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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 

-S-au amenajat cabinetele de limba și literatura română și cele de limbi 
străine dar şi alte cabinete şi laboratoare, cu mobilier și alte mijloace 
didactice in urma comasarii celor 2 scoli 
-Creșterea progresului școlar si îmbunătățirea comunicării pozitive 
profesor – elev 

-creşterea motivației elevilor pentru propria dezvoltare și a promovabilității 

examenului național, în sesiunea iunie-iulie 2012, la limba română, procentul 

de promovabilitate a fost de 76% - proba scrisă ,la limbi străine 

promovabilitate de 100%. 

-s-au finalizat activitățile proiectului educativ “Album de lectură” (pagini de 

jurnal, atelier scriere creativă) 

-Existența blog-ului de lectură 
-Participarea la concursul “Școala altfel” – locul I (județ); publicarea cărții 
“Jurnal de școală altfel” 

-participarea la cursuri de formare - e-Formare, masterate, doctorat, e-
Engleza) 
-monitorizarea absentelor pe clasa/elev/disciplină 
-analiza situației absențelor şi stabilirea de măsuri pentru îmbunătățirea 
situației – lunar 
-popularizarea elevilor cu cea mai bună frecvență 
     -realizarea programului pentru sărbătorirea ZILEI EDUCAŢIEI-2-3.10.2011 
-organizarea unui Concurs„Colinde de  Crăciun” – 20.12.2011 
-toți diriginții şi-au realizat planificările calendaristice pentru ora de 

Puncte slabe cheie 

    -un numar redus de profesori au retineri in aplicarea metodelor 

active in cadrul orelor 

- managementul  clasei deficitar la unii profesori 

-elevii au un numar mare de absente fapt semnalat si de catre 

parinti 

-dezinteresul elevilor fata de sustinerea examenului de bacalaureat 

interesul majoritatii se reduce la obtinerea atestatului in profesie 

-putini elevi participa la orele de pregatire suplimentare pentru 

examenul de bacalaureat 

-pentru elevii CES se impune accesibilizarea spatiilor scolare si 

auxiliare 

 -participarea unui numar scazut de elevi la consultatii 

-rezultate foarte slabe la testele initiale 

-interes scazut al elevilor pentru propria valorizare 

-rezultate nesatisfăcătoare la examenul de bacalaureat 

numar mare de absente nemotivate la disciplinele din catedra 



 

consiliere şi orientare şcolară conform cu programa în vigoare 
-elevii şi diriginții s-au implicat în acțiuni de voluntariat 
-existența CDI, fapt ce ajută la organizarea şi desfăşurarea unor activități 
şcolare şi extraşcolare interesante 
-mare parte a profesorilor diriginți au contribuit la realizarea programului 
pentru săptămâna “Şcoala altfel” 
-au fost recompensaţi  elevii care au participat  la activităţi extraşcolare şi 
cei care au avut rezultate la concursuri şi olimpiade printr-o excursie în 
iunie 2012 
-desfăşurarea unei lecții demonstrative la matematică, clasa X-B, în cadrul 

catedrei 

-S-a constatat o modernizare a activității didactice prin aplicare de metode 

activ-participative şi utilizarea tehnicii de calcul şi a softurilor didactice(exista 

in fiecare clasa calculator, imprimanta,videoproiector)  

- participarea la cursul Abilitarea pe curriculum la decizia şcolii, la nivel 
interdisciplinar (modulul A) din cadrul proiectului “Formarea 
profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii”, POSDRU/ 
87/ 1.3/ S/ 62534 – a 5 profesori 

-trei profesori din catedra au desfasurat activitate de FORMATOR in cadrul 
proiectului European e-Formare “Competente integrate pentru societatea 
cunoasterii” 
-Promovarea rezultatelor deosebite obținute de către elevi 
diseminarea în şcoală şi părinților a progreselor şi rezultatelor obținute  de 

elevi 

-numarul mare de consultatii la clasele terminale                                             

-s-au aplicat metode moderne, atractive de realizare a activitatilor de 

evaluare 

-s-a insistat pe antrenarea elevilor in rezolvarea sarcinilor de lucru la nivlul 

-numarul mare de elevi corigenti si neclasificati 

-nu a existat un mod eficient de promovare a ofertei de cursuri de formare, 

existand profesori care nu s-au incadrat in perioada de inscriere 

-membrii catedrei care nu sunt diriginti nu s-au implicat suficient în activitati   

extracurriculare 

-din cauza suprapunerii acestor activitati metodice cu orarul profesorilor,au  

putut participa la aceste activitati doar reprezentanti ai disciplinelor 

 

Neconcordanta intre proiectare didactica si desfasurarea orelor. 

2 .Slaba impunere si participarii elevilor la activitatea de instruire teoretica si 

practica.  

3 .Comunicare defectuoasa intre conducerea scolii si membrii catedrei, lipsa 

de transparentaa deciziilor:-  

asigurarea unui flux informational continuu, fara intermitente. 

4. Cenzurarea analizei activitatii catedrei tehnice de catre conducerea scolii 

ceea ce a impiedicat gasirea unor solutii pentru ameliorarea comunicarii 

intre conducerea scolii si membrii catedrei. 



 

cerintelor examenului de Bac. 

-preocuparea profesorilor pentru recuperarea cunostintelor lacunare din 

gimnaziu sau din clasele anterioare 

-realizarea unui site de pregatire a elevilor la matematica cu ajutorul 

comunicarii on-line 

-realizarea şi utilizarea site-ului clasei a X-a pentru diseminarea proiectelor 

dar şi a diferitelor activități realizate cu clasa  

-cresterea nivelului de pregatire al elevilor oglindita de rezultate  mai bune la 

testele de progres/teze  

-seriozitatea  si exigenta crescuta a membrilor catedrei reale 

-un numar de 7 profesori din cadrul catedrei au participat la                                              

cursuri de formare ,  

-3 profesori sunt formatori in cadrul unui proiect european                                                 

- 3 profesori   sunt evaluatori in cadrul unui proiect european  

-2 profesori au obtinut titlul stiintific de Doctor  

-implicarea profesorilor si elevilor intr-un nr. mare de          

proiecte/parteneriate :proiectele din cadrul săptămânii „Şcoala Altfel”, Eco 

Şcoala, MaST2- Cosmetica Verde 

-participarea cadrelor didactice la seminarii/simpozioane cu -participarea la 

concursuri pe discipline:  

 Biologie:„Sanitarii pricepuți”, „Să păstrăm un mediu sănătos”-  

5. Modificarea repetata a incadrarilor membrilor catedrei. 

6.Absenteism ridicat la clase. 

7.Numar mare de corigente si neclasificari 

Neimplicarea unor cadre didactice in activitatea scolii. 

Lipsa cadrelor de specialitate in domeniul tehnici poligrafice (la teorie si 

practica) si in  protectia mediului  la teorie cls. XI B si la stagii de practica cls 

XB. 

1 Parc de masini agricole invechit . 

2 Lipsa unor cabinete si laboratoare de specialitate pentru pregatirea in 

domeniul protectia mediului. 

 3.Lipsa din atelierul de mecanica a unor masini si scule noi, materiale pt 

efectuare de lucrari din programa. 

. 

1 Lipsa de interes a unor unor cadre pentru colaborari cu agenti economici. 



 

 Matematică aplicată „Adolf Haimovici” – 

 Chimie: Şcoli pentru un viitor verde”, „Raluca Ripan 

 -participarea la Competiția Şcoala MaST – Top din cadrul 
Proiectului MaST Networking ID58914, anul 2, conform deciziei 
nr. 43 din 24.11.2011, privind înființarea Grupului de Inovare şi 
Creativitate, al Grupului Şcolar „Alexandru Borza” – “Cosmetica 
Verde”- s-a obținut premiul I 

-numar mare de activități educative extracurriculare  realizate de membrii 

catedrei (activitate de voluntariat )                                                                                     

-strângere de fonduri şi achiziționare de rechizite ,participare la Balul 

Bobocilor, activitate de voluntariat-strângere de fonduri şi achiziționare de 

bilete pentru tombola Crucii Roşii,participare la Concursul de Colinde de 

Crăciun,vizionari de spectacole de teatru, expozitii,concursuri) 

-realizarea de proiecte/activități foarte interesante şi atractive în cadrul 

săptămânii „Școala Altfel” (toți membrii catedrei) 

-realizarea site-ului dedicat săptămânii „Școala Altfel” pentru popularizarea 

proiectelor propuse  

-participarea membrilor catedrei la activitati metodice la nivel de oraş: 

 Biologie:  Gr. Scolar “Aurel Vlaicu’’ 
 Matematică :  

 Colegiul Economic „Iulian Pop”(analiza testelor inițiale şi 
a rezultatelor la bacalaureat) – 04.10.2011 – prof.  

