proiectelor sprijinite financiar de Consiliul Local şi  

Primăria Baia Mare, prin programul de finanţare nerambursabilă 

între 2014 - 2019: CITEŞTE_CONVINGE_CREAZĂ, 

Maramureşul in straie şi podoabe 

 Formularea neclară, uneori, a rezultatelor aşteptate ale 

exerciţiilor şi activităţilor 

 Insuficienta antrenare a elevilor în procesul de evaluare şi 

autoevaluare 

 

 

 

 

 

Apreciere generală 

       Colegiul Tehnic  „C.D. NENIŢESCU” BAIA MARE a formulat o viziune şi o misiune educaţională, managerii asigură o activitate de 

conducere temeinică. Directorii şi profesorii depun eforturi susţinute în dorinţa de a oferi elevilor oportunităţi adecvate de învăţare, iar 

aceste valori se întrevăd în activităţile desfăşurate, precum şi în întreg mediul din această unitate şcolară.  

       În şcoală există puncte de informare privind CNAC şi activităţile desfăşurate pentru implementarea lui.  

       Comunicarea este eficientă la nivelul întregii unităţi, există exemple de bună practică, împărtăşite şi altor furnizori de educaţie. Elevii 

sunt în centrul tuturor activităţilor, implicarea lor făcându-se simţită în întregul proces educativ. Consiliul elevilor are influenţă asupra 

activităţilor desfăşurate în şcoală. Conducerea, cadrele didactice şi elevii afirmă faptul că munca în echipă, comunicarea şi implicarea în 

proiecte sunt punctele tari ale acestei şcoli.      

 Activităţile de îmbunătăţire a calităţii sunt implementate în timpul lecţiilor şi la nivelul întregii şcoli. Mulţi elevi sunt conştienţi de 

responsabilităţile care le revin pentru îmbunătăţirea calităţii, ei au sentimentul că opiniile lor sunt respectate şi că sugestiile lor sunt puse 

în aplicare. Profesorii au arătat că metodele de învăţare centrată pe elev au îmbunătăţit relaţia profesor – elev, majoritatea elevilor 

manifestând o atitudine mai deschisă, fiind mai încrezători şi având mai mult curaj să se exprime.  
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Date statistice şi de performanţă       

Pentru autoevaluare sunt necesare date statistice. Aceste  informaţii au fost preluate din Planul de Acţiune al Şcolii 

(PAS),unde sunt anexate  

NUMĂRUL TOTAL DE ELEVI ÎNSCRIŞI, PE NIVELE DE ÎNVĂŢĂMÂNT, SEXE  
 

Total,  nivele de învăţământ, sexe,medii 

de rezidenţă 2014/2015 

 

2015/2016 

 

2016/2017 

 

2017/2018 

 

2018/2019 

Total populaţie şcolară, din care: 550 540 507 506 587 

     -pe sexe 
masculin 223 221 203 220 264 

feminin 327 319 304 286 323 

total liceu tehnologic ruta directă, din 

care: 461 395 

 

374 

 

328 

 

294 

    -pe sexe 
masculin 184 156 143 127 110 

feminin 277 239 231 201 184 

total în înv profesional de 3 ani din care: 17 16 15   

    -pe sexe 

masculin 10 8 8   

                                                       

feminin 

7 8 7   

total în liceu seral, din care: 72 129 118 178 293 

    -pe sexe 

masculin 29 57 52 93 154 

                                                       

feminin 

43 72 66 85 139 
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NUMĂRUL TOTAL DE ELEVI ÎNSCRIŞI PE FILIERE, PE PROFILURI ŞI PE DOMENII DE 
PREGĂTIRE PROFESIONALĂ  

Numărul elevilor cuprinşi în clasa a IX-a în ÎPT 

 

Specificaţie 

 
AN  ŞCOLAR 

 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Plan Plan Realizat Plan Realizat Plan Plan Realizat Plan Realizat 

  2011/2012 
         

Total elevi 
cuprinşi în cl. 
a IX-a  

109 112 111 112 98 111 84 52 86 73 

Total elevi 
cuprinşi în 
cl. a IX-a în 
ÎPT, din care: 

109 112 111 112 98 111 84 52 86 73 

B.Număr 
elevi 
cuprinşi în 
clasa a IX-a  
la liceu–
filiera 
tehnologică, 
din care: 

109 112 109 112 98 111 84 52 56 73 

-tehnic 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 

-resurse 
naturale şi 
protecţia 
mediului 

81 112 111 112 98 111 84 52 56 73 
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RATA DE PROMOVARE, PE PROFILURI, DOMENII DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ ȘI PE SEXE 

 
RATA DE PROMOVARE LA LICEU – ZI, Profil  Resurse naturale și protecţia mediului 

  Clasa Criteriul ANUL SCOLAR  

       2016/2017 2017/2018 2018/2019 

 

  

  Total scoala 95.65% 100% 94,80% 

  a IX-a masculin 34 23 33 

    feminin 10 29 40 

    Total scoala 100% 97.82% 100% 

  a X-a masculin 14 29 22 

    feminin 32 57 522 

    Total scoala 100% 100% 100% 

  a XI-a masculin 11 36 21 

    feminin 29 63 49 

    Total scoala 100% 100% 97,67% 

  a XII-a masculin 10 16 28 

    feminin 26 52 56 

   
DOMENIUL DE FORMARE PROFESIONALĂ Protecţia mediului 

Clasa  Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2014/2015 2015/2016 
2016/2017 2017/2018 2018/2019 

    

a IX-a 

Total şcoală 100% 100% 95.65% 100% 89,98% 

masculin 11 13 34 16 7 

feminin 37 36 10 9 18 

a X-a 

Total şcoală 93.02% 100% 100% 97.72% 100% 

masculin 9 9 14 10 15 

feminin 31 32 32 34 4 

a XI-a  

Total şcoală 100% 100% 100% 100% 100% 

masculin 9 10 11 18 8 

feminin 38 26 29 35 28 

a XII - a 

Total şcoală 98.70% 100% 100% 100% 97,87% 

masculin 15 9 10 10 15 

feminin 61 33 26 31 31 
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DOMENIUL DE FORMARE PROFESIONALĂ Silvicultură 
 

Clasa  Criteriul ANUL SCOLAR 

    2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2017/2018 

a IX-a 

Total şcoală 94.11%  86.36% 100%  95.23% 

masculin 17  14 18  19 

feminin 0  5 1  1 

a X-a 

Total şcoală 100.00% 100%  89.47% 100.00%  

masculin 20 16  13 15  

feminin 5 0  4 2  

a XI-a 

Total şcoală 100.00% 100% 100%  100.00% 100.00% 

masculin 16 20 15  14 14 

feminin 7 3 0  3 1 

a XII-a 

Total şcoală 100.00% 100% 100% 100%  93.33% 

masculin 10 16 20 15  12 

feminin 3 7 3 0  2 

 
 

DOMENIUL DE FORMARE PROFESIONALĂ Industrie alimentară 
 

Clasa  Criteriul 

ANUL ŞCOLAR  

2014/2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019  
  

 

a IX-

a 

Total şcoală 100% 100% 100% 100% 100% 

   masculin 5 4 4 7 7 

   feminin 20 24 22 20 21 

   

a X-a 

Total şcoală 100% 100% 100% 100% 100% 

   masculin 5 5 4 4 7 

   feminin 18 21 22 21 18 

   
a XI-

a 

Total şcoală 100% 100% 100% 100% 100% 

masculin 5 5 5 4 3 

feminin 14 17 21 25 20 

 
Total şcoală  100% 95.00% 100% 100% 

a 

XII-a 
masculin 

 5 4 6 2 

 
feminin  14 15 21 23 
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RATA DE PROMOVARE LA LICEU - ZI, Profil  Tehnic 

Clasa  Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2012/2013 2013/2014 
2014/  

2015 
2015/  2016 2017/  2018 

a IX-a 

Total şcoală 83.33% 76.19% 100%   

masculin 18 21 26   

feminin 0 14 1   

a X-a 

Total şcoală 

  

100%   

masculin     17   

feminin     14   

a XI-a  

Total şcoală 95.00% 97.14%  100%  

masculin 20 24  23  

feminin 0 11  1  

a XII - a 

Total şcoală     100% 100% 100% 

masculin     21 9 23 

feminin     14 8 1 

 
RATA DE PROMOVARE LA LICEU - SERAL 

 
Clasa  

ANUL ŞCOLAR   

 

2014/2015 

 

2015/2016 

 

2016/2017 

  

2017/ 2018 

 

2018/ 2019 

 

a IX-a 

Total şcoală 100% 100%  100% 100% 

masculin 8 7  21 22 

feminin 12 13  18 19 

a X-a 

Total şcoală 

 

100% 100%  100% 

masculin 

 

11 15  25 

feminin 

 

14 16  33 

 a XI-a  

Total şcoală 100% 100% 100% 97% 98,18% 

masculin 10 13 11 14 37 

feminin 11 10 14 19 17 

a XII – a 

 

Total şcoală 100% 100% 100% 100% 100% 

masculin 7 11 15 11 34 
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feminin 17 12 11 16 36 

a XIII – a 

 

Total şcoală 

 

100% 100% 100% 100% 

masculin 

 

8 10 15 30 

feminin 

 

18 14 11 30 

În 2018 - 2019 

IX seral – domeniul electric 

IX seral – domeniul chimie industrială 

XI  seral – domeniul chimie industrială și domeniul electric  

XII seral – domeniul protecţia mediului și domeniul chimie industrială 

XIII seral – domeniul chimie industrială și domeniul electric 

 

Şcoala profesională – domeniul Chimie industrială 

Clasa  Criteriul 
ANUL ŞCOLAR 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

a IX-a, X, 

XI 

Total şcoală 100% 100% 100% 

masculin 10 9 8 

feminin 7 7 7 

 

RATA PIERDERILOR PE PROFILURI DOMENII DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ ŞI PE SEXE  

RATA  PIERDERILOR LA  ÎNVĂŢĂMÂNTUL  LICEAL – ZI 

Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Total şcoală 2 5 39 32 9 21 

masculin 1 5 17 8 2 9 

feminin 1 0 22 24 7 12 
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  RATA PIERDERILOR, PROFILUL*…Resurse naturale și protecţia mediului 

Clasa  Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

 

2013/2014 

 

2014/2015 
2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

a IX-a 

Total şcoală 1 1 20 9 0 15 

masculin 

 

1 10 0 0 4 

feminin 

  

10 9 0 11 

a X-a 

Total şcoală 1 0 1 4 4 2 

masculin 

  

0 2 1 1 

feminin 1 0 1 2 3 1 

a XI-a  

Total şcoală  0  0  4 5 2 2 

masculin     0  0 1 2 

feminin     4  5 1 0 

a XII - a 

Total şcoală  0  0  2 3 3 2 

masculin      0 0 0 1 

feminin     2  3 3 1 

RATA PIERDERILOR, PROFILUL*…Tehnic 

Clasa  Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

a IX-a 

Total şcoală 1 1 

   

 

masculin 1 1 

   

 

feminin 0 0 

   

 

a X-a 

Total şcoală 

 

3 1 

  

 

masculin 

 

 3 1 

  

 

feminin 

 

0  0 

  

 

a XI-a  

Total şcoală 

  

11 1 

 

 

masculin 

  

 6 1 

 

 

feminin 

  

 5 0 

 

 

a XII - a 

Total şcoală 

   

2 

 

 

masculin 

  

  2 

 

 

feminin 

  

  0 
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RATA  PIERDERILOR LA  ÎNVĂŢĂMÂNTUL  LICEAL – SERAL 

Criteriul 

 

ANUL  ŞCOLAR 

2015 /2016 2016 /2017 2017/2018 2018/2019 

Total şcoală 29 8 3 9 

masculin 14 3 3 4 

feminin 15 5 0 5 

RATA PIERDERILOR, PROFILUL*…Resurse naturale și protecţia mediului 
 

Clasa  Criteriul 

 

ANUL  ŞCOLAR 

2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/2019 

a XI-a  

Total şcoală     

masculin     

feminin     

a XII - a 

Total şcoală 5   5 

masculin 2   3 

feminin 3   2 

a XIII - a 

Total şcoală  1   

masculin  1   

feminin  0   

 

RATA PIERDERILOR, PROFILUL*…Tehnic 
 

Clasa  Criteriul 

 

ANUL  ŞCOLAR 

 

 

2015 /2016 2016 /2017 2017 /2018 
2018/2019 

a IX-a 
Total şcoală 7  1 0 

masculin 6  1 0 
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feminin 1  0 0 

a X-a 

Total şcoală 6 2  0 

masculin 3 1  0 

feminin 3 1  0 

a XI-a 

Total şcoală 11 4 1 1 

masculin 3 1 1 1 

feminin 8 3 0 0 

 
Total şcoală  1 1 3 

a XII-a masculin  0 1 1 

 
feminin  1 0 2 

 
Total şcoală   0 0 

a XIII-a masculin   0 0 

 
feminin   0 0 

EVOLUŢIA REZULATELOR LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 

 

 
Promovabilitate pe probe de examen 
 

Bacalaureat  Lb.Rom. Matemat Proba la alegere 

2017 81,81% 72,72% 78,78% 

2018 93.27% 67,34% 85,71% 

2019 68,85% 28,80% 48,87%  
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EVOLUŢIA REZULATELOR LA EXAMENUL DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR ABSOLVENŢILOR DE LICEU 

2016 -2017 

Nr. 

crt. 

