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Rezumat al procesului de autoevaluare 
 
          Raportul de autoevaluare  reflectă activitatea desfăşurată în  şcoală pentru a asigura o educaţie de calitate, în acord cu nevoile 
comunităţii şi ale tinerilor, în vederea adaptării socio- economice a  adolescenţilor de azi, viitori cetăţeni activi, deplin conştienţi de 
propria valoare şi competitivi pe piaţa muncii locală şi europeană. Raportul este realizat  de către membrii C.E.A.C. împreună cu 
secretarul şcolii şi şefii de ariii curriculare.   Activitatea  şcolii este corelată cu PLAI şi PRAI şi ghidată de PAS cu perspectivă până 
în anul 2013. Misiunea şcolii este clar definită şi echipa de management duce o politică activă de promovare a valorilor şcolii.           
Personalul este bine informat şi este dedicat ţelurilor şcolii. Managerii şi întregul personal împărtăşesc un scop comun şi pun pe 
primul plan elevii şi rezultatele acestora. Grupul Şcolar Al. Vlahuţă Şendriceni urmăreşte formarea personalităţii autonome şi 
creative a elevilor, asigurând o pregătire de înaltă calitate, bazată pe cunoştinte de cultură generală şi formarea de competenţe 
profesionale, care să le permită elevilor exercitarea unei profesii în domeniul lor de pregătire, continuarea studiilor în învăţământul 
superior sau realizarea propriei afaceri. 
 
         C.E.A.C. a realizat la începutul anului şcolar Planul de acţiune pentru îndeplinirea principiilor calităţii  şi Planul de 
îmbunătăţire a activităţii .Acţiunile cuprinse în aceste două documente au fost monitorizate  pe parcursul întregului an şcolar .Pe 
baza acestor documente realizate , fiecare arie curriculară ,profesor ,maistru sau personal auxiliar  au avut de realizat  mai multe 
activităţi  care să satisfacă descriptorii de performanţă pentru fiecare principiu de calitate. Conducerea şcolii a luat măsurile 
necesare pentru realizarea acţiunilor  prevăzute în Planul de îmbunătăţire. O parte din  acţiunile cuprinse în planul de îmbunătăţire 
nu s-au realizat integral din cauza lipsei finanţării .Autoevaluarea s-a făcut  continuu pe tot parcursul anului analizând rezultatele 
acţiunilor propuse în Planul de acţiune. 
   
       Raportul de autoevaluare  s-a   realizat pe baza analizei activităţilor realizate din Planul de acţiune  , Planul de îmbunăţăţire  şi 
a altor acţiuni desfăşurate  în scopul  promovării   unui învăţământ modern, desfăşurat într-un climat intern stimulativ atât  pentru 
elevi cât şi pentru profesori, sensibil la nevoile locale şi regionale: 

 În şcoală sunt elaborate documente din care reies valorile şi codurile de comportament:Regulamentul de ordine interioară 
, Dosarul comisiei de calitate – atribuţii,Fişele de atribuţii ale personalului şcolii . 

 Resursele financiare sunt utilizate în  scopul asigurării condiţiilor optime pentru desfăşurarea programelor de învăţare 
 Şedinţe de analiză a C.P. 
 Realizarea unor sondaje pentru a determina gradul de satisfacţie al elevilor şi părinţilor 
 Şedinţe de analiză a Planului de îmbunătăţire în C.A. 
 Realizarea inspecţiilor de evaluare. 



 Observarea lecţiilor de către directori ,inspectori şi membrii C.E.A.C. 
 Participarea profesorilor şi elevilor la activităţi educative şi culturale. 
 Controlul portofoliilor profesorilor. 
 Evaluarea activităţii şi rezultatelor elevilor la examene de finalizare a studiilor. 
 Discuţii cu elevii şi părinţii acestora. 
 Discuţii cu personalul din şcoală. 
 Inspecţii pentru obţinerea gradelor didactice, 
 Urmărirea activităţii elevilor şi cadrelor didactice care realizează orele de practică comasată la agenţi economici. 
 Realizarea unor statistici privind rezultatele elevilor şi analiza acestora. 
 Analiza activităţilor desfăşurate  în şcoală în cadrul C.E.A.C. cu informarea C.A. 
 Întâlniri cu agenţii economici şi factorii de decizie locală. 
 Analiza realizării programelor de activitate a ariilor curriculare şi comisiilor 
 Întâlniri cu transportatorii elevilor 
 Realizarea unor activităţi extracurriculare la care au fost invitaţi părinţi,elevi, cadre didactice şi reprezentanţi ai unor 

instituţii şi fundaţii. 
 Evaluări externe realizate de ISJ Botoşani 

 

 



Rezumat al punctelor tari şi slabe  
 

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

Puncte tari cheie 
 
 Responsabilităţile personalului didactic şi nedidactic sunt 

clar definite şi înţelese .Fişele postului pentru tot 
personalul şcolii sunt realizate ,cunoscute şi semnate. 

 S-a desfăşurat  un proiect Leonardo pentru un grup de 10 
elevi şi un profesor care vor participa la un stagiu de 
pregătire de 3 săptămâni la Liceul Edouard de Chambray 
din Franţa. 

 Spaţiile, clădirile şi echipamentele sunt accesibile tuturor 
grupurilor de elevi. 

 Sunt susţinute activităţile care urmăresc formarea 
continuă,mărirea nivelului mediu de formare a forţei de 
muncă în special în mediul rural. 

 Avem relaţii foarte bune de colaborare cu agenţii 
economici la care elevii noştri desfăşoară instruirea 
practică fiind încheiate contracte de parteneriat. 

 Am obţinut rezultate  bune obţinute de elevi la examene 
de certificare a competenţelor profesionale, olimpiade, 
concursuri, cercuri şi întreceri sportive 

 Asociaţia părinţilor elevilor din GSAV Şendriceni 
sprijină şcoala financiar. 

 Activităţi realizate în parteneriat  cu Poliţia şi Fundaţia 
Tineri pentru tineri. 

 Preocupare constantă din partea conducerii şcolii şi 
profesorilor pentru promovarea imaginii şcolii în zona 
Dorohoi şi realizarea Planului de şcolarizare pentru anul 
şcolar 2011-2012.  

Puncte slabe cheie 
 

 S-au  îmbunătăţit  condiţiile de cazare  în internatul şcolii 
prin înlocuirea acoperişului şi montarea geamurilor şi 
uşilor termopan dar nu s-a terminat de reabilitat tot 
internatul. 
 

 Procent mic  de promovabilitate la examenul de 
bacalaureat . 

 La sfârşit de an  au fost înregistrate un număr mare de 
absenţe motivate şi nemotivate. 

 Au fost şi sunt probleme  privind achiziţionarea 
combustibilului  necesar încălzirii şcolii  datorită lipsei 
fondurilor necesare ce trebuie asigurate de Consiliul 
Local Şendriceni. 

 Din cauza lipsei de combustibil pentru centrala termică 
am fost nevoiţi să învăţăm în două schimburi în localul 
Şendriceni şi să reprogramăm instruirea practică. 