 Lic. “Victor Babeş”(propuneri de exerciții pentru clasele 
de excelență) –13.12.2011 –  

 Grupul Şc.” Alexandru Borza ” (Modalități de a asigura 
nota minimă de promovare la examenul de bacalaureat) 
- 07.02.2012  

 Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” (Mijloace şi metode de 

2 Lipsa de interes pentru realizarea a noi proiecte si relatii parteneriale 

(neimplicare). 

 

 

 

 



 

ridicare a procentului de promovabilitate la examenul de 
bacalaureat) – 13.03.2012 –  

 Colegiul Tehnic „Ana Aslan” (Elaborarea unitară a 
testelor finale) – 15.05.2012  

 Liceul cu program Spotiv –  
-sondarea opiniilor părinților privind relația şcoală-familie (părinți din 

Comitetul Reprezentativ) 

-studierea  formelor de sensibilizare umană care produce schimbări în 

comunicarea, gândirea şi comportamentul uman (30 reprezentanți ai elevilor 

din cls. IX-XIII)  

-măsuri de diminuare a absenteismului şcolar (90 de elevi din cls. IX-XII) 

-chestionarea şi centralizarea datelor privind desfăşurarea programului 

,,Şcoala Altfel”, a opțiunilor privind desfăşurarea bacalaureatului din anul 

2013 

-realizarea de prezentări PPT ,,Pregătirea psihologică pentru examenul de 

bacalaureat”, ,,Toleranța-semn al inteligenței”, ,,Cauze şi măsuri privind 

diminuarea absenteismului şcolar”, ,,Prevenirea consumului de substanțe”, 

,,Săptămâna meseriilor” 

-realizarea materialului ,,Părinți, cum comunicați cu adolescenții?”  

-realizarea unui chestionar privind relația profesori-elevi 

-participare la Conferința ,,Urmele dascălului în universul copiilor- formare 

pentru dezvoltare” (educatoare, psihologi) 



 

-participare la simpozionul ,,Parteneriat şcoală-sănătate pentru ADHD” 

(consilierii şcolari) 

-participare la simpozionul ,,Preuniversitaria”: ,,Beneficiile programelor de 

dezvoltare a abilităților sociale şi emoționale la adolescenț 

-colaborari cu Secția 3 de Poliție, Jandarmeria în consilierea elevilor cu 

absenteism, violență fizică,cu producătoarea emisiunii ,,Mamă din 

întâmplare” pentru facilitarea legăturii cu eleve care sunt  sau urmează să 

devină mame,cu Tribunalul Cluj, Centrul de Sănătate Mintală în vederea 

soluționării cazurilor elevilor, cu F.R.C.C.F. (Proiectul Clujul are suflet) în 

cazurile elevilor în situații de risc, cu D.G.A.P.C. (Centrul Județean de 

intervenție pentru copilul abuzat) în desfăşurarea activității de 1 Iunie,  cu 

facultăți privind prezentarea ofertei lor educaționale 

-realizarea de proiecte : Proiectul ,,Copii cu suflet pentru copii”- FRCCF 

(donare de rechizite către copii nevoiaşi), Proiectul de informare şi prevenire 

a violenței elevilor în parteneriat cu IPJ Cluj  ,,Elev=Siguranță” (dezbateri la 

cls. IX-XII),Proiectul ,,Punți către eco-creativitate”: eseuri literare, fotografii,  

Concursul național ,,Mesajul meu antidrog” – secțiunea film de scurt metraj 

(locul II faza județeană) şi eseu literar, Proiectul ,,Responsabilitățile familiei şi 

ale minorului” în colaborare cu Centrul Județean de intervenție pentru 

copilul abuzat, Proiectul de donare de rechizite către elevii Şcolii Cojocna 

-pregătirea olimpiadei in domeniul Agricultura, Economic, Electrotehnic, 

Mecanic 

-sustinerea olimpiadei in domeniul Agricultura,Economic,Electrotehnic, 

Mecanic. 



 

-organizarea fazei judetene a Olimpiadei de agricultura. 

-obtinerea de premii si mentiuni la nivel de judet la olimpiadele scolare: 

Premiul  I la Olimpiada judeteana de Agricultura cls XI-a; Mentiune la 

Olimpiada de Mecanica a elevului Corpodean Vlad  Premiul I,II,III la 

Olimpiada judeteana  de Servicii  

-obtinerea de beneficii in urma activitatilor sustinute pe lotul scolii. 

-actiuni de promovare a scolii in vederea realizarii planului de scolarizare. 

-rezultate f. bune la examenele de certificare a competentelor profesionale : 

procent de promovabilitate 100%. 

-coordonarea şi pregătirea unui grup de elevi din clasa a XIII-a C ( Lohan 

Claudiu, Serban Daniel), XI C (Cadar Daniel) pentru participarea la concursul 

pe echipe : AutoCAD – primul pas spre inginerie desfăşurat la Universitatea 

Tehnică în cadrul Sesiunii ştiințifice pentru studenți şi elevi “O CARIERĂ ÎN 

INGINERIE” 4 Aprilie 2012 ( premiul I) :Damian L 

-concursul interjudețean de informatică „ Zilele informaticii dejene” ediția a 

XIII-a, 1- 3 iunie 2012 ( premiul I, premiul II şi trei premii speciale): 

-colaborarea cu scoli si agenti economici de profil pentru atingerea 
competentelor cerute de curriculum. 

-acoperirea 97% din discipline cu personal calificat. 

-toate cadrele didactice titular ale catedrei au obtinut gradul didactic I . 

-participarea la programul  de formare ,, PRACTICA  IN LICEE a 6 profesori 



 

-participarea la simularile si examenele de  ECDL   

-participarea la cursurile de formare FlexFORM - Program de formare 

profesionala flexibila pe platforme mecatronice 

 -participarea in Comisia de asigurarea sanatatii si protectiei muncii in 

ateliere:  

 -participarea in Comisia de inventar si casare:  

 -realizarea unui mentorat pentru studentii de la USAMV Cluj 

-participarea la  cursul de mentor: a 3 profesori 

-participare Posdru-Program de formare continuă-Concord  a unui profesor 

-realizarea activitatii de  promovarea a planului de scolarizare an 2012-2113:  

-ecologizarea parcului artodrom si parcul de langa mall  

-obtinerea diplomei pentru ocupatia  ,,Evaluator de competente 

profesionale” cod COR 242405 fiind evaluata de Autoritatea Nationala 

pentru Calificare Bucuresti  a unui profesor 

-participare la cursul  Didactica Managementului  FSEGA a profesorului de 

contabilitate 

-participare la  masterul – Cultura tehnologica si comunicare in dezvoltare 

durabila la Universitatea Tehnica a unui profesor 

-participare la curs profesor de legislatie a unui cadru didactic 

-existenta unei baze materiale bune la profilul auto si agricol.  



 

-existenta dotarilor corespunzatoare inlaboratoarele si atelierele pentru 

pregatirea de specialitate ,inclusiv calculatoare si videoproiectoare.  

-exploaterea lotului scolar şi serei pentru laborator tehnologic 

-parteneriate cu agentii  economici pentru instruire practica.  

- colaborarea cu Universitatea de Stiinte Agricole din Cluj Napoca pentru 
practica pedagogica si documentare stiintifica 

-colaborarea cu Universitatea Tehnica din Cluj 

-proiect structural in parteneriat  Colegiul  Tehnic “Edmon Nicolau” Cluj-
Napoca. 