Unitatea de 

învăţământ 

Calificarea 

profesională 

Număr candidaţi 

Înscrişi Prezenţi Admişi Respinşi  Neprezentaţi 

Eliminaţi 

din 

examen 

T
O

T
A

L
 

F
em

in
in

 

T
O

T
A

L
 

F
em

in
in

 

T
O

T
A

L
 

F
em

in
in

 

din care cu calificativul 

T
O

T
A

L
 

F
em

in
in

 

T
O

T
A

L
 

F
em

in
in

 

T
O

T
A

L
 

F
em

in
in

 

E
x

ce
le

n
t 

F
o

ar
te

 b
in

e 

B
in

e 

S
at

is
fă

că
to

r 

T
O

T
A

L
 

F
em

in
in

 

T
O

T
A

L
 

F
em

in
in

 

T
O

T
A

L
 

F
em

in
in

 

T
O

T
A

L
 

F
em

in
in

 

1 

Colegiul 

Tehnic 

C.D.Nenitescu 

Tehnician 

ecolog si 

protectia 

calitatii 

mediului 28 23 27 22 27 22 0 0 12 9 15 13 0 0 0 0 1 1 0 0 

2 

Colegiul 

Tehnic 

C.D.Nenitescu 

Tehnician 

chimist de 

laborator 4 4 4 4 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 

Colegiul 

Tehnic 

C.D.Nenitescu 

Tehnician in 

instalatii 

electrice 7 0 7 0 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 

Colegiul 

Tehnic "C.D. 

Neni'ţescu" 

Baia Mare 

Tehnician în 

silvicultură şi 

exploatări 

forestiere 4 0 4 0 4 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 

Colegiul 

Tehnic "C.D. 

Neni'ţescu" 

Baia Mare 

Tehnician  

analize 

produse 

alimentare 12 10 12 10 12 10 0 0 10 9 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

TOTAL 

CENTRU DE 

EXAMEN   55 37 54 36 54 36 0 0 26 20 28 18 0 0 0 0 1 1 0 0 
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2017 – 2018 

Nr. 

crt. 

Unitatea de 

învăţământ 

Calificarea 

profesională 

Număr candidaţi 

Înscrişi Prezenţi Admişi Respinşi  Neprezentaţi 

Eliminaţi 

din 

examen 

T
O

T
A

L
 

F
em

in
in

 

T
O

T
A

L
 

F
em

in
in

 

T
O

T
A

L
 

F
em

in
in

 

din care cu calificativul 

T
O

T
A

L
 

F
em

in
in

 

T
O

T
A

L
 

F
em

in
in

 

T
O

T
A

L
 

F
em

in
in

 

E
x

ce
le

n
t 

F
o

ar
te

 b
in

e 

B
in

e 

S
at

is
fă

că
to

r 

T
O

T
A

L
 

F
em

in
in

 

T
O

T
A

L
 

F
em

in
in

 

T
O

T
A

L
 

F
em

in
in

 

T
O

T
A

L
 

F
em

in
in

 

1 
Colegiul Tehnic 

C.D.Nenitescu 

Tehnician 

ecolog si 

protectia 

calitatii 

mediului 21 20 19 18 19 18 3 3 11 11 5 4 0 0 0 0 2 2 0 0 

2 
Colegiul Tehnic 

C.D.Nenitescu 

Tehnician 

chimist de 

laborator 8 5 8 5 8 5 0 0 0 0 5 3 3 2 0 0 0 0 0 0 

3 
Colegiul Tehnic 

C.D.Nenitescu 

Tehnician in 

instalatii 

electrice 20 0 18 0 18 0 1 0 10 0 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

4 

Colegiul Tehnic 

"C.D. Neni'ţescu" 

Baia Mare 

Tehnician în 

silvicultură şi 

exploatări 

forestiere 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 

Colegiul Tehnic 

"C.D. Neni'ţescu" 

Baia Mare 

Tehnician 

analize 

produse 

alimentare 14 12 14 12 14 12 2 2 2 1 8 7 2 2 0 0 0 0 0 0 

  

TOTAL 

CENTRU DE 

EXAMEN   65 37 61 35 61 35 6 5 24 12 25 14 5 4 0 0 4 2 0 0 
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2018 – 2019 

 

Nr. 
crt. 

Unitatea de 
învăţământ 

Calificarea 
profesională 

Număr candidaţi 

Înscrişi Prezenţi Admişi Respinşi Neprezentaţi 

Eliminaţi 
din 

examen 

T
o
ta

l 

fe
m

in
in

 

T
o
ta

l 

fe
m

in
in

 

T
o
ta

l 

fe
m

in
in

 

din care cu calificativ 

T
o
ta

l 

F
e
m

in
in

 

T
o
ta

l 

F
e
m

in
in

 

T
o
ta

l 

F
e
m

in
in

 

Excelent 
Foarte 
bine Bine Satisfăcător 

T
o
ta

l 

F
e
m

in in
 

T
o
ta

l 

F
e
m

in in
 

T
o
ta

l 

F
e
m

in in
 

T
o
ta

l 

F
e
m

in in
 

1 

Colegiul 
Tehnic 
"C.D. 
Nenitescu" 
Baia Mare 

Tehnician 
ecolog si 
protectia 
calitatii 
mediului 28 17 23 14 23 14 3 3 12 6 7 4 1 1 0 0 5 3 0 0 

2 

Colegiul 
Tehnic 
"C.D. 
Nenitescu" 
Baia Mare 

Tehnician 
analize 
produse 
alimentare 14 14 11 11 11 11 1 1 5 5 4 4 1 1 0 0 3 3 0 0 

3 

Colegiul 
Tehnic 
"C.D. 
Nenitescu" 
Baia Mare 

Tehnician in 
silvicultura si 
exploatari 
forestiere 10 1 9 1 9 1 0 0 4 0 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

4 

Colegiul 
Tehnic 
"C.D. 
Nenitescu" 
Baia Mare 

Tehnician in 
instalatii 
electrice 27 13 27 13 27 13 3 1 10 5 13 6 1 1 0 0 0 0 0 0 

5 

Colegiul 
Tehnic 
"C.D. 
Nenitescu" 
Baia Mare 

Tehnician 
chimist de 
laborator 11 9 9 8 9 8 4 4 3 3 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 

  total 90 54 79 47 79 47 11 9 34 19 31 16 3 3 0 0 11 7 0 0 
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Date privind inserţia socio-profesională a absolvenţilor şcolii, promoţia 2018-2019 (situaţia la data de 09 septembrie 2019) 

Sursa: date culese de secretariat de la absolvenţi la ridicarea diplomelor, rezultatele din ancheta realizată de diriginţi 

 
 
 

Nivelul de 
calificare  

Domeniul de 
pregătire ( 
Profilul la liceu 
tehnologic 

Calificarea Nr. absolvenţi 
(distinct pe 
fiecare nivel, 
domeniu/profil 
şi calificare) 

Continuă 
studiile 

Angajaţi Propria afacere 
(inclusiv ca 
persoană fizică 
autorizată sau 
ca producător 
agricol)  

Înregistraţi 
în şomaj 
(AJOFM) 

În situaţie de şomaj, 
neînregistraţi în 
evidenţele AJOFM  
(dar care nu sunt 
angajaţi, nu au 
venituri şi se află în 
căutarea unui loc de 
muncă) 

Alte 
situaţii 

Observaţii 
(precizări 
suplimentare cu 
privire la alte 
situaţii, etc.) 

 
Liceu 
tehnologic, 
nivel 4 

 
Resurse 
naturale şi 
protecţia 
mediului 
 

tehnician ecolog şi  
protecţia  calităţii 
mediului 

 
48 

 
9 

 
17 

 
 

17 
 

0 
5  

tehnician în 
silvicultură şi 
exploatări 
forestiere 

 
15 

 
1 

 
5 

 
 

4 
0 5  

Tehnician analize 
produse alimentare 25 11 11  0 0 3  

 
TOTAL pentru nivelul 4 

 

 
88 

 
21 

 
33 

 
 

21 
 

0 
13  
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Principiul Calităţii 1 –Managementul calităţii 

Managementul calităţii asigură calitatea programelor de învăţare şi promovează îmbunătăţirea continuă printr-un proces riguros de 

autoevaluare. 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 

 

APRECIERE1 

+ 0 - 

1A CONDUCERE 

1.1 personalul de conducere se implică activ în asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii organizaţiei; acesta elaborează 

misiunea, viziunea şi valorile organizaţiei în urma unor procese consultative 

1.2 obiectivele politicilor locale, regionale, naţionale şi europene se reflectă în scopurile/ţintele stabilite 

1.3 personalul de conducere elaborează documentele de planificare strategică (Planul de Acţiune al Şcolii - PAS) şi 

operaţională şi le comunică prin mijloace adecvate factorilor implicaţi 

1.4 personalul de conducere se asigură că valorile şi codurile de conduită ale organizaţiei sunt vizibile în practică şi 

este model al unei culturi a excelenţei 

1.5 conducătorul organizaţiei este direct responsabil de calitatea organizaţiei şi a ofertei educaţionale iar 

managementul operaţional al calităţii este asigurat de către conducătorul instituţiei sau de către coordonatorul 

calităţii numit de acesta (Art. 11.3 din Legea asigurării calităţii) 

1.6 personalul de conducere se asigură că toţi membrii personalului şi  factorii interesaţi se implică în asigurarea 

calităţii organizaţiei şi a ofertei educaţionale 

1.7 împărţirea responsabilităţilor între echipa de conducere şi Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC) este 

clară şi eficientă 

1.8 recomandările de îmbunătăţire a calităţii sunt dezbătute cu CEAC şi puse în aplicare, acolo unde acest lucru este 

posibil 

1B Manualul calităţii 

1.9 organizaţia are un manual al calităţii (suma tuturor politicilor şi procedurilor, planurilor strategice şi operaţionale şi 

a documentaţiei privind asigurarea calităţii); strategiile şi procesele garantează că manualul calităţii este accesibil 

principalilor factori interesaţi 

1.10 strategiile şi procesele garantează că manualul calităţii respectă reglementările interne şi externe şi este periodic 

revizuit şi actualizat conform cerinţelor 

1.11 strategiile şi procesele garantează calitatea şi consistenţa tuturor aspectelor ofertei educaţionale; există proceduri 

sistematice de revizuire a predării, instruirii practice şi învăţării şi de îmbunătăţire a rezultatelor elevilor (vezi şi PC 

3C + 3D) 

1.12 manualul calităţii cuprinde proceduri eficiente de răspuns la reclamaţii şi contestaţii (vezi şi 4.8) şi proceduri 

pentru a aplica şi monitoriza recomandările de îmbunătăţire a calităţii  

1C Monitorizarea internă a procedurilor 

1.13 organizaţia are o strategie de monitorizare internă a managementului calităţii unităţii de ÎPT şi a manualului 

calităţii 
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+ 
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1 0 pentru nivel mediu, - pentru punct slab, + pentru punct tare 
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1.14 procedurile şi politicile sunt monitorizate şi evaluate în mod regulat pentru a se garanta că sunt eficiente şi 

respectate şi procesele sunt adecvate  

1.15 se stabilesc proceduri privind neconformitatea şi se implementează măsuri corective în cazul nerespectării 

regulilor 

+ 

 

+ 

 

 

 

Apreciere 

2A Conducere 

PAS cuprinde misiunea, viziunea, scopul, priorităţile şi obiectivele. Valorile şi codurile de comportament promovate în cadrul şcolii asigură 

un management flexibil, eficient. Acestea sunt strâns legate de idealurile personalului şcolii şi induc alegerea optimă între mai multe 

alternative posibile de acţiune.         