 
 



 
 CDL - ul se adaptează la nevoile şi interesele comunităţii 

locale şi a partenerilor sociali. 
 Circulaţia informaţiilor este eficientă şi multidirecţională 

Informaţiile sunt transmise prin email pentru profesori  şi 
prin afişare pe panouri pentru elevi şi părinţi .Sunt 
realizate regulat întâlniri cu părinţii şi elevii. 

 Profesorii folosesc şi actualizează metodele, resursele , 
sarcinile de predare formare răspund nevoilor elevilor, 
diferitelor stiluri de învăţare. 

 A scăzut numărul elevilor corigenţi pe primul semestru. 
 

Apreciere generală 
 
  PPăărriinnţţiiii  aapprreecciiaazzăă    eeffoorrttuurriillee  pprrooffeessoorriilloorr  ppeennttrruu  ddoottăărriillee  şşii  ffaacciilliittăăţţiillee  ooffeerriittee  ddee  şşccooaallăă  şşii  ssuussţţiinn,,  dduuppăă  ppoossiibbiilliittăăţţii,,  

ddiivveerrssiiffiiccaarreeaa  şşii  îîmmbbuunnăăttăăţţiirreeaa  aacceessttoorraa..  
 
 Completarea continuă a portofoliilor şi verificarea acestora cu ocazia efectuării inspecţiilor şi observărilor la ore; 

centralizarea datelor şi arhivarea  documentelor  atestă perfecţionarea continuă a  personalului didactic. 
  
 Există o comunicare eficientă între conducera  şcolii,responsabilul C.EA.C. consilierul educativ, responsabilul 

activităţii Consiliului elevilor şi preşedintele acestuia. 
 
 Creşterea siguranţei prin legitimarea  tuturor persoanelor care intră în şcoală de către profesorul de serviciu şi portar . 

 
 La inspecţiile efectuate pentru obţinerea gradelor didactice profesorii  au  obţinut calificative maxime consemnate în 

registrul de procese verbale. 
 
 Procentul de promovabilitate la examenul de Bacalaureat  este mic în comparaţie cu procentele realizate  în anii 

precedenţi . 
 



 
 Pregătirea suplimentară a elevilor de la SAM, an de completare, liceu – ruta directa şi ruta progresivă, selectaţi 

pentru olimpiade sau concursuri. Efectul acestei acţiuni constă în obţinerea unor rezultate deosebite la olimpiade şi 
concursuri, atât la nivel de judeţ, cât şi la nivel naţional ; 

 
 Au fost realizate ore suplimentare de pregătire pentru elevi la disciplinele de examen. 

 
 Există o bună colaborare între şcoală ,agenţi economici şi autorităţile locale. 

 
 A fost realizat Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2011-2012 prin  acţiuni de promovare a şcolii în alte şcoli din 

zona Dorohoi. 
 

 



Date statistice şi de performanţă 
1.   Numărul total de elevi înscrişi, pe nivele de învăţământ, sexe, medii de rezidenţă (pentru ultimii trei ani); 
 

 
ANUL ŞCOLAR  2008- 2009 
 

Clase Total Fete Băieţi 14-15 15-16 16-17 17-18 > 20 Urban Rural Români Moldoveni Romi 

Liceu    
clasa a IX-a 109 51 58 25 68     16 - - 59 50 109 - - 

Liceu  
clasa a X-a 

76 37 39 - 5 63 8 - 54 22 76 - - 

Liceu  
clasa a XI-a 80 36 44 - - 4 76 - 58 22 80 - - 

Liceu  
clasa a XII-a 171 69 102 - - - 155 16 88 83 167 3 1 

Liceu  
Clasa a XIII a 

12 - 12 - - - 10 2 6 6 12 - - 

SAM 
 clasa a IX-a  146 49 97 5 107 34 - - 81 65 146 - - 

SAM 
 clasa a X-a  178 52 126 - 67 110 1 - 47 131 178 - - 

SAM 
clasa a XI-a 146 48 98 - - - 132 14 62 84 146 - - 

Liceu F.R. clasa 
a XII-a 36 13 23 - - - - 36 27 9 36 - - 

Liceu F.R. 
clasa a XIII-a 35 13 22 - - - - 35 24 11 35 - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANUL ŞCOLAR  2009- 2010 
 

Clase Total Fete Băieţi 14-15 15-16 16-17 17-18 > 20 Urban Rural Români Moldoveni Romi 

Liceu    
clasa a IX-a 220 64 156 45 148     27 - - 56 164 220 - - 

Liceu  
clasa a X-a 98 44 54 5 67 17 9 - 17 81 98 - - 

Liceu  
clasa a XI-a 67 31 36 - - 7 60 - 38 29 67 - - 

Liceu  
clasa a XII-a 150 59 91 - - - 136 14 78 72 150 - - 

Liceu  
Clasa a XIII a 58 26 32 - - - 9 49 17 41 58 - - 

SAM 
 clasa a X-a  124 45 79 - 19 76 22 7 11 113 124 - - 

SAM 
clasa a XI-a 156 53 103 - - - 102 44 36 120 156 - - 

Liceu seral clasa 
a XII-a  60 24 36 - - - - 60 48 12 60 - - 

Liceu F.R. 
clasa a XIII-a 34 12 22 - - - - 34 22 12 34 - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANUL ŞCOLAR  2010 – 2011 
 
 

Clase Total Fete Băieţi 14-15 15-16 16-17 17-18 > 18 Urban Rural Români Moldoveni Romi 

Liceu    
clasa a IX-a 174 45 129 15 125     24 7 3 25 149 174 - - 

Liceu  
clasa a X-a 177 52 125 12 127 27 6 5 37 140 177 - - 

Liceu  
clasa a XI-a 91 42 49 - 5 69 17 - 28 63 91 - - 

Liceu  
clasa a XII-a 59 27 32 - - - 34 25 21 38 59 -  

Liceu SAM 
Clasa a XIII a 52 22 30 - - - - 52 14 38 52 - - 

Liceu SAM 
Clasa a XII a 94 24 70 - - 4 77 13 19 75 94 - - 

SAM 
clasa a XI-a 110 38 72 - - 19 76 15 16 94 110 - - 

Liceu seral clasa 
a XII-a 31 12 19 - - - - 31 23 8 31 - - 

Liceu seral 
clasa a XIII-a 52 24 28 - - - - 52 39 13 52 - - 

 
 
 

Clase Total Fete Băieţi Urban Rural Români Romi 
grădiniţă 95 45 50 - 95 95  
clasa a - I- a 39 18 21 - 39 39 - 
clasa a - II-a 31 13 18 - 31 31 - 
clasa a - III-a 34 13 21 - 34 34 - 
clasa a - IV-a 39 26 13 - 39 39 - 
clasa a - V-a 41 18 23 - 41 41 - 
clasa a - VI-a 29 18 11 - 29 29 - 
clasa a - VII-a 33 16 17 - 33 33 - 
clasa a - VIII-a 52 24 28 - 52 52 - 

 



2.Numărul total de elevi înscrişi pe filiere, pe profiluri şi pe domenii de pregătire profesională (pentru ultimii 
trei ani) 
 