-colaborare cu Scoala de Deficienti de Auz Cluj-Napoca, Grup Scolar 
Industrial“Tehnofrig 

   -realizarea de activitati in folosul comunitatii in colaborare cu Fundatia 
“Noi Orizonturi” 

      -realizarea  PROIECTUL IN FOLOSUL COMUNITATII –REALIZAREA UNUI 
CENTRU LUDIC LA COPACENI (Crisan A, GESTIONAREA DESEURILOR( proiect 
European)  

  -participarea la concurs national(Clubul copiilor Roman-premiul  II)  

         - participarea la simpozionul international Zilele Pamantului Livada- 
Satu mare tema Energia regenerabila 

        - participarea la simpozionul international la Scoala speciala “Emil 



 

Garleanu” Galati –februarie2012 

       - participarea laseminarul international “Educatia  Mileniului III – 

Educatia Ecologica”  

-realizarea de parteneriate  : Colegiul National”Eudoxiu Hurmuzachi” 

Radauti, Asociatia Green&Wild   (ong) Cluj, GRUP ŞCOLAR „ GEORGE 

BARIŢIU Livada, Fundatia Noi Orizonturi Lupeni, Scoala”Ion Creanga” Cluj, 

Scoala”Simion Balint” Copaceni, Primaria Sandulesti, Scoala Gala Galaction 

Mangalia, Grup Scolar "Radu Cernătescu" Iasi. 

   -realizarea proiectului transnațional „Creşterea competitivităţii 

învăţământului românesc preuniversitar, din domeniul auto, prin formarea 

cadrelor didactice la standarde europene. AUTO-FORM”- Conferinta  Sibiu- 

21iunie 2012  

   -realizarea  proiectului educativ: cu Colegiul Tehnic Victor Ungureanu 

Campia Turzii , Colegiul National Coriolan Brediceanu – Lugoj  

   -participare Simpozioane INTERNATIONALE, NATIONALE Interjudetene:  

    -participare Concurs de educație civică şi sănătate S.O.S. – PRODUCŢIA DE 
ALIMENTE !-Colegiul Tehnic „Transilvania” Baia Mare 
    -participare Simpozion Interjudetean,, Henri Coanda” Gr. Sc. Cai ferate 

Buzau- Planuride viitor privind protejarea mediului. Portul Rotterdam-

mentiune  

     -participarea la concursul tehnico-ştiințific “FII O SAPATAMANA 

PROFESOR DE STIINTE” a elevilor Cornea Raluca şi Ispan Lorand cu macheta 

“Importanța măsurării pH-ului”şi a elevilor Szabo Zoltan şi Covaci Alin cu 

dispozitivele artizanale denumite” Reciclarea elementelor electronice”  



 

    -coordonarea elevei Cornea Raluca din clasa XIII B RP la realizarea 

articolului “Orga de lumini” prezentat în cadrul la Festivalul Naţional Scolar 

de Creativitate şi  Inventică Ediţia a IV-a, Alba Iulia 

    -Iubeşte Clujul Curat -2012 ,parteneriat cu Primăria municipiului Cluj-

Napoca 

   -organizarea si insotirea elevilor din scoala de la Bekes  

    -participare cu elev ,sustinere  lucrare,, Robotica industriala” la sesiunea 
stiintifica ed. 2 de la Universitatea Tehnica Cluj-N  

   -participarea la concursul  judetean Liceenii Antreprenori la Colegiul Emil 
Negrutiu Turda- Premiul pentru cel mai bun plan de afaceri  

  -participarea la Targul de Firme de Exercitiu la Colegiul Economic Iulian Pop  

   -elaborarea afise in colaborare cu ASDR Dezmir  

    -participarea  la Concursul judetean si regionalSNAC sectiunea dans 
traditional- Locul I pe judet , Locul  II pe regiune  

    -participarea la Concursul  interjudetean Si eu voi fi intreprinzator la Liceul 
Ovidius Constanta –mentiune 

 

 

 



 

Apreciere generală 

-Viziunea si misiunea scolii sunt stabilite foarte clar si concret; 

- C.E.A.C. si-a elaborat un plan de munca bazat pe legislatia calitatii cu actiuni concrete; 
- O buna colaborare intre echipa de management si  C.E.A.C.; 

- O implicare totala a echipei de management in implementarea sistemului calitatii in institutie; 

- O buna colaborare intre echipa de management si personalul scolii 

Echipa de management a transmis foarte clar si concis obiectivele strategiei scolii intregului personal angajat si tuturor 

colaboratorilor(agenti economici, parinti, etc) 

-Preocupari pentru dezvoltarea competentelor de lectura prin implementarea proiectului interjudetean „Album de lectura” 

-Dezvoltarea competentelor de comunicare stiintifica prin organizarea Festivalului de Creativitate Scolara, pentru elevi si profesori in 

parteneriat cu Biblioteca Judeteana „Octavian Goga”,Facultatea de Stiinta si Ingineria Mediului, UBB Cluj-Napoca; 

-Implicarea in numeroase proiecte,concursuri, parteneriate 

-Autorizare formare adulti pentru 2 calificari:Tractorist si Agricultor culturi de camp; 

-Dezvoltarea unor proiecte din surse extrabugetare 

- Managementul se implica in sprijinirea elevilor  prin ajutoare financiare( pentru elevii cu sitatie financiara precara, orfani si cei cu 

rezultate foarte bune la olimpiade si concursuri) 

- Conducerea scolii promoveaza egalitatea sanselor tuturor elevilor(structura mixta a claselor, clasa cu predare in limba maghiara) si 

tuturor angajatilor 

- Conducerea scolii deruleaza proiecte de perteneriat cu agentii economici pentru instruirea practica si proiecte europene pentru schimburi 

de experienta profesori-elevi 

- Sistemul informational este foarte bine pus la punct, pastrat in conditii de siguranta si confidentialitate 

- O buna colaborare intre conducere si compartimentul financiar, care urmareste indeaproape politica financiara desfasurata de acst 

compartiment(bugetul de venituri si cheltuieli, contracte de sponsorizare) 

-Exista o dotare corespunzatoare cu material didactic care sa sprijine procesul de invatare 

-Laboratoarele de specialitati au fost renovate si dotate 

-Amenajarea laboratorului de protectia mediului 

-S-au realizat noi parteneriate cu agentii economici pentru orele de instruire practica 

-Accesul tuturor elevilor la toate resursele scolii necesare procesului de invatare 

-O buna informare a elevilor, de catre cadrele didactice ,despre aceste resurse puse la dispozitia lor pentru a fi folosite 

-Existenta unei politici de formare si dezvoltare profesionala care promoveaza egalitatea sanselor si care se bazeaza pe actualizarea 

cunostintelor pentru demonstrarea competentei 

-Programele de invatare sunt supuse aprobarii ISJ si avizate de agentii economici 



 

-Programele de invatare asigura continuitatea studiilor elevilor 

- Promovabilitate de 100% la examenele de atestare profesionala 

-Implicarea activa a elevilor in propria formare  

-Dezvoltarea competentelor de autoevaluare  

- Existenta unei politici de evaluare a invatarii riguros stabilita  si comunicata atat elevilor cat si cadrelor didactice 

-Implicarea activa a managementului in procesul de autoevaluare 

- Toate compartimentele organizatiei sunt supuse procesului de autoevaluare 

- Sistemul de calitate culege feedback-ul din partea elevilor, parintilor, agentilor economici prin chestionare 

- Derularea programelor de pregatire pentru olimpiade, concursuri , atestari, bac, etc 

- Elaborarea planului de actiune pentru corectarea punctelor slabe observate in urma autoevaluarii 

-Analiza punctelor tari si slabe pe arii curriculare 

- Elaborarea planurilor de imbunatatire 

- Realizarea unui feedback in urma procesului de autoevaluare din partea intregului personal angajat 

 

 



 

Date statistice şi de performanţă 

 

Pentru autoevaluare sunt necesare date statistice. Aceste  informaţii pot fi preluate din Planul de Acţiune al Şcolii (PAS),unde sunt 

anexate : 

 numărul total de elevi înscrişi, pe nivele de învăţământ, sexe, medii de rezidenţă (pentru ultimii trei ani); 

 numărul total de elevi înscrişi pe filiere, pe profiluri şi pe domenii de pregătire profesională (pentru ultimii trei ani); 

 rata de promovare, pe profiluri şi pe domenii de pregătire profesională, sexe, medii de rezidenţă (pentru ultimii trei ani); 
 rata abandonului şcolar, pe profiluri şi pe domenii de pregătire profesională, sexe, medii de rezidenţă (pentru ultimii trei ani); 

 rata de succes la examenul de bacalaureat şi la examenele de certificare a competenţelor profesionale, sexe, medii de rezidenţă 

(pentru ultimii trei ani). 