În anul şcolar 2018 – 2019 nu toate echipele de sprijin CEAC şi-au îndeplinit sarcinile în totalitate, dar există un progres semnificativ faţă 

de anul şcolar anterior; ca urmare, ele își vor continua activitatea astfel ca în anul şcolar 2019 – 2020 să progreseze şi mai mult. 

Directorul adjunct este coordonatorul CEAC. 

Pe baza Raportului de autoevaluare din septembrie 2018 au fost elaborate planurile de îmbunătăţire pentru descriptorii de performanţă la 

care nu s-a obţinut +. În anul şcolar 2018-2019 s-a dezvoltat cadrul de asigurare a calităţii pe toate cele 7 principii. PAS-ul este în curs de 

revizuire. 

Din echipele de sprijin CEAC fac parte reprezentanţi ai tuturor compartimentelor, ceea ce face ca majoritatea membrilor personalului să 

fie implicaţi în implementarea asigurării calităţii, deşi nu toţi o fac în mod activ sau nu se implicî suficient. 

1B Manualul calităţii 

Comisia de Asigurare a Calităţii a elaborat planul strategic, planurile operaţionale şi documentele care să permită dezvoltarea şi 

îmbunătăţirea SMC. 

Politicile şi procedurile elaborate  de CEAC au fost formulate pe baza analizei mediului intern, respectiv extern  şi asigură calitatea şi 

consecvenţa programelor de învăţare. 

Conform Calendarului aplicării instrumentelor de asigurare a calităţii în învăţământul profesional şi tehnic evaluarea sistemului de calitate 

din şcoală s-a realizat în septembrie 2017.   

1C Monitorizarea internă a procedurilor 

Monitorizarea aplicării procedurilor nu s-a realizat întotdeauna ritmic şi nu de către toate echipele de sprijin CEAC. 

Deoarece programele de învăţare pentru elevi pot să difere doar în ceea ce priveşte CDL şi programul suplimentar de consultaţii, 

procedurile existente sunt suficiente şi eficiente din acest punct de vedere. 

Planurile de îmbunătăţire elaborate în urma evaluării sunt puse în practică şi monitorizate de membri CEAC. 

Dovezi în sprijinul aprecierii 

2A Conducere 

PAS, planurile manageriale, documentele echipelor de sprijin, interviuri, chestionare, decizia de numire a Comisiei CEAC.  

1B Manualul calităţii 

Documentele Comisiei CEAC şi ale echipelor de sprijin, PAS revizuit, planurile manageriale, Raportul de autoevaluare 2017, planurile de 

îmbunătăţire.     

1C Monitorizarea internă a procedurilor 

Documentele Comisiei CEAC şi ale echipelor de sprijin.                                                                                                                                                                                         
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Puncte tari cheie 

- PAS cuprinde misiunea, viziunea, scopul, priorităţile (ţintele 

strategice) şi obiectivele. 

- Membrii managementului se asigură că sistemul de management 

al calităţii este dezvoltat, implementat şi continuu îmbunătăţit 

- Implicarea unui număr mare de cadre didactice în desfăşurarea 

activităţilor curente permite ca luarea deciziilor să fie mult mai bine 

fundamentată 

- Directorul adjunct este coordonatorul Comisiei CEAC. 

- Politicile şi procedurile elaborate  de Comisia CEAC au fost 

formulate pe baza analizei mediului intern şi extern  şi asigură 

calitatea şi consecvenţa programelor de învăţare . 

- Planurile de îmbunătăţire elaborate în urma evaluării sunt puse în 

practică . 

 

Puncte slabe cheie 

- Codurile de comportament nu sunt vizibile permanent în practică 

pentru tot personalul şcolii 

- Există şi membrii ai personalului care nu se  implică decât în mică 

măsură în implementarea asigurării calităţii. 

- Planurile de îmbunătăţire elaborate în urma evaluării sunt puse în 

practică, dar insuficient monitorizate de echipele de sprijin din 

punct de vedere al eficacităţii lor. 

- Monitorizarea aplicării procedurilor nu s-a realizat întotdeauna 

ritmic şi de către toate echipele de sprijin. 
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 2 – Responsabilităţile managementului  

Organizaţia asigură un management eficient al tuturor proceselor, al ofertei de educaţie şi formare profesională şi al dezvoltării 

programelor de învăţare. 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 

 

APRECIERE 

+ 0 - 

2A Conducere 

2.1 personalul de conducere demonstrează sprijin activ şi implicare în ceea ce priveşte dezvoltarea şi calitatea 

programelor de învăţare şi ale altor servicii asigurate de organizaţie; personalul de conducere acţionează cu 

eficacitate pentru îmbunătăţirea rezultatelor obţinute de organizaţie şi pentru sprijinirea tuturor elevilor  

2.2 personalul de conducere supraveghează eficient direcţia strategică şi monitorizează permanent calitatea 

predării, instruirii practice şi învăţării, rezultatele elevilor şi toate serviciile oferite de organizaţie 

2.3 în mod regulat departamentele/compartimentele fac rapoarte către conducere, utilizând indicatori specifici (ex. 

4.9) 

2.4 programele de învăţare / curriculum la decizia şcolii (CDS)/curriculum în dezvoltare locală (CDL) sunt aprobate 

de conducere şi alte autorităţi, conform reglementărilor în vigoare şi respectă obiectivele strategice şi etosul 

organizaţiei 

2.5 se promovează egalitatea şanselor şi se evită discriminarea în toate activităţile 

2.6 personalul de conducere îşi evaluează cu regularitate performanţele 

2B Comunicarea 

2.7 comunicarea în cadrul organizaţiei şi cu factorii interesaţi externi este eficientă 

2.8 există proceduri eficiente care garantează că misiunea, obiectivele strategice, ţintele şi valorile organizaţiei sunt 

comunicate şi înţelese de către  toţi membrii personalului şi de către factorii interesaţi (inclusiv de către 

furnizorii de stagii de practică) 

2.9 rolurile, responsabilităţile, autoritatea şi răspunderile tuturor membrilor personalului sunt clar definite, alocate, 

comunicate şi înţelese de toţi factorii interesaţi (în special de către membrii personalului şi de către elevi) (vezi 

şi 3.15) 

2.10 informaţiile despre rezultatele organizaţiei, ale elevilor şi ale membrilor personalului sunt disponibile şi/sau 

publicate în mod regulat 

2.11 se iau măsuri de rezolvare a oricărei probleme pe măsură ce aceasta apare / este identificată 

2C Parteneriate 

2.12 se dezvoltă, se menţin şi se revizuiesc permanent parteneriate şi colaborări eficiente cu factori interesaţi externi 

2.13 se colectează în mod sistematic informaţii în legătură cu nevoile, aşteptările, interesele şi caracteristicile tuturor 

factorilor interesaţi (ex. parteneri economici), şi  se folosesc aceste informaţii pentru a îmbunătăţi experienţa de 

învăţare şi a  dezvolta programe de învăţare (vezi şi PC 4A) 

2.14 se dezvoltă şi se monitorizează parteneriate cu alte unităţi de ÎPT pentru îmbunătăţirea experienţei de învăţare 

2.15 se creează legături cu alţi parteneri şi departamente ale administraţiei locale pentru a face procesul de învăţare 

mai accesibil şi sigur (ex. asigurarea transportului, cazării, mesei elevilor, servicii medicale şi educaţie sanitară) 

2.16 proiectele de parteneriat şi programele de învăţare contribuie la creşterea participării la programele de învăţare 
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şi a capacităţii de ocupare a unui loc de muncă la nivel local, regional şi, dacă este posibil, la nivel naţional şi 

european 

2D Sistemul de informare 

2.17 membrii conducerii şi ai personalului utilizează sisteme de informare şi analizează sistematic informaţiiile în 

planificarea, elaborarea şi implementarea strategiilor 

2.18 sunt colectate, stocate şi analizate în mod regulat informaţii despre anumite variabile importante, precum 

evoluţiile de ordin social, ecologic, economic, juridic şi demografic 

2.19 există un sistem de informare a tuturor factorilor interesaţi; toţi membrii personalului şi toţi elevii au acces 

imediat la informaţiile relevante 

2.20 informaţiile sunt exacte, actualizate (cel puţin semestrial), stocate în deplină siguranţă şi confidenţialitate, pot fi 

inspectate (cu respectarea dreptului la protejarea datelor personale) 

2.21 informaţiile despre activităţile, realizările şi rezultatele din interiorul organizaţiei sunt colectate, stocate şi 

analizate periodic 

2.22 datele privind elevii, rezultatele învăţării şi certificării sunt înregistrate şi păstrate în conformitate cu legislaţia în 

vigoare 

2E Finanţe 

2.23 dezvoltarea şi susţinerea serviciilor pentru elevi se bazează pe un management financiar responsabil  

2.24 există o contabilitate eficientă şi se efectuează audituri financiare periodice în conformitate cu reglementările 

fiscale şi juridice; acestea sunt transparente şi sunt publicate (în raportul financiar) 

2.25 cheltuielile efectuate în cadrul unor capitole de buget specifice sunt monitorizate cu eficacitate pentru a asigura 

că se obţine valoare în schimbul banilor 

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

şi priorităţile planificate şi reflectă într-o măsură considerabilă scopurile şi obiectivele unităţii de ÎPT  

2.27 factorii interesaţi (în special membrii personalului) sunt implicaţi în procesul de consultare iar interesele 

financiare ale tuturor factorilor interesaţi sunt echilibrate şi satisfăcute cu eficacitate 
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Apreciere 

2A Conducere 

Pe baza Raportului de autoevaluare pentru 2016 - 2017 au fost elaborate planurile de îmbunătăţire care prevăd şi dezvoltarea 

programului de învăţare. PAS prin acţiunile din planul operaţional conceput în urma analizei SWOT, care a vizat  realităţile şcolii şi 

oportunităţile dezvoltării ei, asigură dezvoltarea programelor de învăţare. Obiectivele strategice, priorităţile, ţintele sunt înţelese pe deplin 

de toţi membrii personalului şi de toţi factorii interesaţi. Este  supravegheată cu eficacitate respectarea direcţiei strategice din PAS şi se 

realizează monitorizarea cu regularitate a programelor de învăţare din şcoală. 

În cadrul şcolii este promovată egalitatea şanselor şi se evită discriminarea astfel încât toţi elevii şi toţi membrii personalului să îşi atingă 

potenţialul. 

2B Comunicarea 
În cadrul şcolii există o comunicare eficientă între: manageri-profesori, profesori-elevi, elevi-elevi. Există procedură privind 
conştientizarea importanţei implicării tuturor angajaţilor în asigurarea calităţii, dar aceasta nu garantează 100  % că sunt înţelese de către  
toţi membrii personalului şi de către factorii interesaţi. 
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2C Parteneriate 
Există parteneriate încheiate cu operatori economici, instituţii de învăţământ, administraţia locală, ONG-uri şi acestea ţin seama de 
nevoile şcolii şi ale partenerilor acesteia. 
Planul de şcolarizare a fost elaborat ţinând seama de necesitatea pregătirii forţei de muncă într-un domeniu de interes major pe plan 
local, regional, naţional şi european.    

2D Sistemul de informare 
În măsura în care este posibil şcoala colectează informaţii cu privire la evoluţiile de ordin social, ecologic, economic de pe plan local 
apelând la instituţiile abilitate în acest sens. 
Există informaţii cu privire la activităţile din şcoală care sunt transmise partenerilor şi colaboratorilor. 

Planificarea activităţilor din şcoală are la bază informaţiile obţinute în urma analizei SWOT. 

În şcoală există o preocupare permanentă pentru păstrarea în condiţii de siguranţă şi confidenţialitate a actelor de studii, registrelor de 

îndrumare şi control şi a celorlalte documente şcolare 

2E Finanţe 
Serviciul financiar contabil este controlat periodic, în conformitate cu cerinţele legale, de către auditori autorizaţi. 
Elevilor le sunt furnizate servicii corecte şi concrete care se bazează pe o planificare riguroasă. 
Monitorizarea cheltuielilor specifice din buget este realizată de către serviciul financiar contabil şi manageri. 
Cheltuielile efectuate pentru achiziţionarea de resurse materiale se fac pe baza unor planuri ce au la bază programele de învăţare ale 
elevilor. Achiziţionarea resurselor materiale nu se realizează întotdeauna cu consultarea cadrelor didactice, în funcţie de necesităţile 
existente. 
Sunt asigurate condiţii ca tuturor  factorilor implicaţi să le fie satisfăcute nevoile în mod echilibrat, deşi consultarea tuturor factorilor 
interesaţi nu este continuă. 