ANUL ŞCOLAR 2008 - 2009 
 

Specializare Total Fete Băieţi 14-15 15-16 16-17 17-18 > 20 Români Moldoveni Romi 
Liceu clasa a IX-a 

Tehnician 
operator tehnică 

de calcul 
27 13 14 14 13 - - - 27 - - 

Tehnician activ. 
economice 28 15 13 16 12 - - - 28 - - 

Tehnician 
veterinar pentru 

animale de 
companie 

27 11 16 20 6 1 - - 27 - - 

Tehnician ecolog 
şi protecţia 

calităţii mediului 
27 17 10 17 10 - - - 27 - - 

Liceu clasa a X-a 
 
 
 

Tehnician 
operator tehnică 

de calcul 
25 10 15 - 15 10 - - 25 - - 

Tehnician activ. 
Economice 

 
26 16 10 - 16 10 - - 26 - - 

Tehnician 
veterinar pentru 

animale de 
companie 

25 11 14 - 21 3 1 - 25 - - 

Liceu clasa a XI-a 
Tehnician 

operator tehnică 
de calcul 

28 10 18 - 2 24 2 - 28 - - 

Tehnician activ. 
economice 26 17 9 - 1 21 4 - 26 - - 



Specializare Total Fete Băieţi 14-15 15-16 16-17 17-18 > 20 Români Moldoveni Romi 
Tehnician 

veterinar pentru 
animale de 
companie 

26 9 17 - 1 23 2 - 26 - - 

Liceu clasa a XII-a 
Tehnician 

operator tehnică 
de calcul 

27 11 16 - - 1 26 - 26 - 1 

Tehnician activ. 
economice 22 13 8 - - - 20 2 19 3 - 

Tehnician ecolog 
şi protecţia 

calităţii mediului 
18 5 13 - - - 18 - 18 - - 

Tehnician în 
administraţie 

 
18 9 9 - - - 17 1 18 - - 

Tehnician 
mecanic pentru 
întreţinere şi 

reparaţii 

54 - 54 - - - 32 22 54 - - 

Tehnician în ind. 
alimentară 26 26 - - - - 24 2 26 - - 

Liceu clasa a XIII-a 
Tehnician 

mecanic pentru 
întreţinere şi 

reparaţii 

12 - 12 - - - 10 2 12 - - 

Tehnician în ind. 
alimentară 20 12 8 - - - 17 3 20 - - 

SAM clasa a IX-a 
Lucrător în 

mecanică de 
motoare 

30 0 30 9 17 4 - - 30 - - 

Lucrător în 
mecanica 
agricolă şi 
forestieră 

27 0 27 12 13 2 - - 27 - - 

Lucrător 
instalator pentru 21 0 21 5 16 - - - 21 - - 



Specializare Total Fete Băieţi 14-15 15-16 16-17 17-18 > 20 Români Moldoveni Romi 
construcţii 
Lucrător în 
morărit şi 
panificaţie 

29 24 5 15 14 - - - 29 - - 

Lucrător în 
alimentaţie 

29 23 6 8 21 - - - 29 - - 

SAM clasa a X-a 
Lucrător în 

mecanică de 
motoare 

25 0 25 - 5 18 2 - 25 - - 

Lucrător în 
mecanica 
agricolă şi 
forestieră 

26 0 26 - 3 23 - - 26 - - 

Lucrător în 
lăcătuşărie 
mecanică 
structuri 

25 0 25 - 4 21 - - 25 - - 

Lucrător în 
alimentaţie 29 16 13 - 11 18 - - 29 - - 

Lucrător 
instalator pentru 

construcţii 
23 8 15 - 6 17 - - 23 - - 

Lucrător în 
morărit şi 
panificaţie 

27 19 8 - 2 22 3 - 27 - - 

Lucrător în 
tâmplărie 

 
23 9 14 - 3 18 2 - 23 - - 

S.A.M. clasa a XI a 
Mecanic auto 

 31 0 31 - - 2 29 - 31 - - 

Mecanic agricol  
 

31 0 31 - - 4 27 - 31 - - 

Instalator 
instalaţii tehnico 

sanitare şi de 
gaze 

26 6 20 - - 18 8 - 26 - - 

Ospătar 58 42 16 - - 21 37 - 58 - - 



Specializare Total Fete Băieţi 14-15 15-16 16-17 17-18 > 20 Români Moldoveni Romi 
(chelner)vânzător 

în unităţi de 
alimentaţie 

Liceu clasa a XII-a   F.R.  
Tehnician 

mecanic pentru 
întreţinere şi 

reparaţii 

36 13 23 - - - - 36 36 - - 

Liceu clasa a XIII-a   F.R.  
Tehnician 
mecanic pentru 
întreţinere şi 
reparaţii 

35 13 22 - - - - 35 35 - - 

 
 
 
ANUL ŞCOLAR 2009 - 2010 
 

Specializare Total Fete Băieţi 14-15 15-16 16-17 17-18 > 20 Români Moldoveni Romi 
Liceu clasa a IX-a 

Lucrător în 
lăcătuşărie 
mecanică 
structuri  

26 - 26 15 11 - - - 26 - - 

Lucrător în 
mecanica 
agricolă şi 
forestieră 

27 - 27 18 9 - - - 27 - - 

Lucrător în 
mecanică de 

motoare 
29 - 29 19 10 - - - 29 - - 

Tehnician activ. 
economice 

29 15 14 18 11 - - - 29 - - 

Lucrător 
instalator pentru 

construcţii 
28 - 28 20 8 - - - 28 - - 

Tehnician ecolog 23 7 16 16 7 - - - 22 - 1 



Specializare Total Fete Băieţi 14-15 15-16 16-17 17-18 > 20 Români Moldoveni Romi 
şi protecţia 

calităţii mediului 
Lucrător în 
alimentaţie 27 15 12 17 10 - - - 27 - - 

Lucrător în 
morărit şi 
panificaţie 

28 18 10 19 9 - - - 28 - - 

Liceu clasa a X-a 
 
 
 

Tehnician 
operator tehnică 

de calcul 
30 10 20 - 18 12 - - 30 - - 

Tehnician în 
activ. Economice 

 
26 15 11 - 16 10 - - 26 - - 

Tehnician 
veterinar  18 7 11 - 14 3 1 - 18 - - 

Tehnician ecolog 
şi protecţia 

calităţii mediului 
23 12 11 - 13 10 - - 23 - - 

X  S.A.M. 
Lucrător în 

mecanică de 
motoare 

24 - 24 - 17 7 - - 24 - - 

Lucrător în 
mecanica 
agricolă şi 
forestieră 

24 - 24 - 16 8 - - 24 - - 

Lucrător 
instalator pentru 

construcţii 
20 - 20 - 11 9 - - 20 - - 

Lucrător în 
alimentaţie 28 22 6 - 19 9 - - 28 - - 

Lucrător în 
morărit şi 
panificaţie 

29 21 8 - 23 6 - - 29 - - 

Liceu clasa a XI-a 



Specializare Total Fete Băieţi 14-15 15-16 16-17 17-18 > 20 Români Moldoveni Romi 
Tehnician 

operator tehnică 
de calcul 

23 9 14 - - 17 6 - 23 - - 

Tehnician activ. 
economice 25 13 12 - - 19 6 - 25 - - 

Tehnician  pentru 
animale de 
companie 

21 9 12 - - 17 4 - 21 - - 

 
 