 

-  
Baza de date a unităţii de ÎPT va fi actualizată permanent, fiind colectate şi păstrate toate acele informaţii solicitate de 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi de organismele şi instituţiile afiliate acestuia. De asemenea, vor fi colectate 

informaţii care să permită unităţilor de ÎPT raportarea în funcţie de Setul de referinţăal indicatorilor de calitate elaborat la 

nivel european (prezentaţi detaliat în Anexa G ). În această etapă a dezvoltării, nu sunt disponibile toate informaţiile 

solicitate şi nici nu sunt dezvoltate toate mecanismele care să permită colectarea lor; unitatea de ÎPT trebuie însă să aibă în 

vedere  colectarea acestor informaţii în momentul în care mecanismele dezvoltate la nivel de sistem vor permite acest 

lucru. 

 

 

 

 

 

 



 

2011/2012 

Profil-Tehnic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasa               Specializarea Nr.elevi Fete Rural 

IX C Tehn.electrician electronist auto 32 2 23 

IX D Tehnician in transporturi 32 -  

IX E Tehnician procesare media 32 11  

X C Tehn. electrician electronist auto 28 - 15 

X D  Tehnician in transporturi 23 - 12 

X E Tehnician procesare media 19 5  

XI C  Tehnician in transporturi 27 - 7 

XI E  Tehnician procesare text imagine 18 9  

XI G Tehnician in transporturi 24 1  

XII D Rp Tehn.eletrotehnist 20 - 6 

XII B Tehn. electrician electronist auto 31 -  

XII C Rp Tehnician mec.in intret.si repar 26 3  

XII D Rp Tehnician in transporturi 13 -  

XII E Tehnician procesare text imagine 28 14  

XIII A Rp Tehnician mec.in intret.si repar 17 - 7 

XIII B Rp Tehnician electrotehnist 18 1 7 

XIII C  Rp Tehnician in transporturi 21 - 8 

XIII B s Tehnician in transporturi 21 3  

XIV A s Tehnician mec.in intret.si repar 26 -  

XIV C s Tehnician in transporturi 21 9  

XIV D s Tehnician in transporturi 21 7  



 

Profil-Resurse naturale si protectia mediului 

 

Clasa               Specializarea Nr.elevi Fete Rural 

IX B Tehn.in agricultura 32 14 15 

X B Tehn. ecolog si protectia calit.mediului 29 12 20 

XI B Tehn. ecolog si protectia calit.mediului 29 15 7 

XI D Tehn.in agricultura 26 13 8 

XII A s Rp Tehn.in agricultura 26 7 11 

XIII A s  Tehn.in agricultura 31 6 2 

XIV B s Tehn.in agricultura 23 15 10 

 

Profil-Servicii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasa               Specializarea Nr.elevi Fete Rural 

IX A Tehn. In activ. economice 31 17 20 

X A Tehn. In activ. economice 26 18 16 

XI A Tehn. In activ. economice 30 23 15 

XI F Tehn. In achizitii si contractari 24 10 - 

XII A Tehn. In activ. economice 28 18 8 



 

2010/2011 

Profil-Tehnic 

 

 

 

 

 

 

 

Profil-Resurse naturale si protectia mediului 

 

Clasa               Specializarea Nr.elevi Fete Rural 

IX B Tehn.ecolog si protectia calit.mediului 30 16 15 

X B Tehn. ecolog si protectia calit.mediului 29 16 20 

X D Tehn. in agricultura 26 3 7 

XII B Tehn. ecolog si protectia calit.mediului 25 13 8 

XIII B Rp Tehn.in agricultura 14 10 11 

XII Es Rp Tehn.in agricultura 23 10 2 

XIII Ds Rp Tehn.in agricultura 18 15 10 

XIV S Rp Tehn.ecolog si protectia calit.mediului 12 4 7 

XIII B FR Tehn.ecolog si protectia calit.mediului 31 26 3 

Clasa               Specializarea Nr.elevi Fete Rural 

IX C Tehn.electrician electronist auto 28 - 23 

X C Tehn.transporturi 29 - 15 

XI B  Tehn. electrician electronist auto 31 - 12 

XII C Rp Tehn. mec.in intret.si repar. 17 1 7 

XII D Rp Tehn.eletrotehnist 20 - 6 

XIII A Rp Tehn.electrotehnist 20 - 7 

XIII A FR Tehnician in automatizari 19 7 7 

XIII C s Rp Tehnician mec.in intret.si repar 20 - 8 



 

 

Profil-Servicii 

 

 

 

 

 

SAM 

 

 

 

 

 

SCOALA POSTLICEALA 

 

 

 

 

 

Clasa               Specializarea Nr.elevi Fete Rural 

IX A Tehn. In activ. economice 26 17 20 

X A Tehn. In activ. economice 30 22 16 

XI A Tehn. In activ. economice 28 18 15 

XII A Tehn. In activ. economice 29 22 8 

Clasa               Domeniu Nr.elevi Fete Rural 

XI C Mecanic auto 30 2 15 

Anul               Domeniu Nr.elevi Fete Rural 

II Tehn. cadastru funciar topograf 16 1 3 



 

2009/2010 

Profil-Tehnic 

 

 

 

 

 

 

 

Profil-Resurse naturale si protectia mediului 

 

Clasa               Specializarea Nr.elevi Fete Rural 

IX B Tehn.ecolog si protectia calit.mediului 29 15 15 

IX D Tehn. in agricultura 28 3 20 

XI B Tehn. ecolog si protectia calit.mediului 30 15 7 

XII B Tehn. ecolog si protectia calit.mediului 26 10 8 

XII C Rp Tehn.in agricultura 24 13 16 

XIII B Rp Tehn.in agricultura 24 16 11 

XII Ds Rp Tehn.in agricultura 40 25 2 

XIII Ds Rp Tehn.in agricultura 20 5 10 

XII B FR Tehn.ecolog si protectia calit.mediului 35 27 7 

XIII B FR Tehn.ecolog si protectia calit.mediului 35 22 1 

Clasa               Specializarea Nr.elevi Fete Rural 

IX C Tehn.electrician electronist auto 31 4 23 

X B Tehn.in automatizari 28 - 15 

XII D Rp Tehn.in automatizari 24 - 9 

XIII A Rp Tehn.electrotehnist 27 2 7 

XII A FR Tehn.in automatizari 31 10 - 

XIII A FR Tehn.in automatizari 33 14 7 

XII C S Rp Tehnician mec.in intret.si repar. 29 - 7 

XIII C s Rp Tehnician mec.in intret.si repar 20 - 8 

XIV S Rp Tehnician mec.in intret.si repar 21 2 3 



 

 

Profil-Servicii 

 

 

 

 

 

SAM 

 

 

 

 

 

SCOALA POSTLICEALA 

 

Clasa               Specializarea Nr.elevi Fete Rural 

IX A Tehn. In activ. economice 31 24 20 

X A Tehn. In activ. economice 30 19 13 

XI A Tehn. In activ. economice 29 22 15 

XII A Tehn. In activ. economice 28 14 4 

Clasa               Domeniu Nr.elevi Fete Rural 

X Lucrator in mecanica de motoare 17 - 10 

X Lucrator in lacatuserie mecanica 17 2 8 

XI Mecanic agricol  20 - 8 

XI Mecanic auto 27 - 4 

XI Electrician electronist auto 24 4 5 

Anul               Domeniu Nr.elevi Fete Rural 

I Tehn. cadastru funciar topograf 30 5  

II Tehn. cadastru funciar topograf 21 8  



 

 

Rezultate bacalaureat 2009-2010 

 

Rata de promovare= 30%  din care: Liceu ruta directa=69,71% 

                                                    Liceu ruta progresiva=14,58% 

                                                    Liceu seral=2,46% 

 

 

Rezultate atestat 2009-2010 

 

Rata de promovare=100% 

 

 

Rezultate bacalaureat 2010-2011 

 

 

Rezultatele examenului de absolvire (bacalaureat)                                                                      Rezultate atestate 

2010-2011 % Prezenţi  Reuşiţi  din care, după medie 

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

Total 48,48% 66 32 27 4 1 - 

 

Rezultate bacalaureat 2011-2012 

 

Rezultatele examenului de absolvire (bacalaureat)                                                                      Rezultate atestate 

2011-2012 % Prezenţi  Reuşiţi  din care, după medie 

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

Total 20,15% 134 27 22 4 1 - 

 