Dovezi în sprijinul aprecierii 

2A Conducere 

PAS, planurile manageriale, procesele verbale de la:  şedinţele Consiliului de administraţie, Comisiei CEAC, comisiilor metodice. 

Procesele verbale ale Consiliilor profesorale, acordurile de parteneriat pentru efectuarea practicii la operatori economici, fişele de 

observare a lecţiilor, rapoartele de analiză anuale şi semestriale, chestionarele aplicate elevilor. 

Procesele verbale şi tabelele cu semnăturile elevilor care au fost informaţi despre programele de învăţare, examene, actele normative 

privind facilităţile acordate elevilor(burse, bani de liceu, Euro 200). 

2B Comunicarea 

PAS-ul, planurile manageriale,  procesele verbale ale şedinţelor Consiliului profesoral, Consiliului de administraţie, ale şedinţelor cu 

părinţii,  ale şedinţelor de catedră, panourile de afişaj din sala profesorală. 

2C Parteneriate 

Politica şi procedura privind parteneriatele, acordurile de parteneriat cu: operatori economici, ONG-uri, autorităţi locale, instituţii de 

cultură, unităţi de învăţământ, rapoartele anuale şi semestriale privind starea învăţământului, repartizarea grupelor de practică, procesele 

verbale ale şedinţelor cu părinţii, CDL-urile elaborate în colaborare cu operatorii economici. 

2D Sistemul de informare 

PAS-ul, materiale de informare difuzate în şcoală de către APM, ONG-uri în baza parteneriatelor existente. 

Panourile de afişaj din sala profesorală, circularele, târgul  ofertelor educaţionale, articolele şi anunţurile din presa locală, emisiunile la 

posturile televiziunii şi radio-ului locale, materialele difuzate la orele de dirigenţie, panoul de afişaj al elevilor, rapoartele, statisticile şi 
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situaţiile trimise către ISJ, CCD şi autorităţile locale, procesele verbale ale şedinţelor Consiliului de administraţie, Consiliului profesoral şi 

colectivelor de catedră. 

Procesele verbale ale acţiunilor de îndrumare şi control, procese verbale de verificare a registrelor matricole şi a diplomelor. 

2E Finanţe 

Rapoartele de evaluare externă şi evidenţele auditurilor financiare efectuate de: ISJ MM, Primăria Baia Mare. 

Documentele financiar contabile, procesele verbale ale Consiliului de administraţie privind aprobarea cheltuielilor, statele de plată ale 

drepturilor băneşti ale elevilor (burse, transport, bani de liceu), listele cuprinzând dotările necesare sălilor de clasă şi laboratoarelor, 

listele echipamentelor achiziţionate, procesele verbale de recepţie, documentele de licitaţie, situaţiile de monitorizare a cheltuielilor pe 

capitole de buget. 

Puncte tari cheie 

 

- Situaţii statistice întocmite exact şi păstrate în condiţii de 

securitate 

- Planificarea activităţilor pe baza analizei SWOT 

- Elaborarea şi aplicarea politicilor şi procedurilor 

- Aplicarea chestionarelor pentru obţinerea feedbackului de la elevi 

şi părinţi. 

Puncte slabe cheie 

 

- Uneori există o slabă comunicare cu factorii externi 

- Insuficienta implicare a operatorilor economici în unele activităţi 

ale şcolii. 

- Număr relativ mic de elevi care îşi găsesc loc de muncă în 

domeniul în care au fost şcolarizaţi. 
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 3 – Managementul resurselor   

Organizaţia oferă elevilor un mediu sigur, sănătos, care le oferă sprijin; de asemenea, organizaţia se asigură că programele sunt furnizate 

şi evaluate de personal competent şi calificat. 

 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 

 

APRECIERE 

+ 0 - 

3A Siguranţa mediului de învăţare 

3.1 se gestionează, se întreţin, se monitorizează, se evaluează şi se actualizează siguranţa, gradul de adecvare şi de 

utilizare a echipamentelor de specialitate, a resurselor de învăţare şi a spaţiului (inclusiv a spaţiilor administrative, 

auxiliare, a bibliotecii, a centrului de documentare şi TIC) 

3.2 condiţiile de învăţare satisfac cerinţele privind siguranţa, sănătatea şi resursele fizice, precum şi orice alte condiţii 

prevăzute de lege, acolo unde este cazul 

3.3 există resurse eficiente, gestionate astfel încât să sprijine procesul de învăţare, resurse care sunt însoţite de 

instrucţiuni de funcţionare clare, uşor de înţeles şi într-o varietate de formate 

3.4 condiţiile de lucru şi mediile de învăţare sunt eficiente, promovează practicile de siguranţă în muncă şi sunt 

revizuite periodic; elevii, membrii personalului şi alţi factori interesaţi se simt în siguranţă, iar orice comportament 

violent sau alte perturbări sunt evitate  

3.5 membrii personalului şi elevii au acces la serviciile medicale (vezi şi 2.15) 

3.6 se elaborează procedurile de urgenţă şi pentru situaţii de criză; acestea sunt comunicate, simulate periodic şi 

înţelese de către toţi membrii personalului, de către elevi şi de către alţi factori interesaţi 

3B Resurse fizice 

3.7 spaţiile şcolare, administrative şi auxiliare, echipamentele (inclusiv TIC) materialele, mijloacele de învăţământ 

sunt revizuite/înlocuite în mod regulat pentru a fi actualizate şi relevante nevoilor de  educaţie şi formare 

profesională, diferitelor stiluri de învăţare, cerinţelor programelor de învăţare, standardelor de pregătire 

profesională  

3.8 spaţiile şcolare, administrative şi auxiliare, echipamentele (inclusiv TIC), materialele, mijloacele de învăţământ 

sunt adecvate specialităţii (unde este cazul) şi îndeplinesc standardele industriale curente 

3.9 elevii, inclusiv cei cu nevoi speciale, au acces la resurse de învăţare, spaţii şcolare şi auxiliare care răspund 

nevoilor lor, sunt adecvate atât studiului eficient în grup, cât şi celui individual şi sunt accesibile tuturor elevilor  

3.10 spaţiile şcolare, administrative şi auxiliare, echipamentele, materialele, mijloacele de învăţământ sunt accesibile 

tuturor factorilor interesaţi, membrilor personalului şi grupurilor de elevi, sunt semnalate prin indicatoare şi sunt 

uşor de localizat 

3.11 revizuirea programului de învăţare ia în considerare sugestiile elevilor, ale membrilor personalului şi ale altor 

factori interesaţi relevanţi, privind un mediu de învăţare îmbunătăţit 

3.12 există proceduri de monitorizare a progresului tehnologic şi se implementează inovaţiile importante, acolo unde 

este posibil 

3C Managementul personalului 

3.13 personalul de conducere identifică cerinţele minime în ceea ce priveşte calificările şi experienţa personalului 
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didactic în funcţie de profilul şi de specializările/calificările profesionale existente în oferta educaţională 

3.14 toţi membrii personalului sunt angajaţi în conformitate cu legislaţia în vigoare 

3.15 toate rolurile şi responsabilităţile membrilor personalului sunt înţelese, iar poziţiile de autoritate sunt recunoscute 

(vezi şi 2.9) 

3.16 performanţa tuturor membrilor personalului este monitorizată şi evaluată eficient conform unei strategii de 

evaluare care are ca rezultat planuri de acţiune şi îmbunătăţire 

3.17 se stabileşte un echilibru între nevoile organizaţiei, echipelor şi persoanelor individuale 

3.18 conflictele şi problemele personale sunt rezolvate în mod eficient; soluţiile găsite sunt satisfăcătoare pentru toate 

părţile implicate şi răspund nevoilor acestora 

3D Dezvoltare profesională continuă 

3.19 politica de dezvoltare a personalului cuprinde prevederi adecvate referitoare la iniţierea noilor membri şi la 

dezvoltarea profesională continuă  

3.20 toţi acei membri ai personalului care nu deţin o calificare primesc sprijin în vederea obţinerii unei calificări 

3.21 dezvoltarea profesională a întregului personal contribuie la sporirea eficacităţii şi oferă posibilitatea reflecţiei 

asupra propriei practici 

3.22 datele privind rata de retenţie şi rata de absolvire a elevilor sunt utilizate pentru a aduce în discuţie potenţiale 

aspecte legate de dezvoltarea profesională a personalului  

3.23 toţi membrii personalului au acces la cunoştinţe utile şi valide privind sarcinile şi obiectivele lor 

3.24 sunt dezvoltate cunoştinţele managerilor în ceea ce priveşte managementul educaţional şi managementul calităţii 

3.25 cadrele didactice demonstrează că posedă cunoştinţe, competenţă tehnică şi experienţă actualizate la un nivel 

care să asigure un proces eficient de predare, instruire practică, învăţare şi evaluare 

3.26 cadrele didactice au posibilitatea de a participa la proiecte/lucrări de cercetare ştiinţifică în acord cu scopurile şi 

obiectivele organizaţiei; rezultatele lucrărilor/cercetării ştiinţifice sunt publicate în buletine sau cărţi de specialitate 

şi dacă este posibil, sunt implementate şi monitorizate din punct de vedere al eficacităţii 

3.27 cadrele didactice au posibilitatea de a participa la activităţi metodice; rezultatele sunt implementate, acolo unde 

este posibil acest lucru, şi sunt monitorizate din punct de vedere al eficacităţii 
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Apreciere 

3A Siguranţa mediului de învăţare 
În şcoală există o permanentă preocupare pentru utilizarea în condiţii de siguranţă, gestionarea şi  monitorizarea utilizării  resurselor 
materiale (a echipamentelor de specialitate,  a spaţiilor de învăţare, a spaţiilor administrative, a bibliotecii, CDI-ului şi a spaţiilor 
dotate cu tehnică de calcul şi comunicare)  într-un  mod adecvat cerinţelor programelor de învăţare. 
La nivelul conducerii şcolii există preocupări cu privire la asigurarea desfăşurării programelor de învăţare în condiţii optime de 
siguranţă. 
Şcoala beneficiază de o bază materială ce răspunde cerinţelor din curricule, bine gestionată în scopul eficientizării procesului de 
învăţare, dar pentru domeniile Electric  şi Silvicultură este necesară revizuirea şi îmbunătăţirea acesteia.   
Există o preocupare constantă pentru asigurarea unui mediu de lucru adecvat şi a unor bune relaţii interpersonale. Accesul în toate 
spaţiile şcolii este permis tuturor elevilor şi se realizează fără dificultate în condiţii de siguranţă. 
Accesul la serviciile medicale este permis tuturor elevilor, dar există disfuncţionalităţi cu privire la eficacitatea serviciului medical în 
cadrul cabinetului medical şcolar deoarece elevii sunt trimişi spre medicul de familie pentru rezolvarea problemelor de sănătate, iar 
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medicul deserveşte mai multe unităţi şcolare, ca atare nu are program zilnic în şcoala noastră. 

3B Resurse fizice 
Echipamentele din dotarea şcolii sunt adecvate specializărilor în care sunt pregătiţi elevii şi satisfac cerinţele din SPP-uri, dar cu toate 
că s-a revizuit necesarul pentru îmbunătăţirea dotării pe domeniile Electric, Industrie alimentară şi Silvicultură, nu s-au putut înlocui 
sau completa din lipsa fondurilor. 
Accesul în toate spaţiile şcolii este permis tuturor elevilor şi se realizează fără dificultate. 
Elevilor le sunt accesibile dotările din şcoală, acestea fiindu-le de folos şi studiului independent. 
În elaborarea CDL- urilor se ţine seama de opiniile elevilor privind mediul de învăţare. 