Liceu clasa a XII-a 
Tehnician 

operator tehnică 
de calcul 

25 10 15 - - - 25 - 25 - - 

Tehnician  în 
activ. economice 26 17 9 - - - 26 - 26 - - 

Tehnician pentru 
animale de 
companie 

24 9 15 - - - 22 2 24 - - 

Tehnician 
mecanic pentru 
întreţinere şi 

reparaţii 

33 - 33 - - - 24 5 33 - - 

Tehnician în ind. 
alimentară 43 25 18 - - - 37 6 43 - - 

Liceu seral clasa XII 
 

Tehnician în ind. 
alimentară 

 
 

30 - 30 - - - - 30 30 - - 

Tehnician 
mecanic pentru 
întreţinere şi 

reparaţii 

29 24 5 - - - - 29 29 - - 

Liceu clasa a XIII-a 
Tehnician 

mecanic pentru 
întreţinere şi 

31 - 31 - - - - 31 31 - - 



Specializare Total Fete Băieţi 14-15 15-16 16-17 17-18 > 20 Români Moldoveni Romi 
reparaţii 

Tehnician în ind. 
alimentară 27 26 1 - - - - 27 27 - - 

 
S.A.M. clasa a XI a 

Mecanic auto 
 

25 - 25 - - 2 23 - 25 - - 

Mecanic agricol  
 24 - 24 - - 3 21 - 24 - - 

Tinichigiu 
vopsitor auto 

 
25 - 25 - - 5 20 - 25 - - 

Brutar patiser 
preparator 
produse făinoase 

31 21 10 - - 18 13 - 31 - - 

Ospătar 
(chelner)vânzător 

în unităţi de 
alimentaţie 

31 15 16 - - 11 20 - 31 - - 

Tâmplar 
universal 21 5 16 - - 3 18  21 - - 

Liceu clasa a XIII-a   F.R.  
Tehnician 
mecanic pentru 
întreţinere şi 
reparaţii 

34 12 22 - - - - 34 34 - - 

 
 
ANUL ŞCOLAR 2010-2011 
 
 

Specializare Total Fete Băieţi 14-15 15-16 16-17 17-18 > 18 Români Moldoveni Romi 
Liceu clasa a IX-a 

Lucrător în 
lăcătuşărie 
mecanică 
structuri  

27 - 27 4 16 3 2 2 27 - - 



Specializare Total Fete Băieţi 14-15 15-16 16-17 17-18 > 18 Români Moldoveni Romi 
Lucrător în 
mecanica 
agricolă şi 
forestieră 

29 - 29 3 20 3 3 - 29 - - 

Lucrător în 
mecanică de 

motoare 
29 - 29 1 27 1 - - 29 - - 

Tehnician 
operator tehnică 

de calcul  
29 14 15 2 17 10 - - 29 - - 

Lucrător în 
alimentaţie 

29 12 17 4 21 3 - 1 29 - - 

Lucrător în 
industrie 

alimentară 
31 19 12 1 24 4 2 - 31 - - 

Liceu clasa a X-a 
 
 
 

Tehnician în 
activ. Economice 

 
31 15 16 2 24 5 - - 31 - - 

Lucrător 
instalator pentru 

construcţii 
19 - 19 2 12 3 1 1 19 - - 

Lucrător în 
mecanică de 

motoare 
24 - 24 3 16 4 1 - 24 - - 

Lucrător în 
mecanica 
agricolă şi 
forestieră 

26 - 26 1 20 2 1 2 26 - - 

Lucrător mecanic 
lăcătuşărie 
structuri 

21 - 21 2 15 3 1 - 21 - - 

Lucrător în ind. 
alimentară 27 17 10 18 6 1 2 - 27 - - 

Lucrător în 
alimentaţie 

29 20 9 2 22 4 1 - 29 - - 



Specializare Total Fete Băieţi 14-15 15-16 16-17 17-18 > 18 Români Moldoveni Romi 
Liceu clasa a XI-a 

Tehnician 
operator tehnică 

de calcul 
27 10 17 - 1 20 6 - 27 - - 

Tehnician activ. 
economice 

23 13 10 - 1 18 4 - 23 - - 

Tehnician  
veterinar 16 6 10 - 1 10 5 - 16 - - 

 
Tehnician  ecolog 
Protecţia calităţii 

mediului 

25 13 12 - 2 21 2 - 25 - - 

 
 

Liceu clasa a XII-a 
Tehnician 

operator tehnică 
de calcul 

21 9 12 - - 10 10 1 21 - - 

Tehnician  în 
activ. economice 20 11 9 - - 11 9 - 20 - - 

Tehnician pentru 
animale de 
companie 

18 7 11 - - - 14 4 18 - - 

Tehnician 
mecanic pentru 
întreţinere şi 

reparaţii 

52 - 5 - - 1 43 8 52 - - 

Tehnician în ind. 
alimentară 42 24 18 - - 3 34 5 42 - - 

seral clasa XII 
 

Tehnician în ind. 
alimentară 

 
 

31 12 19 - - - 3 28 31 - - 

 
 
 
 



Specializare Total Fete Băieţi 14-15 15-16 16-17 17-18 > 18 Români Moldoveni Romi 
Liceu clasa a XIII-a SAM 

Tehnician 
mecanic pentru 
întreţinere şi 

reparaţii 

20 - 20 - - - - 20 20 - - 

Tehnician în ind. 
alimentară 32 22 10 - - - - 32 32 - - 

 
An completare - clasa a XI a 

Mecanic auto 
 25 - 25 - 1 18 5 1 25 - - 

Mecanic agricol  
 

21 - 21 - 2 11 7 1 21 - - 

Instalator 
instalaţii tehnico-
sanitare şi de 
gaze 

 

15 - 15 - 1 6 6 2 15 - - 

Brutar patiser 
preparator 
produse făinoase 

21 17 4 - 1 17 2 1 21 - - 

Ospătar 
(chelner)vânzător 

în unităţi de 
alimentaţie 

28 21 7 - - 25 3 - 28 - - 

Liceu clasa a XIII-a   seral 
Tehnician 
mecanic pentru 
întreţinere şi 
reparaţii 

24 - 24 - - - - 24 24 - - 

Tehnician în ind. 
alimentară 
 
 
 

28 24 4    1 27 28   



3.Rata de promovare, pe profiluri şi pe domenii de pregătire profesională, sexe, medii de rezidenţă (pentru ultimii trei ani); 
 
ANUL ŞCOLAR 2008-2009 
 
 
Situaţia promovabilităţii la liceu zi 

 

Filiera tehnologică 

Clasa RRăămmaaşşii  îînnssccrriişşii  PPrroommoovvaaţţii  
PPrroocceenntt  Total Fete Băieţi Urban  Rural Total Fete Băieţi Urban  Rural 

IX 105 54 51 47 58 92 46 46 45 47 87,61% 
X 73 45 28 68 5 67 43 24 62 5 91,78% 
XI 75 37 38 69 6 75 37 38 69 6 100% 
XII 142 56 86 82 60 141 56 85 82 59 99,29% 
XIII 31 18 13 15 16 30 18 12 15 15 96,77% 
Total 426 210 216 281 145 405 200 205 273 132 95,07% 

 
 
 
Situaţia promovabilităţii la liceu – frecvenţă redusă  
 

Clasa RRăămmaaşşii  îînnssccrriişşii  PPrroommoovvaaţţii  
PPrroocceenntt  Total Fete Băieţi Urban  Rural Total Fete Băieţi Urban  Rural 

XII 36 13 23 23 13 32 12 20 23 9 88,88% 
XIII 36 13 23 27 9 35 13 22 25 10 97,22% 
Total 72 26 46 50 22 67 25 42 48 19 93,05% 

 
 
 
Situaţia promovabilităţii la S.A.M. 
  