 

Rezultate examen de certificare comnptente profesionale  2011-2012 

 

Inscrisi 182  prezenti 158  promovabilitate   100% 



 

RATA ABANDONULUI ŞCOLAR LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL TEHNOLOGIC 

     

Criteriul 

ANUL ŞCOLAR %  

2009/2010 2010/2011 2011/2012 

 

 

Total şcoală 0,7 1 5  

masculin -         1 4  

feminin 100 - 1  

 urban*   -  

rural*   5  

     

 

RATA ABANDONULUI ŞCOLAR LA SAM 

Criteriul 

ANUL ŞCOLAR %  

2008/2009 2009/2010 2010/2011 

 

 

Total şcoală 8 6 -  

masculin 83 100 -  

feminin 17 - -  

urban* 3 2 -  

rural* - 4 -  

 



 

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



 

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

pentru a aplica şi monitoriza recomandările de îmbunătăţire a calităţii  

1C Monitorizarea internă a procedurilor 

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

calităţii 

1.14 procedurile şi politicile sunt monitorizate şi evaluate în mod regulat pentru a se garanta că sunt eficiente şi 

respectate şi procesele sunt adecvate  
1.15 se stabilesc proceduri privind neconformitatea şi se implementează măsuri corective în cazul nerespectării 

regulilor 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

0 

 

 

 

 

Apreciere 

-Descriptorii de performanta de la principiul 1 potrivit dovezilor analizate au fost atinsi in majoritate cu posibilitati de imbunatatire pentru 

cei de la manualul calitatii si monitorizarea interna a procedurilor  

-Conducerea scolii si C.E.A.C. este profund implicata in asigurarea si imbunatatirea calitatii organizatiei fiind un exemplu pentru ceilalti in 

implementarea sistemului de management al calitatii . 

-Manualul calitatii exista pe partile lui componente inclusiv monitorizarea aplicarii planurilor de imbunatatire 

-Monitorizarea interna a procedurilor se face prin proceduri de monitorizare si revizuire  

-Şcoala are încheiate parteneriate şi desfăşoară multe activităţi extracurriculare foarte apreciate de elevi. 

 
-Misiunea şcolii este clar definită şi echipa de management duce o politică activă de promovare a valorilor şcolii. 

-Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii a fost înfinţată conform legii 87/2006 şi are un regulament propriu de funcţionare, discutat şi  

aprobat în Consiliul de Administraţie, în care sunt prevăzute  modul de organizare si functionare,atribuţiile fiecărui membru a comisiei,   

etc. 

-Documentaţia sistemului calităţii care a fost elaborată cuprinde formulări clare privind politica şi planurile strategice la nivelul unităţii de 
învăţământ. 

-Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii coordonează redactarea, modificarea, aplicarea procedurilor şi activitatea de autoevaluare.     

Dovezi în sprijinul aprecierii 

 PAS ,Plan Managerial, PRAI, PLAI 

 declaraţie de misiune documentată; obiective şi aspiraţii 

 fişele postului ale persoanelor din conducere, declaraţia de responsabilităţi 



 

 declaraţia managementului, cuprinzând dovezi privind modul în care managementul este implicat activ în procesul de asigurare a 

calităţii 

 procesele verbale ale întâlnirilor structurilor de conducere 
 politici şi proceduri documentate; manualul calităţii; 

 structura organizaţională; organigrama; roluri şi responsabilităţi 

 dovezi care demonstrează că politicile şi procedurile sunt aplicate 

 standarde suplimentare ale calităţii (ex. pentru orientarea profesională, firmele de exerciţiu, învăţarea prin activităţi practice) 
 rapoarte de autoevaluare; planuri de îmbunătăţire;  

 formulare de monitorizare internă;  

 procedurile de revizuire a programelor de învăţare; 

 procesele verbale ale întâlnirilor Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii;  
 procese verbale ale Consiliului de Administraţiei, ale comisiilor metodice, Consiliului profesoral, Consiliului consultativ al elevilor şi ale 

altor comisii;   

 procese verbale ale Consiliului de Curriculum 

 evidenţe privind revizuirea PAS, a planurilor manageriale, a planurilor operaţionale  
 rapoarte de activitate 

 planuri de acţiune 

 feedback de la factorii implicaţi şi analiza acestuia –chestionare elevi,profesori,agenti economici 

 rapoarte ale evaluării externe, monitorizării externe, inspecţiei şi ale altor audit - uri externe  

 evidenţe ale planurilor de acţiune stabilite de auditorii externi şi ale modului în care sunt comunicate şi puse în aplicare acestea  
 înregistrări privind certificarea externă (ex. autorizarea şi acreditarea făcute de ARACIP) 

 alte validări externă privind managementul calităţii în cadrul organizaţiei  

 validarea externă a raportului de autoevaluare şi a planului de îmbunătăţire  

 rapoarte trimise la inspectoratele şcolare  
 

Puncte tari cheie 

 Valorile şi normele de conduită sunt înţelese de toţi şi aplicate în 
activităţile zilnice. 

 Unitatea de ÎPT are echipe eficiente care stabilesc ţinte 

ambiţioase, dar realiste, inclusiv ţinte privind rata de retenţie, 

progresul elevilor şi rezultatele învăţării. 
 Intreg personalul îşi înţelege cu claritate responsabilitatea de a 

identifica şi a furniza dovezi referitoare la punctele tari şi punctele 

slabe în domeniul lor de activitate. 

 Întreg personalul  îşi înţelege foarte bine rolurile şi 
responsabilităţile, respectiv impactul pe care îl are asupra 

unităţii de ÎPT şi asupra succesului elevilor. 

 Elevii, personalul didactic şi personalul didactic auxiliar şi 

Puncte slabe cheie 

 Unele politici şi proceduri sunt respectate, monitorizate, 
analizate şi îmbunătăţite intr-un ritm mai lent  

 Slaba implementare a  procedurii de monitorizare a reclamatiilor 

  



 

neauxiliar înţeleg şi se implIcă în procesul de management al 

calităţii şi de autoevaluare. 

 Alte părţi interesate înţeleg procesul de autoevaluare a unităţii 
de ÎPT şi contribuie la el. 

 Este monitorizată cu atenţie activitatea unităţii de ÎPT,  în 

special eficienţa predării şi a învăţării şi a activităţilor din afara 

organizaţiei.  
 Rezultatele elevilor sunt evaluate în mod regulat. 

 Informaţiile despre rata de  retenţie, progresul elevilor şi 

rezultatele învăţării sunt exacte, accesibile profesorilor, 

maiştrilor  instructori şi managerilor, şi folosite eficient pentru a 
îmbunătăţi performanţa.  

 Eficienţa procesului de îmbunătăţire a calităţii este monitorizată. 



 

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 
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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 crează legături cu alţi parteneri şi departamente ale administraţiei locale pentru a face procesul de învăţare 

mai accesibil şi sigur (ex. asigurarea transportului, cazării, mesei elevilor, servicii medicale şi educaţie sanitară) 
2.16 proiectele de parteneriat şi programele de învăţare contribuie la creşterea participării la programele de învăţare 

şi a capacităţii de ocupare a unui loc de muncă la nivel local, regional şi, dacă este posibil, la nivel naţional şi 

european 

2D Sistemul de informare 

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

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

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

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 

Pentru acest principiu scoala ofera un management eficient de proces, comunicare eficienta, politica de parteneriate este una  dinamica, 



 

bugetul scolii este bine gestionat si administrat. 

Prin întreaga activitate a pesonalului scolii se promovează egalitatea şanselor elevilor.  