3C Managementul personalului 
Ocuparea  posturilor din cadrul şcolii se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare, personalul încadrat având calificarea în 
concordanţă cu calificările profesionale din oferta educaţională. 
Personalul didactic din şcoală este informat despre responsabilităţile ce le revin în cadrul colectivului şi al comisiei metodice. 
Comisia CEAC şi echipele de sprijin monitorizează permanent activitatea personalului şcolii în scopul unei evaluări corecte. 
Sunt armonizate nevoilor individuale şi de grup cu nevoile generale ale instituţiei, acesta  reprezentând garanţia reuşitei furnizorului 
de educaţie. 
Materializarea acestei premise se realizează prin intermediul tuturor deciziilor privind planul de şcolarizare, baza materială, CDL-urile, 
cursurile de perfecţionare etc, luate prin  consultarea membrilor colectivului. 
Echipa managerială acţionează pentru depistarea la timp a stărilor conflictuale şi rezolvarea acestora pe cale amiabilă. 

3D Dezvoltare profesională continuă 
Există preocupări la nivelul şcolii pentru perfecţionarea personalului, pentru integrarea şi iniţierea persoanelor nou venite în şcoală. 

În acest an şcolar, în unitatea noastră de învăţământ, nu au fost  încadraţi profesori necalificaţi.  
Prin modul în care este abordată şi organizată activitatea de formare profesională se are în vedere stimularea autoevaluării activităţii 
personale şi perfecţionarea profesională şi metodică continuă a profesorilor. 
În scopul creşterii ratei de retenţie şi de succes a elevilor, în cadrul colectivului sunt valorificate  exemplele de bune practici ale 
profesorilor cu rezultate valoroase. 
Membrilor personalului didactic le sunt puse la dispoziţie documentele necesare unei bune prestaţii profesionale. 
În scopul creşterii calităţii, la nivelul şcolii, managerii au absolvit cursuri de perfecţionare şi manifestă o preocupare constantă pentru 
dezvoltarea şi aplicarea cunoştinţelor manageriale. 
Profesorii şcolii dovedesc că au capacitate de a realiza o prestaţie didactică la standardele corespunzătoare cerinţelor programelor de 
învăţare. 
Cadrele didactice din şcoală elaborează proiecte educaţionale şi ştiinţifice, manuale, auxiliare curriculare, parte dintre ele publicate şi 
accesibile pentru a fi folosite în demersul didactic. 
Profesorii şcolii participă la activităţile metodice organizate la nivelul şcolii, respectiv comisiilor metodice sau organizate prin ISJ, CCD, 
MEN. 

Dovezi în sprijinul aprecierii 

3A Siguranţa mediului de învăţare 

Procedurile de achiziţionare a materialului didactic, verificarea periodică a echipamentelor şi aparatelor, asigurarea laboratoarelor cu 

utilităţi, registrul de evidenţă a folosirii substanţelor chimice şi echipamentelor în laboratoare, orarul pentru folosirea CDI-ului şi 

laboratorului AEL, precum şi orarul pentru laboratoarele de analize fizico-chimice. 
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ROI, contractele cu părinţii, procesele verbale de instruire a elevilor privind protecţia muncii, fişele individuale de protecţie a muncii ale 

elevilor şi profesorilor cu înregistrarea materialelor de protecţia muncii şi paza contra incendiilor prelucrate,  instrucţiunile de protecţie a 

muncii afişate în laboratoare, documentele Comisiei P.S.I. şi protecţie a muncii. 
Inventarul echipamentelor din dotarea laboratoarelor, instrucţiunile de utilizare a echipamentelor şi materialelor didactice, lista cu 
inginerii care au verificat şi pus în funcţiune diverse aparate şi echipamente. 
Chestionarele aplicate elevilor, tematica orelor de dirigenţie, fişele de observare a lecţiilor, procesele verbale ale şedinţelor de catedră, 
situaţiile statistice semestriale şi anuale. Poze ale spaţiilor şcolare, rampa de acces pentru persoane cu handicap locomotor, 
numerotarea spaţiilor de învăţământ, planurile de evacuare PSI, etichetele echipamentelor. Existenţa camerelor de supraveghere. 

Existenţa cabinetului medical şcolar şi a personalului calificat în perimetrul şcolii.  

Existenţa procedurilor elaborate de CEAC. 

3B Resurse fizice 

Starea laboratoarelor de specialitate, procesele verbale de recepţie a echipamentelor noi. 

Poze ale spaţiilor şcolare, rampa de acces pentru persoane cu handicap locomotor, numerotarea spaţiilor de învăţământ, planurile de 

evacuare PSI, etichetele echipamentelor. 

Planificarea activităţilor didactice în spaţiile adecvate, chestionarele aplicate elevilor, interviurile cu elevii, Raportul de monitorizare, 

fişele de cititor de la biblioteca şcoli. 

Analiza feedback-ului obţinut de la elevi prin chestionare şi interviuri, analiza SWOT. 

3C Managementul personalului 

Deciziile de numire pe posturi, statul de funcţii, fişa şcolii, dosarele personale ale angajaţilor. 
Organigrama, Statul de funcţii, fişele posturilor,  responsabilităţile cadrelor didactice prevăzute în documentele echipelor de sprijin, 
Comisiei CEAC şi comisiilor metodice. 
Portofoliile profesorilor, fişele de observare a lecţiilor, rapoartele scrise ale inspecţiilor curente şi speciale în vederea obţinerii gradelor 
didactice, fişele de apreciere anuale, procesele verbale ale şedinţelor Consiliului de Administraţie pentru stabilirea calificativelor anuale. 
Procesele verbale ale şedinţelor Consiliului profesoral, Consiliului de administraţie, comisiilor metodice, proiectele planurilor de 
şcolarizare, CDL-urile, listele  participanţilor la cursuri de perfecţionare. 
Documentele psihologului şcolar, procesele  verbale ale şedinţelor Consiliilor profesorale şi de Administraţie, procesele verbale ale 
şedinţelor cu părinţii, evidenţa elevilor cu probleme de disciplină, frecvenţă şi măsurile de remediere. 

3D Dezvoltare profesională continuă 
Politica şi procedurile în domeniul resurselor umane, evidenţa profesorilor înscrişi la grade didactice şi alte forme de perfecţionare 
(masterat, doctorat). 
Dosarele personale. 

Fişele de observare a lecţiilor, fişele de evaluare pentru gradaţii de merit, salarii de merit şi etape ale mişcării personalului didactic, 

feedback-ul din partea elevilor, procesele verbale ale şedinţelor comisiilor metodice. 

Procesele verbale ale şedinţelor Consiliului  de administraţie, Consiliului profesoral, comisiilor metodice, feedback-ului obţinut de la 

elevi, PAS. 

Curriculele şi standardele de pregătire profesională, auxiliarele curriculare, procese verbale ale şedinţelor Consiliului profesoral, fişele 

posturilor. 

Certificatele de absolvire ale cursurilor, documentele Comisiei CEAC şi ale echipelor de sprijin. 

Portofoliile profesorilor, fişele de observare a lecţiilor, rapoartele scrise ale inspecţiilor curente şi speciale în vederea obţinerii gradelor 
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didactice. 

Cărţi, manuale, auxiliare curriculare, liste cu profesori care participă la perfecţionări. 

Puncte tari cheie 

 

 Existenţa unei aparaturi moderne în laboratoarele de 

specialitate 

 Existenţa în şcoală a profesorilor calificaţi 

 Rezolvarea eficientă şi rapidă a tuturor problemelor 

personale ale elevilor 

 Cunoaşterea de către fiecare profesor a rolului, 

responsabilităţilor pe care le are de îndeplinit 

 

Puncte slabe cheie 

 

 Amenajarea nesatisfăcătoare a unor săli de clasă 

 Metodele de predare nu sunt permanent adaptate la stilurile 

de învăţare ale elevilor 

 Dotarea nu este la fel de buna pentru toate calificările în 

care şcolarizăm. 
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 4 – Proiectarea, dezvoltarea şi revizuirea programelor de învăţare 

Organizaţia este receptivă faţă de nevoile tuturor factorilor interesaţi în dezvoltarea şi furnizarea programelor de învăţare. 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 

 

APRECIERE 

+ 0 - 

4A Proiectarea programelor de învăţare 

4.1 programele de învăţare sunt proiectate pentru a satisface nevoile identificate ale tuturor factorilor interesaţi şi alte 

cerinţe externe, sunt receptive faţă de situaţia la nivel local, regional, naţional şi european şi sunt îmbunătăţite pe 

baza feedback-ului primit de la factorii interesaţi 

4.2 programele de învăţare sunt proiectate pentru a pune elevii pe primul loc şi pentru a răspunde nevoilor lor într-un 

mod cât mai flexibil cu putinţă în ceea ce priveşte opţiunile şi accesul acestora 

4.3 programele de învăţare au un caracter de includere din punct de vedere social, asigurând egalitatea în ceea ce 

priveşte accesul şi şansele elevilor şi demonstrează o implementare activă a politicii privind egalitatea de şanse 

4.4 programele de învăţare sprijină şi sporesc valoarea învăţării prin activităţi practice şi teoretice 

4.5 programele de învăţare includ procese eficiente de evaluare formativă şi sumativă şi de monitorizare a învăţării 

4.6 programele de învăţare prevăd rezultate ale învăţării, criterii şi metode de evaluare sumativă care sunt adecvate 

scopului şi care sunt revizuite regulat 

4.7 programele de învăţare definesc în mod clar traseele de continuare a studiilor 

4.8 programele de învăţare cuprind proceduri de răspuns la reclamaţii şi contestaţii (vezi şi 1.12) 

4B Dezvoltarea şi revizuirea programului de învăţare 

4.9 programele de învăţare au o serie de indicatori de performanţă prin care poate fi măsurat gradul de succes al 

programului; ţintele privind îmbunătăţirea sunt stabilite în conformitate cu reperele instituţionale, locale, 

regionale, naţionale sau europene 

4.10 procedurile de evaluare a rezultatelor învăţării sunt revizuite periodic  

4.11 programele de învăţare sunt revizuite cel puţin o dată pe an, iar elevii contribuie la procesul de revizuire 

4.12 programele de învăţare sunt dezvoltate şi revizuite pe baza feedback-ului primit de la toţi factorii interesaţi; în 

acest scop, se colectează feedback de la elevi, agenţi economici şi reprezentanţi ai comunităţii şi se utilizează la 

dezvoltarea şi revizuirea programelor de învăţare 

4.13 procedurile de revizuire a programelor de învăţare conduc la o îmbunătăţire a procesului de predare, instruire 

practică, învăţare şi a rezultatelor învăţării 

4.14 informaţiile privind evaluarea învăţării şi rezultatele obţinute, inclusiv analiza performanţei diferitelor grupuri de 

elevi, sunt folosite ca punct de plecare pentru dezvoltarea programelor de învăţare 
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Apreciere 

4A Proiectarea programelor de învăţare 

Programele de învăţare prin orele de curriculum  în dezvoltare locală se armonizează cu obiectivele strategice şi cu valorile organizaţiei.  

CDL-urile elaborate în cadrul şcolii sunt avizate de autorităţile competente. Proiectarea didactică se face ţinând cont de stilurile de 

învăţare ale elevilor, de cerinţele educaţionale speciale. Comisia pentru elevii cu CES a identificat, pe baza chestionarelor aplicate, nevoile 

şi caracteristicile elevilor. Prin parteneriatele cu operatorii economici şi instituţii ale comunităţii locale se identifică nevoile şi interesele 

angajatorilor şi comunităţii. 
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Programele de învăţare se revizuiesc anual pentru a răspunde cerinţelor externe şi sunt receptive faţă de situaţia la nivel local, regional, 

naţional şi european.  CDL-urile din oferta curriculară au rolul de a completa curriculumul obligatoriu în vederea atingerii competenţelor 

prevăzute în standardele de pregătire profesională.                         

Participarea elevilor la proiecte de educaţie ecologică naţionale şi internaţionale demonstrează receptivitatea faţă de situaţia la nivel local, 

regional, naţional şi european. 

Priorităţile identificate prin analiza SWOT demonstrează preocuparea şcolii noastre de a pune elevii pe primul loc şi de a răspunde nevoilor 

lor într-un mod cât mai flexibil cu putinţă în ceea ce priveşte opţiunile şi accesul acestora. 

Şcoala noastră promovează toate valorile europene, una din acestea fiind şi egalitatea şanselor. Elevilor şcolii noastre li se asigură 

egalitatea şanselor. Înscrierea în clasa a IX a se realizează pe baza opţiunilor elevilor şi a mediilor. 

Prin profilurile şi domeniile în care şcolarizăm elevii se asigură formarea competenţelor conform SPP- urilor în vigoare. CDL-urile elaborate 

sprijină şi sporesc valoarea învăţării practice şi teoretice. 