S.A.M. 

Clasa RRăămmaaşşii  îînnssccrriişşii  PPrroommoovvaaţţii  
PPrroocceenntt  Total Fete Băieţi Urban  Rural Total Fete Băieţi Urban  Rural 

IX 131 45 86 67 64 115 42 73 62 53 88,55% 
X 150 44 106 78 72 140 40 100 71 69 83,44% 
XI 118 42 76 69 49 103 39 64 64 39 90,57% 

Total 399 131 268 214 185 358 121 237 197 161 89,72% 

 



ANUL ŞCOLAR 2009-2010 
 
 
Situaţia promovabilităţii la liceu zi 

 

Filiera tehnologică 

Clasa RRăămmaaşşii  îînnssccrriişşii  PPrroommoovvaaţţii  
PPrroocceenntt  Total Fete Băieţi Urban  Rural Total Fete Băieţi Urban  Rural 

IX 215 64 151 112 103 173 52 121 67 54 80,46% 
X 96 44 52 58 38 92 45 47 58 34 95,83% 
XI 65 30 35 42 23 60 28 32 39 21 92,30% 
XII 131 56 75 69 62 125 56 69 65 60 95,41% 
XIII 55 26 29 23 32 55 26 29 23 33 100% 
Total 562 220 342 304 258 505 207 298 252 253 89,85% 

 
 
 
Situaţia promovabilităţii la liceu – frecvenţă redusă  
 

Clasa RRăămmaaşşii  îînnssccrriişşii  PPrroommoovvaaţţii  
PPrroocceenntt  Total Fete Băieţi Urban  Rural Total Fete Băieţi Urban  Rural 

XIII 32 10 22 22 10 31 10 21 21 10 96,87% 
Total 32 10 22 22 10 31 10 21 21 10 96,87% 

 
 
 
Situaţia promovabilităţii la S.A.M. 
  

S.A.M. 

Clasa RRăămmaaşşii  îînnssccrriişşii  PPrroommoovvaaţţii  
PPrroocceenntt  Total Fete Băieţi Urban  Rural Total Fete Băieţi Urban  Rural 

X 124 45 79 79 45 110 40 70 74 36 88,70% 
XI 136 41 95 67 69 128 37 91 62 66 94,11% 

Total 260 86 174 146 114 238 77 161 136 102 91,53% 

 
 
 
 
 



Situaţia promovabilităţii la liceu – seral 
 

Clasa RRăămmaaşşii  îînnssccrriişşii  PPrroommoovvaaţţii  
PPrroocceenntt  Total Fete Băieţi Urban  Rural Total Fete Băieţi Urban  Rural 

XII 54 24 30 46 8 52 24 28 44 8 96,29% 
Total 54 24 30 46 8 52 24 28 44 8 96,29% 

 
 
 
 
Situaţia promovabilităţii  şcoli generale 
 
 

 
 
 

RRăămmaaşşii  îînnssccrriişşii PPrroommoovvaaţţii PPrroocceenntt  

CLASA Total Fete Băieţi Urban  Rural Total Fete Băieţi Urban  Rural   
I 28 10 18 - 28 28 10 18 - 28 100% 
II 37 15 22 - 37 33 13 20 - 33 89,18% 
III 41 27 14 - 41 39 26 13 - 39 95,12% 
IV 41 20 21 - 41 39 18 11 - 39 95,12% 
V 42 24 18 - 42 35 22 13 - 35 83,33% 
VI 36 18 18 - 36 33 16 17 - 33 91,66% 
VII 58 25 33 - 58 52 24 28 - 52 89,65% 
VIII 32 13 19 - 32 28 12 16 - 28 87,50% 

TOTAL 315 152 163 - 315 287 141 146 - 287 91,11% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANUL ŞCOLAR 2010-2011 
 
Situaţia promovabilităţii la liceu zi 

 

Filiera tehnologică 

Clasa RRăămmaaşşii  îînnssccrriişşii  PPrroommoovvaaţţii  
PPrroocceenntt  Total Fete Băieţi Urban  Rural Total Fete Băieţi Urban  Rural 

IX 169 45 12 24 145 154 42 112 21 133 91,12% 
X 163 45 118 34 129 156 41 115 30 126 95,70% 
XI 71 54 17 19 52 70 34 36 19 51 98,59% 
XII 129 45 84 41 88 125 44 81 37 88 96,89% 
XIII 46 21 25 12 34 44 20 24 12 32 95,65% 
Total 578 210 368 130 448 549 181 368 119 430 94,98% 

 
 
 
 
 
Situaţia promovabilităţii la S.A.M. 
  

S.A.M. 
Clasa RRăămmaaşşii  îînnssccrriişşii  PPrroommoovvaaţţii  

PPrroocceenntt  Total Fete Băieţi Urban  Rural Total Fete Băieţi Urban  Rural 
XI 83 29 54 23 60 83 29 54 23 60 100% 

Total 83 29 54 23 60 83 29 54 23 60 100% 

 
 
 
Situaţia promovabilităţii la liceu – seral 
 

Clasa RRăămmaaşşii  îînnssccrriişşii  PPrroommoovvaaţţii  
PPrroocceenntt  Total Fete Băieţi Urban  Rural Total Fete Băieţi Urban  Rural 

XIII L 24 - 15 21 3 15 - 15 15 - 62,5% 
XIII J 28 24 4 18 10 21 18 3 13 8 75% 
Total 52 24 19 39 13 36 18 18 28 8 69,23% 

 
 
 



 
Situaţia promovabilităţii  şcoli generale 
 
 

 
 
 

RRăămmaaşşii  îînnssccrriişşii PPrroommoovvaaţţii PPrroocceenntt  

CLASA Total Fete Băieţi Urban  Rural Total Fete Băieţi Urban  Rural   
I 40 18 22 - 40 40 18 22 - 40 100% 
II 31 13 18 - 31 29 12 17 - 29 93,54% 
III 35 13 22 - 35 32 12 20 - 32 91,42% 
IV 39 26 13 - 39 38 25 13 - 38 97,43% 
V 41 18 23 - 41 37 18 19 - 37 90,24% 
VI 29 18 11 - 29 27 16 11 - 27 93,10% 
VII 33 16 17 - 33 32 15 17 - 32 96,96% 
VIII 52 24 28 - 52 49 23 26 - 49 94,23% 