 

Dovezi în sprijinul aprecierii 

 declaraţie de misiune documentată; obiective şi aspiraţii  

 fişele postului ale persoanelor din conducere 
 declaraţia managementului, incluzând dovezi privind modul în care echipa de management este implicată activ în asigurarea calităţii  

 procese verbale ale şedinţelor echipei de management  

 rapoarte de informare a managementului; rapoarte anuale  

 evidenţe privind validarea programului de învăţare (internă şi externă)  

 planuri strategice şi planuri operaţionale (ex. PAS) 
 strategii pentru a informa personalul, elevii şi alţi factori implicaţi în ceea ce priveşte oportunităţile, legislaţia, practicile curente şi cele 

în dezvoltare  

 surse de informaţii pentru principalii factori implicaţi (materiale informative primite prin e-mail, manuale, broşuri, publicaţii, website 

etc.) 
 dovezi privind diseminarea informaţiilor la nivel intern şi extern (ex. website, afişaj public, centru de documentare) 

 strategia de marketing  

 politica şi procedurile privind parteneriatul şi cooperarea cu diferite organizaţii 

 procese verbale ale şedinţelor cu partenerii; evidenţe ale întâlnirilor dintre managerii organizaţiei furnizoare şi principalii factori 
implicaţi şi parteneri, corespondenţă  

 acorduri formale de parteneriat şi/sau colaborare cu organizaţii partenere (mai ales agenţi economici locali, agenţii de ocupare a forţei 

de muncă, comunitatea locală)  

 dovezi privind contribuţia adusă la dezvoltarea locală şi regională  
 sistem documentat de informare; rapoarte de evaluare  

 dovezi privind sistemul de colectare, stocare, utilizare şi arhivare a datelor referitoare la management şi a altor date şi informaţii, date 

statistice 

 date privind rata de retenţie, progresul şi performanţele  

 date privind traseul elevilor după absolvire  
 dovezi privind tranziţia elevilor de la şcoală către locul de muncă 

 date privind eficacitatea şi eficienţa programelor de învăţare  

 dovezi privind aprobarea curriculumului la decizia şcolii şi a curriculumului în dezvoltare locală 

 feedback de la factorii implicaţi (ex. Interviuri, chestionare, focus grupuri) 
 dovezi privind formarea personalului în vederea utilizării sistemului de management al informaţiei  

 politicile financiare şi evidenţe ale auditurilor 

 registrele contabile şi financiare 

 exemple de activităţi legate de asigurarea eficacităţii organizaţiei din punctul de vedere al costurilor; analiza costurilor activităţii de 



 

învăţare  

 dovezi care demonstrează că deciziile de ordin financiar vizează în primul rând educaţia şi formarea profesională  

 dovezi că strategiile şi planurile de acţiune ţin cont de conceptul “valoare pentru bani”  
 politici şi proceduri pentru asigurarea şanselor egale   

 

Puncte tari cheie 

 Managerii împărtăşesc un scop comun şi pun pe primul plan 

elevii şi rezultatele acestora.  

 Ţelurile şi valorile unităţii de ÎPT sunt clare şi şansele egale sunt  

puternic evidenţiate 
 Personalul este bine informat şi este dedicat ţelurilor şcolii ÎPT.  

 Unitatea de ÎPT lucrează eficace cu partenerii, cum ar fi 

angajatori şi reprezentanţi ai comunităţii.  

 Rezultatele elevilor sunt evaluate în mod regulat.  
 Informaţiile rata de  retenţie, progresul elevilor şi rezultatele învăţării 

sunt exacte, accesibile profesorilor, maiştrilor instructori şi 

managerilor, şi sunt folosite eficient pentru a îmbunătăţi 

performanţa.  
 Sistemele de evaluare a performanţei personalului, pentru 

identificarea nevoilor de formare şi de dezvoltare a acestora 

sunt complete şi eficiente.  

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

 Membrii Consiliului de administraţie monitorizează îndeaproape 

performanţa unităţii de ÎPT. 

Puncte slabe cheie 

 Colaborare restransa cu alte ITP cu privire la experienta in 

invatare 

 



 

PRINCIPIUL CALITĂŢII 3 – Managementul resurselor 

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

şi evaluate de personal competent şi calificat. 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 

 

APRECIERE 

+ 0 - 

3A Siguranţa mediului de învăţare 

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

utilizare a echipamentelor de specialitate, a resurselor de învăţare şi a spaţiului (inclusiv a spaţiilor administrative, 
auxiliare, a bibliotecii şi a centrului de documentare şi TIC) 

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

prevăzute de lege acolo unde este cazul 

3.3 există resurse eficiente, gestionate astfel încât să sprijine procesul de învăţare, resurse care sunt însoţite de 
instrucţiuni de funcţionare clare, uşor de înţeles şi într-o varietate de formate 

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

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

violent sau alte perturbări sunt evitate  
3.5 membrii personalului şi elevii au acces la serviciile medicale (vezi şi 2.15) 

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

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

 

3B Resurse fizice 

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

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

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

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

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

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

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

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

uşor de localizat 

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

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

este posibil 
3C Managementul personalului 

3.13 personalul de conducere identifică cerinţele minime în ceea ce priveşte calificările şi experienţa personalului 

didactic în funcţie de profilul şi de specializările/calificările profesionale existente în oferta educaţională 

3.14 toţi membrii personalului sunt angajaţi în conformitate cu legislaţia în vigoare 
3.15 toate rolurile şi responsabilităţile membrilor personalului sunt înţelese, iar poziţiile de autoritate sunt recunoscute 

(vezi şi 2.9) 

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

evaluare care are ca rezultat planuri de acţiune şi îmbunătăţire 

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

Scoala ofera elevilor un mediu sigur si sanatos, baza materiale satisface nevoile didactice, scoala are 100% personal calificat si ofera 



 

posibilitatea formarii continue prin programe acreditate si autorizate. 

Dovezi în sprijinul aprecierii 

 politici şi proceduri privind sănătatea şi securitatea; personal calificat, având responsabilităţi specifice în ceea ce priveşte sănătatea şi 

securitatea  

 sisteme de control al repartizării elevilor pentru stagiul de practică, a locaţiilor externe unde se desfăşoară activităţi de învăţare :caiete 

de practica,contracte cu agentii economici 
 verificări ale echipamentelor de protecţie; planuri de acţiune 

 documentaţia privind Comisia de prevenire şi stingere a incendiilor (PSI) şi exerciţiile de evacuare în caz de incendiu, proceduri pentru 

alte tipuri de situaţii de urgenţă 

 registre privind bunurile imobile, ex. birouri, ateliere, terenuri de sport, săli de clasă, săli de instruire practică, bibliotecă, cabinetul de 
orientare profesională  

 revizia echipamentelor, verificarea condiţiilor de cazare, planuri pentru îmbunătăţirea acestora  

 dovezi privind utilizarea şi accesul la bibliotecă, echipamente, internet, e-learning etc , fise de biblioteca, prezenta 

 feedback de la personal şi elevi; analiza acestuia -chestionare 
 politica privind sprijinirea învăţării şi documentaţia referitoare la disponibilitatea şi punerea în aplicare a măsurilor de sprijinire a 

învăţării; dovezi privind sprijinul acordat elevilor cu nevoi speciale)-orar de meditatii 

 politici şi proceduri privind orientarea în carieră –plan managerial psiholog 

 date privind traseul elevilor după absolvire –rapoarte de insertie si continuarea studiilor 

 CV-urile angajaţilor şi evidenţe referitoare la aceştia; dovezi privind conformitatea cu reglementările actuale şi prevederile legislative  
 specificaţii individuale pentru profesorii şi maiştrii instructori implicaţi în procesele de predare şi evaluare  

 structură organizaţională; organigrama; distribuirea autorităţii; roluri şi responsabilităţi; fişele postului  

 politica privind instruirea iniţială a personalului; materiale pentru instruirea iniţială; evaluarea activităţilor specifice  

 evidenţe privind autoevaluarea personalului  
 politici şi proceduri privind evaluarea şi analiza personalului; planuri de acţiune; formulare de analiză a evaluării; 

 politici şi proceduri privind formarea profesională şi dezvoltarea personalului; planuri de acţiune 

 procese verbale ale şedinţelor care au evidenţiat necesitatea formării specifice a personalului  

 procese verbale ale Comisiei de formare continuă 
 procese verbale ale Comisiilor metodice 

 dosare privind dezvoltarea profesională continuă; evidenţe ale actualizării cunoştinţelor personalului , certificate şi calificări obţinute în 

urma cursurilor de formare a personalului 

 rezultatele autoevaluării şi evaluării interne; planuri de îmbunătăţire 
 

Puncte tari cheie 

 Profesorii şi maiştrii instructori sunt calificaţi.  

 Ei participă frecvent la programe de perfecţionare 

Puncte slabe cheie 

 dotarea mai slaba a atelierelor scoala 

 lipsa unei proceduri de monitorizare a progresului tehnologic şi 



 

 Unitatea şcolară oferă un mediu interesant şi activ pentru elevi. 