SPP-urile, curriculele, CDL-urile recomandă instrumente de evaluare formativă şi sumativă adecvate scopului şi care sunt revizuite anual.  

 CDL-urile elaborate în şcoală includ recomandări legate de criterii şi metode de evaluare sumativă Metodologia elaborată de MEN 

defineşte în  mod clar traseele de continuare a studiilor. Programele de învăţare elaborate de MEN şi în cadrul şcolii au definite obiective 

de învăţare, care sunt revizuite în mod regulat în lumina cerinţelor privind calificările stabilite la nivel intern, local, regional, naţional şi 

european 

4B Dezvoltarea şi revizuirea programului de învăţare 

Dezvoltarea şi  îmbunătăţirea SMC include şi monitorizarea predării – învăţării. 

CDL-urile se revizuiesc anual pentru a răspunde cerinţelor agenţilor economici sau comunităţii. Pentru rămânerea în urmă, pregătirea 

pentru concursuri şcolare şi examene finale se organizează consultaţii şi programe de pregătire suplimentară cu elevii. 

Programele de învăţare se revizuiesc anual pentru a răspunde cerinţelor externe şi sunt receptive faţă de situaţia la nivel local, regional, 

naţional şi european.  Opţionalele (CDL-urile) din oferta curriculară au rolul de a completa curriculumul obligatoriu în vederea atingerii 

competenţelor prevăzute în standardele de pregătire profesională.                         

Metodologia elaborată de MEN defineşte în  mod clar un proces eficace de răspuns la reclamaţii şi contestaţii. Comisia  CEAC a elaborat 

procedura de rezolvare a contestaţiilor.                                   

Standardele de pregătire profesională prevăd criterii de performanţă pentru atingerea competenţelor şi au fost stabilite la nivel naţional. 

Pe baza feedback-ului de evaluare oferit de elevi CDL-urile sunt revizuite anual. 

Pe baza Raportului de autoevaluare anual  pentru principiul calităţii 5 se elaborează planurile de îmbunătăţire care prevăd şi dezvoltarea 

programului de învăţare. PAS prin acţiunile din planurile operaţionale concepute în urma analizei  performanţei diferitelor grupuri de elevi, 

asigură dezvoltarea programului de învăţare. 

Dovezi în sprijinul aprecierii 

4A Proiectarea programelor de învăţare 

PAS, CDL-uri avizate. Tabelele cu stilurile de învăţare ale elevilor, chestionarele, tabelele de evidenţă a elevilor cu CES, evidenţa inserţiei 

socio-profesionale a absolvenţilor, proiecte în parteneriat, oferta curriculară, album de poze,  proiecte de educaţie ecologică. 

Registrele de înscriere în clasa a  IX a, fişe de opţiuni şi componenţa claselor de la nivel 4.   

Planurile cadru, planurile de învăţămănt, SPP-urile, curriculele, rapoarte de monitorizare  a observării predării-învăţării, procedurile de 

implementare a CDL-urilor .  

4B Dezvoltarea şi revizuirea programului de învăţare 
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Programul consultaţiilor, procese verbale, programul pregătirii suplimentare, documentele catedrelor.   

Procedura de rezolvare a contestaţiilor interviuri şi chestionare. SPP-urile. 

Raportul de autoevaluare, planurile de îmbunătăţire, PAS, rapoartele de analiză asupra stării învăţământului. 

Puncte tari cheie 

- CDL-urile se armonizează cu obiectivele strategice şi cu valorile 

organizaţiei.  

- Participarea elevilor la proiecte de educaţie ecologică naţionale şi 

internaţionale demonstrează receptivitatea faţă de situaţia la nivel 

local, regional, naţional şi european. 

- Buna colaborare cu partenerii sociali şi unele departamente ale 

autorităţilor locale face ca programele şi procesul de învăţare să fie 

mai accesibile . 

- Şcoala noastră promovează toate valorile europene, inclusiv 

egalitatea şanselor pentru toţi elevii şi întreg personalul şcolii. 

- Se utilizează procese eficace de evaluare formativă, sumativă şi 

de monitorizare a învăţării 

Puncte slabe cheie 

- Răspunsul faţă de nevoile elevilor nu este încă suficient de flexibil. 

- Nu dispunem de suficiente instrumente de identificare a nevoilor 

tuturor elevilor şcolii. 

- Observările predării – învăţării nu sunt suficiente şi nu se reuşeşte 

întotdeauna revenirea pentru a vedea dacă acţiunile propuse  în 

scopul îmbunătăţirii au fost realizate. 



 32 

PRINCIPIUL CALITĂŢII 5 – Predarea, instruirea practică şi învăţarea 

Organizaţia oferă condiţii egale de acces la programele de învăţare şi sprijină toţi elevii. 

 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 

 

APRECIERE 

+ 0 - 

5A Servicii de sprijin pentru cursanţi 

5.1 elevilor le sunt puse la dispoziţie informaţii şi îndrumări despre toate programele de învăţare existente; elevii 

primesc ajutor pentru a înţelege, a obţine sau a căuta informaţii conform nevoilor lor 

5.2 evaluarea iniţială (nevoile elevilor; sprijinul necesar; stiluri de învăţare; cunoştinţe, experienţă şi abilităţi 

anterioare) este utilizată pentru a oferi o imagine exactă pe baza căreia se poate planifica un program adecvat de 

învăţare şi sprijin, inclusiv activităţi extracurriculare pentru elevi 

5.3 elevii au acces la servicii eficiente şi confidenţiale de sprijin în probleme personale, de învăţare şi de progres; 

există o varietate de oportunităţi de orientare şi consiliere pe toată durata şcolarizării 

5.4 drepturile şi responsabilităţile elevilor sunt clar definite 

5.5 elevii au acces la activităţi extracurriculare conform obiectivelor locale, regionale, naţionale, şi/sau europene şi 

care au o contribuţie directă şi eficientă în atingerea ţintelor şi obiectivelor stabilite în politicile educaţionale şi 

documentele programatice la nivel naţional, judeţean sau local 

5.6 sunt prevăzute perioade pentru revizuirea şi reevaluarea activităţilor de sprijin şi extracurriculare destinate 

elevilor, pe baza nevoilor individuale ale acestora, legate de progresul în cadrul programului de învăţare  

5.7 informaţiile despre activităţile de sprijin şi extracurriculare sunt înregistrate şi păstrate în siguranţă 

5.8 informaţiile, orientarea şi consilierea sunt eficiente, îndrumându-i pe elevi în ceea ce priveşte modalităţile de a-şi 

continua studiile după absolvire 

5.9 informaţiile referitoare la progresul elevilor după absolvire (ex. urmarea altor programe de învăţare şi/sau 

angajarea pe piaţa muncii) sunt colectate şi înregistrate 

5.10 rata de retenţie al elevilor şi rezultatele obţinute sunt în concordanţă cu datele similare la nivel local, naţional sau 

internaţional 

5B Relaţia cadru didactic – elev 

5.11 cadrele didactice stabilesc şi menţin relaţii de lucru şi comunicare eficiente cu elevii, alte cadre didactice, alţi 

membri ai personalului şi ai echipei de conducere 

5.12 cadrele didactice folosesc măsuri eficiente pentru a promova egalitatea şanselor şi pentru a evita discriminarea, 

astfel încât elevii să îşi poată atinge potenţialul  

5.13 cadrele didactice folosesc o gamă variată de strategii (ex. învăţarea centrată pe elev, învăţarea prin activităţi 

practice) pentru a răspunde stilurilor de învăţare individuale, abilităţilor, culturii, genului, motivării fiecărui elev 

5.14 cadrele didactice selectează şi menţin o gamă variată de resurse/materiale pentru a oferi sprijin în funcţie de 

diferitele nevoi ale elevilor 

5.15 evaluarea formativă şi înregistrarea rezultatelor sunt adecvate nevoilor elevilor şi programului, sunt riguroase, 

juste, exacte şi se efectuează în mod regulat 

5.16 programele de învăţare respectă un proces sistematic de păstrare a înregistrărilor 
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5C Studiul individual 

5.17 elevii sunt încurajaţi să îşi asume responsabilitatea pentru propriul proces de învăţare (ex. sunt conştienţi de 

propriile puncte tari şi puncte slabe, acţionează conform feedback-ului primit, propun noi obiective de învăţare) 

5.18 toate activităţile de învăţare sunt planificate şi structurate pentru a promova şi a încuraja învăţarea individuală 

centrată pe elev, învăţarea în cadrul unui grup sau învăţarea în diferite contexte 

5.19 elevii primesc în mod regulat feedback şi informaţii privind progresul realizat, informaţii despre modul în care pot 

stabili noi criterii individualizate pentru a acoperi lipsurile în învăţare 

5.20 elevii sunt implicaţi în evaluarea progresului pe care îl realizează; evaluarea formativă şi feedback-ul sunt folosite 

pentru planificarea învăţării şi pentru monitorizarea progresului elevilor 

5.21 elevii cunosc planificarea activităţilor de evaluare şi sunt familiarizaţi cu diferite activităţi de evaluare formativă şi 

sumativă înainte ca evaluarea finală să aibă loc 
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Apreciere 

5A Servicii de sprijin pentru cursanţi 

La disciplinele studiate şi în gimnaziu au fost aplicate teste iniţiale în vederea stabilirii nivelului cunoştinţelor în domeniul respectiv. 

S-au aplicat teste pentru identificarea stilurilor de învăţare. 

Prin tematica orelor de dirigenţie, colaborarea cu părinţii, cu AJOFM, cu CJRAE, cu ISJ MM, cu Jandarmeria şi Poliţia se urmăreşte 

acordarea de sprijin semnificativ şi eficace. 

Elevii sunt implicaţi în activităţi şi proiecte extracurriculare la nivel local şi naţional. 

În urma aplicării  testelor de progres şi rezultatelor obţinute au fost stabilite acţiuni de sprijin. 

5B Relaţia cadru didactic – elev 

Şcoala are ca nucleu o echipă experimentată de profesori cu un grad ridicat de implicare în viaţa şcolii, cu un ridicat potenţial creativ. 

Majoritatea profesorilor favorizează un climat de lucru eficient şi plăcut la clasă. Cursurile de formare la nivelul şcolii s-au derulat în 

urma identificării necesităţii de perfecţionare a cadrelor didactice. Pentru debutanţi a fost promovat  lucrul în echipă cu profesorii 

experimentaţi din şcoală.  

Formarea cadrelor didactice prin programul Phare, prin cursuri de perfecţionare cuprinzând: Învăţarea centrată pe elev, Învăţământul 

incluziv, activităţi de învăţare şi evaluare diferenţiate, clase mixte care asigură egalitatea şanselor şi evitarea discriminării. 

Majoritatea profesorilor şcolii utilizează o diversitate mare  de metode de predare – învăţare, s-au antrenat în acest proces, utilizând la 

clasă învăţarea centrată pe elev: munca diferenţiată,  lucrul în echipe, portofolii, interdisciplinaritatea.  

Cadrele didactice din şcoală au preocupări în elaborarea de materiale individuale de învăţare. Majoritatea profesorilor posedă abilităţi 

de a folosi şi adapta resursele materiale existente la nevoile de predare şi la nevoile individuale ale elevilor.  

Pentru evaluarea formativă şi sumativă, profesorii din şcoală utilizează o gamă largă de metode de evaluare, specifice fiecărei 

discipline în parte. Nu întotdeauna tipurile de evaluare folosite la clasă sunt adecvate nevoilor individuale ale elevilor. Uneori nu se 

realizează notarea ritmică. Păstrarea evidenţelor este bună şi respectă reglementările legale în vigoare. 

5C Studiul individual 

Elevii capabili de performanţă sunt încurajaţi, sprijiniţi şi popularizaţi pentru a-i încuraja să-şi îmbunătăţească performanţa şi pentru 

creşterea motivaţiei şi la alţi elevi. Elevii care şi-au identificat nevoile de pregătire găsesc sprijin la cele mai multe cadre didactice. 

Toate cadrele didactice din şcoală au întocmit planificările calendaristice. Majoritatea cadrelor didactice au întocmit proiectele unităţilor 

de învăţare astfel încât să încurajeze şi să promoveze învăţarea individuală centrată pe elev.  

Toate cadrele didactice trebuie să folosească în mod regulat feedback-ul în vederea obţinerii de informaţii privind progresul elevilor. În 
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cazul disciplinelor de învăţământ cu 1 oră pe săptămână acest lucru este greu de realizat.  