TOTAL 300 146 154 - 300 284 139 145 - 284 94,66% 

 
 



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

 
ANUL ŞCOLAR 2008-2009 

 
Situaţia pierderilor de elevi, în anul şcolar 2008–2009 
 

FFoorrmmaa  ddee  îînnvvăăţţăămmâânntt  ÎÎnnssccrriişşii  iinniiţţiiaall  RRăămmaaşşii  îînnssccrriişşii  PPiieerrddeerrii  
Total Fete Băieţi Urban  Rural Total Fete Băieţi Urban  Rural Total Fete Băieţi Urban  Rural 

Liceu – zi 448 212 236 298 150 426 210 216 281 145 22 2 20 17 5 
Liceu – frecvenţă redusă 71 28 43 50 21 71 28 43 50 21 0 0 0 0 0 
Şcoala de arte şi meserii 470 133 337 223 247 399 131 268 214 185 71 2 69 9 62 

Total general 989 373 616 571 418 896 369 527 545 351 93 4 89 26 67 
 
 
 
 
 
 
 
ANUL ŞCOLAR 2009-2010 

 
Situaţia pierderilor de elevi, în anul şcolar 2009–2010 
 

FFoorrmmaa  ddee  îînnvvăăţţăămmâânntt  ÎÎnnssccrriişşii  iinniiţţiiaall  RRăămmaaşşii  îînnssccrriişşii  PPiieerrddeerrii  
Total Fete Băieţi Urban  Rural Total Fete Băieţi Urban  Rural Total Fete Băieţi Urban  Rural 

Liceu – zi 593 224 369 206 387 562 220 342 196 366 31 4 27 10 21 
Liceu – frecvenţă redusă 34 12 22 22 12 32 10 22 22 10 2 2 0 0 2 
Şcoala de arte şi meserii 280 98 182 47 233 260 86 174 45 215 20 12 8 2 18 

Liceu seral 60 24 36 48 12 54 24 30 46 8 6 0 6 2 4 
Total general 967 358 609 323 644 908 340 568 309 599 59 18 41 14 45 

 
 
 
 
 
 
 
 



Situaţia pierderilor de elevi în scoli generale, în anul şcolar 2009–2010 
 

Clase Înscrişi 
iniţial 

Rămaşi 
înscrişi 

Pierderi Fete Băieţi Urban Rural 

clasa a - I- a 28 28 0 0 0 - - 
clasa a - II-a 37 37 0      0 0 - - 
clasa a - III-a 41 41 0 0 0 - - 
clasa a - IV-a 41 41 0 0 0 - - 
clasa a - V-a 42 42 0 0 0 - - 
clasa a - VI-a 36 36 0 0 0 - - 
clasa a - VII-a 58 58 0 0 0 - - 
clasa a - VIII-a 32 32 0 0 0 - - 

 
 
 
 
 
ANUL ŞCOLAR 2010-2011 

 
Situaţia pierderilor de elevi, în anul şcolar 2010-2011 
 

FFoorrmmaa  ddee  îînnvvăăţţăămmâânntt  ÎÎnnssccrriişşii  iinniiţţiiaall  RRăămmaaşşii  îînnssccrriişşii  PPiieerrddeerrii  
Total Fete Băieţi Urban  Rural Total Fete Băieţi Urban  Rural Total Fete Băieţi Urban  Rural 

Liceu – zi 647 212 435 144 503 549 181 368 119 430 98 31 67 25 73 
Şcoala de arte şi meserii 110 38 72 16 94 84 29 55 13 71 26 9 17 3 23 

Liceu seral 83 36 47 62 21 58 24 34 39 19 25 12 13 23 2 
Total general 840 286 554 222 618 691 234 457 171 520 149 52 97 51 98 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Situaţia pierderilor de elevi în scoli generale, în anul şcolar 2010-2011 
 

Clase Înscrişi 
iniţial 

Rămaşi 
înscrişi 

Pierderi Fete Băieţi Urban Rural 

clasa a - I- a 39 40 - - - - - 
clasa a - II-a 31 29 2      1 1 - 2 
clasa a - III-a 34 32 2 1 1 - 2 
clasa a - IV-a 39 38 1 1 - - 1 
clasa a - V-a 41 37 4 - 4 - 4 
clasa a - VI-a 29 27 2 2 - - 2 
clasa a - VII-a 33 32 1 1 - - 1 
clasa a - VIII-a 52 49 3 1 2 - 3 

 
 
 
 
5.Rata de succes la examenul de bacalaureat şi la examenele de certificare a competenţelor profesionale, sexe, medii de 
rezidenţă (pentru ultimii trei ani). 

 
5.1. Situaţia rezultatelor obţinute la bacalaureat 

 

Anul 

Total elevi  

Înscrişi 

Din care: 

Prezentaţi 

Din care: 

Promovaţi 

Din care: 

Respinşi 

Din care: 

Fe
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ăi

eţ
i 

U
rb

an
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ra

l 
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te
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ăi
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R
u
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l 
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B
ăi
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i 

U
rb
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R
u
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l 

Fe
te

 

B
ăi
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i 

U
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R
u
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2010-2011 147 62 85 49 98 127 57 70 46 81 45 28 17 23 22 82 29 53 23 59 
2009-2010 164 60 104 89 75 164 60 104 89 75 73 40 33 49 24 91 20 71 40 51 
2008-2009 110 56 54 57 53 110 56 54 57 53 110 56 54 57 53 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 



5.2 Situaţia statistică a rezultatelor obţinute la examenele de absolvire a  S.A.M . 
 
 
Anul şcolar 2008- 2009  
 

NIVEL I 

DOMENIUL: 

TOTAL ELEVI 

Prezentaţi 

Din care: 

Promovaţi 

Din care: 

Procent 
promovabilitate 

Din care: 

Fe
te

 

B
ăi

eţ
i 

U
rb

an
 

R
u
ra

l 

Fe
te

 

B
ăi

eţ
i 

U
rb

an
 

R
u
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l 
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B
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eţ
i 

U
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R
u
ra
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Mecanic 57 0 57 37 20 57 0 57 37 20 100% 100% 100% 100% 100% 

Industrie alimentară 23 11 12 5 18 23 11 12 5 18 100% 100% 100% 100% 100% 

Turism şi 
alimentaţie 27 19 8 11 16 27 19 8 11 16 100% 100% 100% 100% 100% 

Construcţii instalaţii 
şi lucrări publice 

12 4 8 5 7 12 4 8 5 7 100% 100% 100% 100% 100% 

Fabricarea 
produselor din lemn 22 9 13 6 16 22 9 13 6 16 100% 100% 100% 100% 100% 

TOTAL 141 43 98 64 77 141 43 98 64 77 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

NIVEL II 

Calificarea profesională: 

TOTAL ELEVI 

Prezentaţi 

Din care: 

Promovaţi 

Din care: 

Procent 
promovabilitate 

Din care: 

Fe
te

 

B
ăi

eţ
i 

U
rb

an
 

R
u
ra

l 
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te
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ăi
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i 
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R
u
ra

l 
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B
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i 