 Facilităţile şi resursele de învăţare sunt foarte bune, peste 

nivelul aşteptat. 
 Documentele de feed back arată că personalul şi elevii apreciază 

facilităţile de învăţare.  

 Munca elevilor este expusă în clase şi locuri publice. 

 Biblioteca  este bine proiectată, echipată cu o gamă variată de 
resurse pentru învăţare. 

 Elevii şi personalul au acces uşor şi liber la echipamente de 

calcul moderne, disponibile şi în multe clase sau ateliere.  

 Unitatea de ÎPT şi-a susţinut investiţia în echipamente de calcul 
şi software prin politici care încurajează folosirea calculatoarelor. 

 Facilităţile de tipărire şi multiplicare permit profesorilor şi 

maiştrilor instructori să realizeze un bun suport tipărit pentru 

cursuri.  
 Elevii cu mobilitate redusă au acces uşor în toate zonele unităţii de 

ÎPT. 

 Adaptările claselor, locurilor de practică şi atelierelor permit 

elevilor cu cerinţe educaţionale speciale să înveţe eficient. 

de implementare a  inovaţiile importante 

 



 

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 

Scoala analizeaza si revizuieste in permanenta programele de invatare este receptiva la nevoile tuturor factorilor dar nu intotdeauna 

programele de invatare sunt revizuite periodic. 

Programele de învăţare asigură egalitatea de şanse a elevilor, sporesc valoarea învăţării prin activităţi practice, îi încurajează pe elevi să-

şi asume responsabilitatea învăţării. 

Şcoala monitorizează evoluţia şcolară a elevilor în funcţie de competentele stabilite în curriculum-ul naţional. 

Pentru cresterea progresului şcolar, se încearcă măsuri de remediere – pregătire suplimentară, consiliere, combaterea absenteismului. 

 

Dovezi în sprijinul aprecierii 

 informaţii privind piaţa muncii; utilizarea PRAI şi PLAI  

 documente privind ţintele şi strategia (ex. PAS);  

 dovezi privind implicarea unor focus grupuri locale; a unor grupuri consultative; a diverşilor parteneri locali; documente de revizuire şi 

evaluare; feedback din partea angajaţilor şi angajatorilor  
 politica şi procedurile privind parteneriatul; procese verbale ale întâlnirilor partenerilor; dovezi privind contribuţia la acţiuni locale şi 

regionale  

 dovezi privind modul în care programele de învăţare răspund nevoilor identificate ale factorilor implicaţi  

 dovezi privind necesitatea programelor de învăţare  
 dovezi privind revizuirea programelor de învăţare; feedback în urma evaluării  

 feedback de la angajatori şi elevi în privinţa programului de învăţare  

 documentaţie privind procesele de predare-învăţare (vezi şi Principiul calităţii 5); politica şi procedurile privind activităţile de observare 

a proceselor de predare-învăţare; rapoarte de observare; analize comparative în conformitate  cu standarde interne şi externe; 

feedback de la activităţile de observare; planuri de acţiune pentru activităţile de observare; indicaţii privind procesul de observare  
 evidenţe privind autoevaluarea personalului  

 raport de autoevaluare; planuri de îmbunătăţire  

 plan de acţiune pentru creşterea ratei de retenţie, promovare şi rezultatele şcolare folosind date rezultate în urma unor analize 

comparative interne şi externe  
 analize privind finalizarea programului de învăţare şi rezultatele obţinute 

 date privind certificarea competenţelor profesioanle ale elevilor  

 date privind  progresul elevilor 

 planul de şcolarizare 
 dovezi privind pregătirea suplimentară a elevilor 

 rezultatele elevilor la concursuri şi examene 

 registre matricole 



 

Puncte tari cheie 

 

 Oferta educaţională este diversă, gama de programe de învăţare 

corespunde nevoilor tuturor elevilor. 
 Derularea programelor de învăţare este bine organizată.  

 Există o gamă variată de activităţi extra-curriculare. 

 Renovarea atelierelor scoala 

 Amenajarea serei pentru practica in agricultura 
 Lotul scolii-desfasurare de lucrari agricole cu elevii scolii 

 Programele de învăţare sunt planificate şi monitorizate cu 

atenţie. 

 Documentele de proiectare şi planificare ţin cont de experienţa 
şi achiziţiile anterioare ale elevilor.  

  Scoala stimulează studiul individual 

 Curriculum-ul este incluziv şi asigură şanse egale de  acces şi 

formare 
 Numar mare de conventii de practica incheiate cu agentii 

economici 

 

 

Puncte slabe cheie 

 Lipsa unei proceduri de evaluare a programelor de invatare 

 Revizuirea doar a unor programe de invatare 
 



 

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 
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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 

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 

Scoala ofera elevilor sprijin atat in problemele personale cat si pentru acces egal la programele de invatare, relatia cadru didactic-elev 

fiind una deschisă şi stimulativă, profesorii încurajează autoevaluarea şi dezvoltarea potenţialului propriu 

 

Dovezi în sprijinul aprecierii 

 statut; misiunea si viziunea scolii; scopurile şi obiectivele organizaţiei  

revista şcolii,cartea „Album de lectura”  articole în presa locală, pe postul local de televiziune, participări la târguri şi expoziţii  

carte Simpozion educational „Educatie pentru dezvoltare durabila” 

actiuni de voluntariat 

 politica şi procedurile privind şansele egale, învăţarea inclusivă şi accesul; plan de acţiune 
 participare la Strategia Nationala de Actiune Comunitara 

 procesele verbale ale şedinţelor având ca temă şansele egale, învăţarea inclusivă, accesul, sprijinirea elevilor etc.  

 documentaţie privind drepturile şi responsabilităţile elevilor;  

 statistici privind recrutarea, retenţia, promovarea, rezultatele învăţării ex. în conformitate cu sexul, etnia, dizabilităţile, apartenenţa la 
minorităţi sau grupuri defavorizate  



 

 date privind grupurile minoritare şi defavorizate  

 programe de orientare şi consiliere (inclusiv cel de orientare profesională);   

 documentaţie privind sprijinul acordat elevilor; contract şi planuri individuale de învăţare (sau documente echivalente) 
 documentaţie ce demonstrează cum se acordă sprijin suplimentar eficace, dacă este solicitat; cum se monitorizează şi evaluează 

sprijinul suplimentar  

 evidenţe privind monitorizarea elevilor şi a progresului acestora  

 politica şi procedurile privind procesul de predare şi instruire practică; evidenţe privind activităţile de observare; rapoarte de 
observare; analize comparative în conformitate  cu standarde interne şi externe; feedback de la activităţile de observare; planuri de 

acţiune pentru activităţile de observare; indicaţii privind procesul de observare; autoevaluarea personalului şi reflecţii privind practicile 

proprii 

 date privind programul de învăţare: ex. planuri de şcolarizare; necesarul de resurse; planuri de lecţie; activităţi de dezvoltare a 
personalului în sprijinul programului; rezultatele programului, activităţi de revizuire şi evaluare (inclusiv feedback de la elev, 

angajator, personal şi analiza acestuia); date privind frecvenţa; finalizarea programului; procese verbale ale şedinţelor Comisiilor 

metodice  

 politica şi procedurile privind evaluarea formativă şi sumativă şi monitorizarea învăţării 
 informaţii privind progresul şi traseul elevilor după absolvire (ex. broşuri, pliante); evidenţe privind serviciile de orientare în carieră  

 date privind progresul şi traseul elevilor după absolvire  

 date obţinute de la factorii implicaţi la nivel regional sau local  

 anchete care demonstrează că ceea ce se dobândeşte prin învăţare are impact asupra comunităţii locale  

 politica şi procedurile privind contestaţiile şi reclamaţiile;  
 

 

 

Puncte tari cheie 

 Informaţiile sunt furnizate în multe forme şi locuri, iar elevii au 

posibilitatea să analizeze alegerile făcute.  

 Nevoile de sprijin pentru învăţare sunt abordate repede şi cu 
grijă, iar elevii participă la activităţile suplimentare. 

 Impactul acestui sprijin este evaluat regulat, iar eficacitatea 

sistemelor de sprijin este evaluată în raport cu costurile şi 

rezultatele elevilor. 
 Există o gamă variată de servicii personale şi sociale de sprijin 

pentru elevi. 

 Elevii cunosc bine persoanele desemnate pentru a-i ajuta, atât 

la studiu cât şi pentru rezolvarea unor probleme personale. 
 Există o bună comunicare între diriginţi, profesori, maiştri 

instructori şi personalul de sprijin. 