Elevii conştientizează rezultatele obţinute  prin folosirea metodelor de evaluare şi autoevaluare. La unele discipline profesorii ţin 

evidenţa notelor parţiale în înregistrări personale (cataloage personale). 

Evaluarea elevilor se face în mod activ prin mai multe metode, cu care ei sunt familiarizaţi.  

Dovezi în sprijinul aprecierii 

 

5A Servicii de sprijin pentru cursanţi 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar, Regulamentul de Ordine Internă, declaraţia 

misiunii şcolii, Oferta educaţională a şcolii (pliante), Târgul de ofertă educaţională, acţiuni de orientare şi consiliere profesională, vizite 

la instituţii de învăţământ superior, pliante, materialul elaborat în cadrul comisiei CEAC, mediatizarea prin afișe, presă, planul de 

şcolarizare, broşura Admitere, pagina Web a şcolii, pagina de facebook, revista şcolii, site-urile proiectelor derulate în şcoală . 

Fişe de cititor la biblioteca şcolii, legitimaţii la biblioteca municipală, acces la internet, pagina Web a şcolii, asistenţă psihologică. 

Testele iniţiale, interpretarea testelor iniţiale, grafice comparative, caietele elevilor, portofolii, tabele cu stilurile de învăţare ale elevilor. 

Planificările orelor de dirigenţie, procesele verbale ale şedinţelor cu părinţii, evidenţa activităţilor, Consiliul consultativ al elevilor, 

evidenţa burselor,programelor de sprijin „Euro 200” şi „Bani de liceu”, articole din presă. 

Fişe şi procese verbale de protecţia muncii şi P.S.I., procese verbale pentru activităţile extraşcolare, Procese verbale de prelucrare a 

regulamentului şcolar şi a celui de ordine interioară. 

Rapoarte de activitate, poze de la activităţi extracurriculare. 

Procese verbale ale Consiliului Profesoral, procese verbale ale Comisiei diriginţilor, auxiliare curriculare, programul consultaţiilor şi 

programul pregătirii pentru participarea la concursuri şi olimpiade şcolare, dosarul dirigintelui. 

Rata de retenţie, lecţiile de dirigenţie cu teme OSP sau cu invitaţi operatori economici, tabelele cu elevii care efectuează vizite la 

expoziţii tematice, vizite la universităţi – pliante, materiale publicitare pentru admiteri, şedinţe cu părinţii elevilor claselor terminale. 

Cataloage şi registre matricole, analiza activităţii pe anul precedent, rapoarte ale diriginţilor în Consiliile Profesorale, evidenţa inserţiei 

socio–profesionale a absolvenţilor, PAS, statisticile diriginţilor cu notele scăzute la purtare, situaţia abandonului şcolar la nivelul şcolii. 

5B Relaţia cadru didactic – elev 

Documentele cursurilor de perfecţionare organizate în şcoală;  prezentări PowerPoint. Graficul de observare a lecţiilor şi de 

interasistenţe, chestionare aplicate elevilor privind relaţia profesor-elev, chestionare legate de munca educativă, contracte de 

parteneriat, sponsorizări. 

Prezentările în PowerPoint, portofoliile profesorilor şi elevilor, componenţa etnică şi confesională a claselor, tabele cu stilurile de 

învăţare şi elevii cu CES, fişele de observare a lecţiilor . 

Tabele cu stilurile de învăţare rezultate din chestionare; portofolii profesori şi elevi; schiţele, proiectele de lecţie ale profesorilor,  fişele 

de observare a lecţiilor. 

Teste, referate de laborator, teme de proiecte, chestionare aplicate la clasă, care se găsesc în portofoliile profesorilor şi în dosare 

speciale ce pot fi consultate de toţi membrii catedrei, lecţii în AEL, proiectele absolvenţilor de liceu – nivel 4, registrul de utilizare a 

aparaturii şi substanţelor, listele cu echipamente şi evidenţa persoanelor care le utilizează . 

Cataloagele claselor, situaţiile statistice semestriale; portofoliile elevilor (referate de laborator, teste, proiecte); registrele matricole; 

fişele de observare a lecţiilor. 

Cataloagele claselor, registrele matricole, arhiva, portofoliile profesorilor, portofoliile elevilor, diplomele obţinute la olimpiade şi 

concursuri şcolare, baza de date. 
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5C Studiul individual 

Rezultatele simulărilor pentru examenele de absolvire şi planul de măsuri; diplomele elevilor obţinute la olimpiade şi concursurile locale 

şi naţionale; proiectele de absolvire, prezentările PowerPoint, registrele de evidenţă a eliberării actelor de studii, documentele de 

înregistrare a rezultatelor la examenul de certificare a competenţelor profesionale, fişele de monitorizare a proiectelor pentru obţinerea 

certificatului de calificare pentru nivel 4 . 

Planificările calendaristice, proiectele unităţilor de învăţare,  planificarea tezelor, graficul semestrial de desfăşurare a instruirii practice, 

planificarea desfăşurării orelor de laborator, fişele de observare a lecţiilor, portofoliile profesorilor şi elevilor. 

Testele iniţiale, de progres şi finale, prelucrarea statistică a acestora,  temele în clasă şi pentru acasă diferenţiate, chestionarele aplicate 

la clasă privind relaţia profesor-elev şi interpretarea lor, planurile de măsuri, programul de consultaţii,  rezultatele la simulări şi 

planurile de îmbunătăţire. Testele de autoevaluare ale elevilor, flipchart-urile cu  implicarea elevilor în evaluare, portofoliile elevilor, 

graficele de progres pe discipline (portofoliile profesorilor). 

Fişele de evaluare la final de unitate de învăţare, grilele de evaluare, portofoliile elevilor (teste, proiecte, referate, produse ale activităţii 

elevilor), portofoliile profesorilor. 

Puncte tari cheie 

 Spaţii de şcolarizare adecvate cantitativ 

 Dotare foarte bună pentru domeniul chimie industrială, pentru 

profilul resurse naturale şi protecţia mediului 

 Încadrare cu personal didactic competent 

 Interesul personalului didactic pentru formare continuă 

 Dotare bună a bibliotecii şcolii 

 Servicii oferite elevilor prin internatul şi cantina şcolii 

 Un nivel scăzut de abandon şcolar  

 Parteneriat strâns cu unii angajatori din regiune, cu AJOFM, 

ISJ,Primăria etc 

 Participarea la proiecte naţionale şi internaţionale 

 61.36 % absolvenţi fie obţin un loc de muncă,  

     fie urmează învăţământul superior 

 Buna colaborare cu CLDPS, AJOFM în stabilirea priorităţilor 

privind planul de şcolarizare în concordanţă cu strategia de 

dezvoltare economico-socială a judeţului  

 Participarea  la Târgul ofertelor educaţionale 

 Contractele încheiate cu operatoriii economici  

 Absolvenţii învăţământului liceal – filieră tehnologică posedă 

abilităţi generale crescute de operare PC, IT, limbi străine 

 Sală de sport  modernă, bine dotată 

Puncte slabe cheie 

 Dotarea materială insuficientă a unor spaţii de învăţare 

 Lipsa de continuitate a personalului didactic suplinitor  

 Dotare materială insuficientă calitativ a unor spaţii de învăţare 

 Număr redus de cadre didactice implicate în elaborare de 

programe, manuale, auxiliare curriculare etc. 

 Insuficienta antrenare a elevilor în procesul de evaluare şi 

autoevaluare 

 Existenţa unor cadre didactice care nu cunosc suficient de bine 

elevii 

 Elevii nu primesc totdeauna feedback –ul  şi informaţiile cu 

privire la progresul realizat 

 Uneori elevii nu sunt încurajaţi şi responsabilizaţi suficient 

pentru propriul proces de învăţare, nu sunt conştienţi de 

punctele lor tari şi slabe  

 Dificultate în găsirea unor operatori economici pentru efectuarea 

practicii  
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 6 – Evaluarea şi certificarea învăţării 

Organizaţia utilizează procese eficiente de evaluare şi monitorizare pentru a sprijini progresul elevilor. 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 

 

APRECIERE 

+ 0 - 

6A Evaluarea sumativă şi certificarea 

6.1 procedurile şi condiţiile privind evaluarea sumativă, monitorizarea învăţării şi certificarea sunt comunicate în mod 

clar tuturor factorilor interesaţi  

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

îndeplinite atunci când este posibil  

6.3 evaluarea sumativă este folosită pentru a monitoriza progresul elevilor şi pentru a informa elevii în legătură cu 

progresul pe care l-au realizat şi cu modul în care îşi pot îmbunătăţi performanţa 

6.4 elevii au oportunitatea de a se înregistra la o nouă procedură de evaluare sumativă (dacă este posibil) şi/sau au o 

“a doua şansă” de a fi evaluaţi  

6.5 toate evaluările sunt adecvate, riguroase, corecte, exacte şi sunt efectuate în mod regulat; evaluarea sumativă şi 

certificarea sunt în conformitate cu standardele naţionale şi cu legislaţia în vigoare 

6.6 procedura de înregistrare a elevilor pentru certificare îndeplineşte reglementările în vigoare 

6.7 evaluarea sumativă, monitorizarea învăţării şi certificarea sunt efectuate de cadre didactice cu calificare adecvată 

şi experienţă corespunzătoare 

6.8 în mod regulat sunt selectate şi revizuite metodele şi instrumentele de evaluare sumativă; constatările rezultate 

sunt luate în considerare în acţiuni ulterioare de evaluare, pentru a asigura consecvenţa şi corectitudinea 

procesului de evaluare; cadrele didactice participă în mod regulat la activităţi de standardizare a evaluării 
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Apreciere 

Procedurile şi condiţiile de evaluare sumativă au fost aduse la cunoştinţă tuturor factorilor implicaţi. SPP-urile şi curriculele prevăd 

modalităţi şi instrumente de evaluare. Metodologiile de susţinere a examenelor finale sunt prelucrate de către profesori. 

La examenele finale se respectă metodologiile pentru fiecare probă. La elaborarea instrumentelor de evaluare se ţine cont şi de stilurile 

individuale de învăţare. 

Evaluarea sumativă permite stabilirea progresului pe care elevii l-au realizat şi a modului în care îşi pot îmbunătăţi performanţa, dar elevii 

nu sunt informaţi întotdeauna.  

ROFUIP, ROF și RI stabilesc modul de desfăşurare al examenelor de corigenţă. Metodologiile de examen prevăd posibilitatea unei a doua 

şanse pentru elevii respinşi. 

Evaluarea sumativă se efectuează conform cerinţelor SPP-rilor, curriculelor şi metodologiile de susţinere a examenelor finale.  Este 

adecvată, riguroasă, corectă, exactă şi efectuată ritmic . 

Procedura de înregistrare a elevilor pentru certificare respectă reglementările în vigoare 

Personalul didactic încadrat este calificat şi are experienţă corespunzătoare pentru efectuarea evaluării sumative şi interne. Cadrele 

didactice sunt permanent interesate de formarea lor continuă. 

În vederea pregătirii evaluării sumative la examenele finale sunt luate decizii de organizare a simulării probelor de examen. Instrumentele 

de evaluare sumativă sunt revizuite în funcţie de rezultatele obţinute atât individual, cât şi la nivel de catedră. 
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Dovezi în aprecierii 

Metodologiile elaborate de MEN,  registrele de înscriere, registrele matricole, statisticile. 

Tematicile pentru probele examenelor finale, tabelele pe clase cu stilurile individuale de învăţare. 

Testele de progres, interpretarea grafică a rezultatelor, lucrările scrise semestriale, carnetele de elev, PAS, planul de îmbunătăţire. 

ROFUIP, ROI, cataloagele de notare şi de examene. Tabele de înscriere ale elevilor, tabele cu tematica proiectelor 

Diplomele de licenţă, rapoartele scrise ale inspecţiilor curente, speciale şi ale inspecţiilor tematice ale ISJMM, MEN, ARACIP, adeverinţe, 

atestate, certificate de absolvire a cursurilor de formare continuă, Raportul de validare, fişele de observare a predării-învăţării. Rezultatele 

simulărilor, instrumentele de evaluare, portofoliile profesorilor şi ale elevilor, variante de subiecte de examen elaborate de cadrele 

didactice tehnice ale şcolii. 

Puncte tari cheie 

- Cadrele didactice sunt permanent interesate de formarea lor 

continuă. 