U
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R
u
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l 

 
Mecanic 

Mecanic 
agricol 

 
16 0 16 7 9 16 0 16 7 9 100% 100% 100% 100% 100% 

Mecanic 
auto 20 0 20 12 8 20 0 20 12 8 100% 100% 100% 100% 100% 

Turism şi 
alimentaţie 

Ospătar 
,chelner 
vânzător 
în unităţi 

de 
alimentaţie 

51 35 16 28 23 51 35 16 28 23 100% 100% 100% 100% 100% 

Construcţii  
instalaţi işi 
lucrări 
publice   

Instalator 
instalaţii 
termice şi 
de gaze 

16 5 11 5 11 16 5 11 5 11 100% 100% 100% 100% 100% 

TOTAL 103 40 63 52 51 103 40 63 52 51 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anul şcolar 2009- 2010  
 

NIVEL I 

DOMENIUL: 

TOTAL ELEVI 

Prezentaţi 

Din care: 

Promovaţi 

Din care: 

Procent 
promovabilitate 

Din care: 

Fe
te

 

B
ăi

eţ
i 

U
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an
 

R
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ra

l 
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i 
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l 
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B
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i 
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u
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Mecanic 43 0 43 27 16 43 0 43 27 16 100% - 100% 100% 100% 

Lucrător în 
alimentaţie 27 21 6 12 15 27 21 6 12 15 100% 100% 100% 100% 100% 

Construcţii instalaţii 
şi lucrări publice 

18 0 18 5 13 18 0 18 5 13 100% - 100% 100% 100% 

Lucrător în morărit 
şi panificaţie 23 19 4 9 14 23 19 4 9 14 100% 100% 100% 100% 100% 

TOTAL 111 40 71 53 58 111 40 71 53 58 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 
 
 

NIVEL II 

Calificarea profesională: 

TOTAL ELEVI 

Prezentaţi 

Din care: 

Promovaţi 

Din care: 

Procent 
promovabilitate 

Din care: 

Fe
te
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ăi

eţ
i 

U
rb

an
 

R
u
ra

l 
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te

 

B
ăi
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i 
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R
u
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B
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i 

U
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R
u
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l 

 
Mecanic 

Mecanic 
agricol 

 
19 0 19 8 11 19 0 19 8 11 100% 0 100% 100% 100% 

Mecanic 
auto 22 0 22 16 6 22 0 22 22 6 100% 0 100% 100% 100% 



Tinichigiu 
vopsitor 

auto 
23 0 23 12 11 23 0 23 12 11 100% 0 100% 100% 100% 

Turism şi 
alimentaţie 

Ospătar 
,chelner 
vânzător 
în unităţi 

de 
alimentaţie 

23 14 9 9 14 23 14 9 9 14 100% 100% 100% 100% 100% 

Industrie 
alimentară 

Brutar 
patiser 

pred. Prod. 
26 19 7 13 13 26 19 7 13 13 100% 100% 100% 100% 100% 

Fabricarea 
produselor 
din lemn 

Tâmplar 
universal 

15 4 11 6 9 15 4 11 6 9 100% 100% 100% 100% 100% 

TOTAL 128 37 91 64 64 128 37 91 64 64 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anul şcolar 2010- 2011 
 

NIVEL II 

Calificarea profesională: 

TOTAL ELEVI 

Prezentaţi 

Din care: 

Promovaţi 

Din care: 

Procent 
promovabilitate 

Din care: 

Fe
te
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eţ
i 

U
rb

an
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u
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Mecanic 

Mecanic 
agricol 

 
17 - 17 - 17 17 - 17 - 17 100% - 100% - 100% 

Mecanic 
auto 19 - 19 3 16 19 - 19 3 16 100% - 100% 100% 100% 

Turism şi 
alimentaţie 

Ospătar, 
chelner 

vânzător 
în unităţi 

de 
alimentaţie 

19 14 5 5 14 19 14 5 5 14 100% 100% 100% 100% 100% 

Industrie 
alimentară 

Brutar 
patiser 

preparator 
produse 
făinoase 

18 15 3 4 14 18 15 3 4 14 100% 100% 100% 100% 100% 

Construcţii, 
instalaţii şi 
lucrări 
publice 

Instalator 
instalaţii 
tehnico-

sanitare şi 
de gaze 

10 - 10 1 9 10 - 10 1 9 100% - 100% 100% 100% 

TOTAL 83 29 54 13 70 83 29 54 13 70 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 
 
 
 



5.3 Situaţia statistică a rezultatelor la examenele de atestare a competenţelor pentru clasele din filiera 
tehnologică [liceu] 
 
 
Anul  şcolar 2008- 2009 
                 

        
SPECIALIZAREA 

Total elevi  

Înscrişi 

Din care: 

Prezentaţi 

Din care: 

Promovaţi 

Din care: 

Procent 
promovabilitate 

Fe
te
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eţ
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an
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te
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Tehnician 
operator în 

tehnică de calcul 
26 10 16 15 11 26 10 16 15 11 26 10 16 15 11 100% 

Tehnician în 
activităţi 

economice 
22 13 9 15 7 22 13 9 15 7 22 13 9 15 7 100% 

Tehnician în 
administraţie 

17 8 9 11 6 17 8 9 11 6 17 8 9 11 6 100% 

Tehnician ecolog 
şi protecţia 

calităţii mediului 
18 5 13 11 7 18 5 13 11 7 18 5 13 11 7 100% 

Tehnician 
mecanic pentru 
întreţinere şi 

reparaţii 

10 0 10 5 5 10 0 10 5 5 10 0 10 5 5 100% 

Tehnician în 
industrie 

alimentară 
20 12 8 6 14 20 12 8 6 14 20 12 8 6 14 100% 

TOTAL 113 48 65 63 50 113 48 65 63 50 113 48 65 63 50 100% 



Anul  şcolar 2009- 2010 
                 

        
SPECIALIZAREA 

Total elevi  

Înscrişi 

Din care: 

Prezentaţi 

Din care: 

Promovaţi 

Din care: 

Procent 
promovabilitate 
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Tehnician 
operator în 

tehnică de calcul 
25 7 18 15 10 25 7 18 15 10 25 7 18 15 10 100% 

Tehnician în 
activităţi 

economice 
24 17 7 13 11 24 17 7 13 11 24 17 7 13 11 100% 

Tehnician 
veterinar pentru 

animale de 
companie 

24 9 15 8 16 24 9 15 8 16 24 9 15 8 16 100% 

Tehnician 
mecanic pentru 
întreţinere şi 

reparaţii 

29 0 29 8 21 29 0 29 8 21 29 0 29 8 21 100% 

Tehnician în 
industrie 

alimentară 
26 26 0 14 12 26 26 0 14 12 26 26 0 14 12 100% 

Tehnician 
mecanic pentru 
întreţinere şi 
reparaţii  FR 

11 1 10 6 5 11 1 10 6 5 11 1 10 6 5 100% 

TOTAL 139 60 79 64 75 139 60 79 64 75 139 60 79 64 75 100% 



Anul  şcolar 2010- 2011        
                 
 