 Ţintele sunt stabilite şi verificate regulat, iar elevii ştiu ce se 

Puncte slabe cheie 

 Slaba corelare intre metodele de predare si stilurile de invatare 

  Ineficienta unor programe de revizuire si reevaluare a 

activitatilor de sprijin datorita lipsei de interes a beneficiarilor 
 Rezultate slabe ale invatarii individuale 

 Nu toti profesorii urmaresc progresul elevilor si ii implica  in 

evaluarea progresului 



 

aşteaptă de la ei. 

 Există posibilităţi frecvente pentru elevi de a discuta şi planifica 

viitoarele direcţii de studiu sau angajarea. 
 Există monitorizare a progresului  

 Nevoile elevilor din toate mediile sociale sunt recunoscute şi 

satisfăcute. 

 

 



 

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 

Instrumentele si metodele de evaluare sunt proiectate si utilizate pentru a sprijini progresul elevilor 

Rezultatele obţinute de elevi la examenele de certificare a competenţelor profesionale dovedesc o bună pregătire a elevilor care 

frecventeaza scoala in mod regulat.  

Procedurile de evaluare a învăţării cuprind toate formele de testare, examinare scrisă sau orală, evaluare pe bază de competenţe, proiecte 

şi respectă cerinţele legale. 



 

Dovezi în aprecierii 

 evidenţe ale înscrierii elevilor; evidenţe ale datelor de înscriere şi de obţinere a certificării; evidenţe ale numărului actualizat de elevi 

din cadrul unui program de învăţare  
 specificaţiile programului de învăţare prin care se precizează criteriile şi metodele de evaluare 

 procese verbale ale şedinţelor ariilor curriculare 

 rezultatele elevilor şi feedbackul din partea elevilor reflectă ritmicitatea procesului de evaluare 

 dovezi privind răspunsul la contestaţiile elevilor şi la nevoile elevilor în ceea ce priveşte procedurile alternative de evaluare şi “a doua 
şansă”  

 monitorizarea internă a activităţilor de evaluare, inclusiv sprijinul acordat, înregistrări, formulare de feedback, înregistrări ale 

observării predării şi învăţării, planuri de acţiune  

 înregistrări privind revizuirea regulată a activităţilor de evaluare a învăţării, de monitorizare  

 observarea internă a activităţilor de evaluare formativă şi sumativă (ex. ca parte a unei proceduri de monitorizare internă)  
 rapoarte şi planuri de acţiune întocmite în urma procesului de evaluare internă şi externă, inclusiv dovezi că sunt îndeplinite cerinţele 

şi reglementările în vigoare privind standardele de pregătire profesională 

 registre; rapoarte; formulare de revizuire; rezultate ale evaluării şi certificării învăţării 

 dovezi privind procedura de numire a comisiei de examinare  
 date privind rezultatele învăţării şi tendinţe ale rezultatelor de învăţare pentru diferite grupuri de elevi  

 dovezi privind traseul elevilor după absolvire 

 specificaţii privind personalul pentru evaluare şi monitorizarea învăţării 

 documente privind legislaţia şi reglementările în vigoare 
 dovezi privind sistemul de gestionare a informaţiei şi procesul de păstrare a evidenţelor; arhive 

 premii şi menţiuni obţinute de elevi la olimpiade şi concursuri şcolare la nivel judeţean şi naţional (Anexa 1)  

Puncte tari cheie  

 Profesorii şi maiştrii instructori notează lucrările elevilor just şi 

le înapoiază cu promptitudine.  

 Evaluarea fiecărei lucrări oferă profesorului şi maistrului 

instructor prilejul să pună în discuţie în faţa elevilor diverse 
aspecte, iar elevilor să clarifice aspecte legate de evaluare.  

 Elevilor li se oferă informaţii corecte legate de rezultatele lor. 

 Elevii sunt ajutaţi să înţeleagă punctele tari şi slabe ale lucrărilor 

lor şi să identifice ţintele pentru următoarea etapă.  
 Ţintele sunt stabilite printr-o varietate de date şi păreri ale celor 

implicaţi.  

 Există curbe de progres care oferă elevilor şi părinţilor lor o 

imagine clară asupra performanţelor elevilor. 

 Performanţele şi progresul elevilor sunt utilizate eficient pentru 
a monitoriza eficacitatea ofertei unităţii de ÎPT. 

Puncte slabe cheie 

 Testele de evaluare nu sunt conforme stilurilor de invatare ale 

elevilor 

 Neacordarea celei de a doua sansa in evaluarile elevilor de catre 

unele cadre didactice 



 

 Profesorii, maiştrii instructori şi managerii monitorizează 

rezultatele elevilor, asigurându-se că standardele sunt aceleaşi 

pentru grupuri diferite de elevi ce urmează aceleaşi programe 
de învăţare sau programe echivalente.  

 Există proceduri eficiente care dau posibilitatea cadrelor 

didactice să împărtăşească buna practică în cadrul ariilor 

curriculare 
 

 

 



 

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

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

adecvat la punctele tari şi slabe ale unităţii de ÎPT 
7.12 planul de îmbunătăţire stabileşte în mod adecvat costurile şi resursele şi, defineşte în mod clar ţintele, priorităţile, 

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

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

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

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

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

procesului de autoevaluare şi cu planul de îmbunătăţire (cu respectarea dreptului la protejarea datelor personale) 
7.16 tendinţele privind performanţa în timp demonstrează o îmbunătăţire continuă sau menţinerea unor standarde 

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

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

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

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

0 

Apreciere 

Procesul de autoevaluare al scolii este rezultatul unei proceduri clare care implica toti factorii dispune de un mecanism de colectare 

regulat dar procesul de proiectare si aplicare a imbunatatirii este de nivel mediu. 

Dovezi în sprijinul aprecierii 

 documente de analiză şi evaluare  

 mecanismul de colectare a feedback-ului (ex. interviuri, chestionare, focus grupuri cu factorii interesaţi) şi analizarea acestuia 

 dovezi privind modul în care factorii interesaţi sunt implicaţi în procesul de asigurare a calităţii 

 analiza SWOT 
 planuri de acţiune 

 repere interne şi externe pentru standarde şi indicatori de performanţă  

 plan de acţiune al şcolii (ex. PAS); ţinte şi strategii; scopurile şi obiectivele organizaţiei 

 rapoarte de evaluare şi planuri de îmbunătăţire de la fiecare departament/compartiment  
 evidenţe privind revizuirea politicilor şi procedurilor 

 procese verbale ale întâlnirilor membrilor echipei de management; procese verbale ale CEAC 

 procese verbale ale întâlnirilor cu principalii factori implicaţi/parteneri externi 

 rapoarte şi planuri de acţiune rezultate în urma evaluării şi monitorizării interne şi externe 



 

 evidenţe privind monitorizarea şi urmărirea rezultatelor planurilor de acţiune  

 date şi analize ale performanţei şi date şi analize rezultate din studii;  

 utilizarea datelor şi rapoartelor naţionale  
 înregistrări ale aprecierilor primite, ale contestaţiilor, reclamaţiilor şi măsurilor luate pentru rezolvarea acestora  

evidenţa sugestiilor de îmbunătăţire a sistemelor şi modalităţilor de asigurare a calităţii 

Puncte tari cheie 

 Identificarea punctelor slabe  

 Elaborarea planului de îmbunătăţire  

 Implementarea şi monitorizarea planului de îmbunătăţire  

 Reactualizare PAS ţinând cont de punctele slabe 
 Redefinirea unor priorităţi ale şcolii pentru îmbunăţirea 

procesului instructiv-educativ 

 Antrenarea întregului personal în activitatea şcolii pentru 

îmbunăţirea calităţii  
 Implicarea factorilor externi în activitatea organizaţiei prin 

implementarea unor proiecte educative comune  

 Îmbunăţirea bazei materiale a şcolii 

 Programele educative extracurriculare implementate vin în 

sprijinul formării iniţiale a elevilor  

Puncte slabe cheie 

 

 Rate de promovabilitate foarte slabe pe nivel de invatamant 

seral 

 Lipsa unei proceduri de benchmarking 

 
      

 

 

 
 

 

 

 

 

Întocmit de prof. Farmaciuc Rodica 

 

 



 

 



 

 