- Toate cadrele didactice din şcoală sunt calificate. 

- Se utilizează instrumentele de evaluare sumativă diverse, 

care sunt foarte bine elaborate. 

- Procedurile de evaluare internă şi externă respectă cerinţele 

metodologiilor elaborate de MENCS. 

- Evaluarea sumativă permite stabilirea progresului pe care 

elevii l-au realizat şi a modului în care îşi pot îmbunătăţii 

performanţa.  

- Procedurile şi condiţiile privind evaluarea sunt comunicate în 

mod clar tuturor factorilor interesaţi. 

- La elaborarea instrumentelor de evaluare se ţine cont şi de 

stilurile individuale de învăţare. 

 

 

Puncte slabe cheie 

- Nu toate instrumentele de evaluare sumativă sunt revizuite în funcţie 

de rezultatele obţinute de elevi. 

- Există cadre didactice care nu monitorizează ritmic progresul elevilor, 

nu-i informează în legătură cu progresul pe care l-au realizat şi cu modul 

în care îşi pot îmbunătăţi performanţa  

- Uneori elevii nu sunt încurajaţi şi responsabilizaţi suficient pentru 

propriul proces de învăţare, nu sunt conştienţi de punctele lor tari şi 

slabe. 
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 7 – Evaluarea şi Îmbunătăţirea calităţii 

Performanţa organizaţiei este monitorizată şi evaluată; procesul de autoevaluare are ca rezultat planul de îmbunătăţire; îmbunătăţirile 

sunt implementate şi monitorizate 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 

 

APRECIERE 

+ 0 - 

7A Procesul de autoevaluare 

7.1 personalul de conducere este angajat şi implicat în mod activ în procesul de autoevaluare; procesul de 

autoevaluare este sistematic, efectuat anual împreună cu întregul personal şi ia în considerare opiniile exprimate 

de toţi factorii interesaţi interni şi externi  

7.2 o politică clară privind autoevaluarea este comunicată tuturor factorilor interesaţi şi este înţeleasă de aceştia 

7.3 toate aspectele referitoare la organizaţie, inclusiv programele de învăţare şi alte servicii, sunt supuse procesului 

de autoevaluare 

7.4 pentru monitorizarea eficacităţii programelor de învăţare şi a altor servicii oferite de unitatea de ÎPT sunt folosite 

instrumente adecvate şi benchmarkingul (compararea cu buna practică în domeniu) 

7.5 sistemul de calitate dispune de un mecanism de colectare regulată (cel puţin o dată pe an) a feedback-ului din 

partea elevilor şi a altor factori interesaţi interni şi externi privind toate aspectele organizaţiei, indicatorii şi 

standardele naţionale  

7.6 sunt utilizate instrumente specifice (ex. Chestionare, interviuri, focus grupuri etc.) pentru a identifica „gradul de 

satisfacţie” al beneficiarilor 

7.7 performanţa este analizată pe baza indicatorilor cheie de performanţă interni şi externi, a ţintelor stabilite pentru 

a identifica noi ţinte de îmbunătăţire; autoevaluarea riguroasă are drept rezultat identificarea priorităţilor şi 

stabilirea unor obiective ambiţioase de îmbunătăţire şi de planificare a acţiunii 

7.8 există proceduri pentru monitorizarea internă şi validarea aprecierilor formulate în timpul procesului de 

autoevaluare şi a aprecierilor în privinţa dovezilor prezentate 

7.9 raportul procesului de autoevaluare este aprobat de echipa de conducere; procesul de autoevaluare este 

monitorizat extern iar raportul procesului de autoevaluare este validat extern de către reprezentanţii 

inspectoratelor şcolare 

7B Procesul de îmbunătăţire                               

7.10 se stabilesc procedurile de dezvoltare a punctelor tari, de rezolvare a punctelor slabe şi de implementare a 

îmbunătăţirilor, iar rezultatele procesului şi ale raportului de autoevaluare se folosesc ca resurse pentru dezvoltări 

ulterioare 

7.11 planul de îmbunătăţire ia în considerare toate puncte slabe identificate, inclusiv pe acelea a căror îmbunătăţire nu 

s-a realizat în ciclul anterior; domeniile de activitate selectate pentru a fi îmbunătăţite reprezintă un răspuns 

adecvat la punctele tari şi slabe ale unităţii de ÎPT 

7.12 planul de îmbunătăţire stabileşte în mod adecvat costurile şi resursele şi, defineşte în mod clar ţintele, priorităţile, 

sarcinile, responsabilităţile şi termenele; criteriile de succes sunt specifice, măsurabile şi posibil de atins  

7.13 implementarea planurilor de acţiune, a îmbunătăţirilor şi a măsurilor corective este monitorizată şi evaluată; sunt 

aduse modificări în conformitate cu rezultatele; performanţa îmbunătăţită a organizaţiei este monitorizată şi 
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analizată 

7.14 toţi membrii personalului sunt implicaţi în procesul de îmbunătăţire continuă a calităţii 

7.15 toţi membrii personalului şi toţi factori interesaţi primesc informaţii şi feedback în legătură cu rezultatele 

procesului de autoevaluare şi cu planul de îmbunătăţire (cu respectarea dreptului la protejarea datelor personale) 

7.16 tendinţele privind performanţa în timp demonstrează o îmbunătăţire continuă sau menţinerea unor standarde 

foarte înalte; progresul este măsurat pe baza ţintelor, indicatorilor şi standardelor de la nivel naţional 

7.17 concluziile specificate de organisme externe sunt comunicate personalului în cauză şi sunt aplicate măsuri 

corective 

7.18 planul de îmbunătăţire al unităţii de ÎPT este aprobat de către reprezentanţii inspectoratelor şcolare 
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Apreciere 

7A Procesul de autoevaluare 

Directorul adjunct este coordonatorul Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii; şefii catedrelor sau compartimentelor sunt cuprinşi în  

echipele de sprijin. 

Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii a revizuit în consultare cu conducerea şcolii Politica generală a şcolii privind SMC. 

Evaluarea iniţială, de progres, finală permite stabilirea progresului pe care elevii l-au realizat şi a modului în care îşi pot îmbunătăţii 

performanţa. Testele iniţiale, de progres şi finale sunt elaborate pe baza SPP - urilor.  

Prin chestionare aplicate elevilor, părinţilor se colectează feedback-ul din partea acestora. Prin inspecţiile tematice şi aprecierile în urma 

participării şcolii la diferite acţiuni la nivel de comunitate şcoala obţine feedback din partea factorilor interesaţi interni şi externi. 

Autoevaluarea se face pe baza indicatorilor cheie de performanţă stabiliţi în cadrul CEAC, a criteriilor de evaluare la nivel naţional şi a 

ţintelor stabilite în planurile operaţionale din PAS. Pentru descriptorii de performanţă la care nu se obţine nota maximă se elaborează 

planuri de îmbunătăţire ale căror acţiuni vor fi cuprinse în PAS-ul revizuit anual. Pe baza Raportului de autoevaluare din anul anterior s-au 

revizuit priorităţile, s-au stabilit ţinte precise pentru îmbunătăţirea rezultatelor din toate domeniile de activitate ale şcolii. 

Raportul de autoevaluare este aprobat şi avizat de management – directorul şcolii şi validat de către ISJMM. 

7B Procesul de îmbunătăţire 

Stabilirea punctelor slabe se face pe baza analizei SWOT. Şcoala dispune de majoritatea procedurilor necesare, altă parte fiind în lucru pe 

măsură ce necesită elaborarea lor. 

Fiecare principiu al calităţii este analizat pentru identificarea punctelor slabe şi se întocmesc  planuri de acţiune pentru îmbunătăţirea 

acestora.  Planurile de acţiune sunt planuri operaţionale pe un an, care conţin în structura lor priorităţi, obiective, ţinte măsurabile, acţiuni 

cu termene şi responsabilităţi.  

PAS  - partea a 4 a  este- Consultare, monitorizare şi revizuire. Semestrial se realizează analiza internă, se elaborează planul managerial 

şi planurile de activitate ale comisiilor metodice în care sunt cuprinse modificări în conformitate cu rezultatele monitorizării şi evaluării.  

Din echipele de sprijin fac parte reprezentanţi ai tuturor compartimentelor, ceea ce face ca majoritatea membrilor personalului să fie 

cooptaţi în implementarea asigurării calităţii şi în îmbunătăţirea ei continuă. Cu toate acestea nu toţi membri personalului se şi implică 

activ. 

La consiliile profesorale de analiză, în consiliile de administraţie, prin materialele de promovare a imaginii şcolii toţi  membrii personalului 

şi toţi factori interesaţi primesc informaţii şi feedback în legătură cu rezultatele procesului de autoevaluare şi cu planul de îmbunătăţire. 

Progresul realizat de şcoală în ultimii ani se concretizează în realizarea planului de şcolarizare din primele etape, creşterea numărului de 

elevi, rezultatele obţinute de elevi la examene finale şi concursuri şcolare ceea ce demonstrează o îmbunătăţire continuă sau menţinerea 

unor standarde foarte înalte a şcolii. Concluziile monitorizărilor externe sunt comunicate personalului şcolii noastre şi sunt aplicate măsuri 
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corective, planul de îmbunătăţire al şcolii este aprobat de către reprezentanţii inspectoratului şcolar. 

Dovezi în sprijinul aprecierii 

7A Procesul de autoevaluare 

Decizia Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii, componenţa echipelor de sprijin. Politica generală a şcolii privind SMC. 

Rapoartele de autoevaluare ale echipelor de sprijin şi ale Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii. 

Testele iniţiale, de progres şi finale, SPP-urile, interpretarea grafică a rezultatelor, lucrările scrise semestriale, carnetele de elev,  planul 

de îmbunătăţire. Chestionarele aplicate pentru colectarea feedback-ului din partea elevilor, procesele verbale ale şedinţelor cu părinţii, 

rapoartele inspecţiilor tematice, invitaţiile primite la acţiuni diverse, diplomele obţinute la concursuri, simpozioane, diverse activităţi. 

Documentele Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii, ale echipelor de sprijin, PAS-ul, planurile de îmbunătăţire, planurile de activitate 

la nivelul comisiilor metodice. 

7B Procesul de îmbunătăţire 

PAS – ul revizuit anual, procedurile existente, planurile de îmbunătăţire, raportul asupra stării învăţământului, planurile manageriale, 

documentele comisiilor metodice. 

Documentele echipelor de sprijin, fişele posturilor, organigrama, raportul de autoevaluare din anii precedenţi, raportul de monitorizare din 

anii precedenţi, planurile de îmbunătăţire, raportul de validare din anii precedenţi. 

Procesele verbale ale consiliilor profesorale şi de administraţie, articolele din revista şcolii, articolele din mass media, emisiunile televizate, 

pagina Web a şcolii, proiectele în derulare, pozele activităţilor extraşcolare. 

Mediile de admitere ale elevilor înscrişi, rezultatele la examenele finale, diplomele de la concursuri şcolare, diplomele  şi distincţiile 

obţinute de cadrele didactice şi de şcoală, numărul de salarii şi gradaţii de merit acordate în şcoală, numărul de cadre didactice implicate 

în proiecte şi în elaborare de subiecte pentru examenele finale, auxiliare curriculare. 

Puncte tari cheie 

- CEAC a revizuit Politica generală a şcolii privind SMC care este 

cunoscută şi monitorizată de către echipele multifuncţionale. 

- Autoevaluarea tuturor aspectelor din şcoală se face sistematic, pe 

tot parcursul anului şcolar 

- Pe baza Raportului de autoevaluare anterior s-au revizuit 

priorităţile, s-au stabilit ţinte precise pentru îmbunătăţirea 

rezultatelor din toate domeniile de activitate ale şcolii. 

- Performanţa îmbunătăţită a organizaţiei este monitorizată şi 

analizată, este folosită ca punct de reper pentru programe de 

învăţare şi activităţi de dezvoltare viitoare. 

- Toţi  membrii personalului şi toţi factori interesaţi primesc 

informaţii şi feedback în legătură cu rezultatele procesului de 

autoevaluare şi cu planul de îmbunătăţire 

Puncte slabe cheie 

 

- Nu există suficiente instrumente de colectare a feedback-ului. 

- Nu sunt elaborate suficiente proceduri pentru stabilirea punctelor 

slabe. 

- Monitorizarea insuficientă a unor acţiuni incluse în planurile 

operaţionale şi de îmbunătăţire. 

 