        
SPECIALIZAREA 

Total elevi  

Înscrişi 

Din care: 

Prezentaţi 

Din care: 

Promovaţi 

Din care: 

Procent 
promovabilitate 
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Tehnician 
operator în 

tehnică de calcul 
21 9 12 7 14 21 9 12 7 14 21 9 12 7 14 100% 

Tehnician în 
activităţi 

economice 
17 10 7 6 11 17 10 7 6 11 17 10 7 6 11 100% 

Tehnician pentru 
animale de 
companie 

16 7 9 5 11 16 7 9 5 11 16 7 9 5 11 100% 

Tehnician 
mecanic pentru 
întreţinere şi 

reparaţii 

16 - 16 4 12 16 - 16 4 12 16 - 16 4 12 100% 

Tehnician în 
industrie 

alimentară 
28 20 8 9 19 28 20 8 9 19 28 20 8 9 19 100% 

TOTAL 98 46 52 31 67 98 46 52 31 67 98 46 52 31 67 100% 
 
 



5.4 Situaţia statistică a rezultatelor obţinute  la Evaluarea naţională             
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2010-2011 48 22 26 - 48 48 22 26 - 48 29 17 12 - 29 19 5 14 - 19 



 
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 
 

APRECIERE 
+ 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 
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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 
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Apreciere 
Întreaga activitate din şcoală este corelată cu PLAI şi PRAI şi ghidată de PAS cu perspectivă până în anul 2013.Există o 
bună colaborare între C.E.A.C. ,directori ,comisii şi arii curriculare. 
 
Dovezi în sprijinul aprecierii 
- Planul managerial 
- Manualul calităţii 
- Raport de autoevaluare internă 
- Planul  de acţiune al şcolii 
- Procese verbale ale   C.A.;    C.P. 
- Implementarea calităţii în şcoală se face pe baza  Planului de acţiune al şcolii şi a Planului de îmbunătăţire 
- Proiect realizat Leonardo pentru un grup de 10 elevi şi un profesor care au efectuat un stagiu de pregătire de 3 săptămâni la 
Liceul Edouard de Chambray din Franţa 
- Diplome obţinute  la concursuri pe meserii ,olimpiade ,concursuri sportive şi concursuri artistice 
- Planul de îmbunătăţire 
- Procese verbale încheiate la şedinţele CEAC. 
- Activităţi realizate în comisii  
Puncte tari cheie 
 
Planul managerial  conţine scopuri, obiective şi programe 
rezultate din politicile şi strategiile europene, naţionale, 
regionale şi locale privind educaţia şi formarea profesională 
precum şi programe specifice privind învăţarea permanentă şi 
formarea competenţelor de bază. 
Întreg personalul  îşi înţelege foarte bine rolurile şi 
responsabilităţile, respectiv impactul pe care îl are asupra scolii 
şi asupra succesului elevilor. 
Elevii, personalul didactic şi personalul didactic auxiliar şi 
neauxiliar înţeleg şi se implică în procesul de management al 
calităţii şi de autoevaluare. 

Puncte slabe cheie 
- Există un număr mic de personal care nu respectă procedurile 
realizate de C.E.A.C. şi  se adaptează mai greu la cerinţele 
existente în manualul calităţii. 
 
 
 



-Misiunea şcolii şi ţintele strategice propuse sunt afişate la 
panourile informative pe teme de asigurarea calităţii  sunt 
cunoscute de elevi,părinţi,agenţi economici colaboratori 
colaboratori  şi profesori. Aceste informaţii sunt transmise prin 
intermediul panourilor informative,diriginţi,e-mailuri,şedinţe cu 
părinţii ,C.P. etc.. 
- Politicile şi procedurile sunt respectate, monitorizate, analizate şi 
îmbunătăţite, iar toate părţile interesate contribuie la acest proces. 
- Reclamaţiile şi contestaţiile sunt tratate eficient, prompt pentru a 
satisface părţile implicate. 
- C.E.A.C.  asigură  sistemul de management al calităţii al 
organizaţiei , ce este dezvoltat, implementat şi continuu 
îmbunătăţit. 
- A fost realizat Planul de Îmbunătăţire a activităţii în şcoală 
Planul de acţiune al şcolii  pentru îndeplinirea criteriilor de 
calitate 1-7 pentru anul şcolar 2010-2011. 
- Valorile şi normele de conduită sunt înţelese de toţi şi aplicate 
în activităţile zilnice. 
- Cunoaşterea procedurilor privind procesele fundamentale de 
la nivelul unităţii şcolare de majoritatea elevilor şi a părinţilor 
- Toţi membrii personalului sunt implicaţi în implementarea 
asigurării calităţii. 
- Recomandările privind îmbunătăţirea calităţii sunt puse în 
practică şi sunt monitorizate din punct de vedere al eficacităţii 
lor . 
- La toate catedrele şi comisiile  din şcoală există programe de 
activitate pentru toată perioada anului şcolar. 
- Periodic au loc întruniri ale C.E.A.C. şi Consiliului 
Profesoral,există un feedback constructiv. 
- Membrii ai C.E.A.C. şi conducerii şcolii au participat la cursuri 
de perfecţionare în domeniul calităţii. 
- Au fost realizate informări periodice privind calitatea la nivelul 
corpului profesoral din şcoală. 
- Profesorii participă la cursuri de perfecţionare organizate de 
C.C.D. şi  master . 
- Informaţiile şi sistemele de înregistrări sunt exacte, actualizate 



şi păstrate în condiţii de siguranţă şi confidenţialitate, pot fi 
inspectate şi sunt revizuite în mod regulat. 
- Personalul didactic colaborează bine cu C.E.A.C. 
- Documentele realizate de C.E.A.C. au fost afişate şi trimise pe 
adresele de email a cadrelor didactice . 
- Întreg 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. 
- Este monitorizată cu atenţie activitatea liceului,  în special 
eficienţa predării şi a învăţării şi a activităţilor din afara 
organizaţiei.  
- 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.  



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 
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experienţa de învăţare şi a  dezvolta programe de învăţare (vezi şi PC 4A) 
2.14 se dezvoltă şi se monitorizează parteneriate cu alţi unităţi de ÎPT pentru îmbunătăţirea experienţei de 

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

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

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

2D Sistemul de informare 
2.17 membrii conducerii şi ai personalului utilizează sisteme de informare şi analizează sistematic informaţiiile 

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

evoluţiile de ordin social, ecologic, economic, juridic şi demografic 
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 
 
Au fost făcute eforturi  pentru dezvoltarea bazei materiale fiind reorganizate mai multe laboratoare de specialitate . Sunt probleme  
în ce priveşte asigurarea  fondurilor  necesare pentru cheltuieli cu încălzirea spaţiilor şcolare. 
Managerii împărtăşesc un scop comun şi pun pe primul plan elevii şi rezultatele acestora. 
 
 
Dovezi în sprijinul aprecierii 
- Planul managerial 
- Analiza execuţiei bugetare pentru anul şcolar 2010-2011 
- Regulamentul de ordine interioară   
- Contracte de colaborare cu agenţii economici 
- Observaţiile la ore şi la alte activităţi, aplicarea şi interpretarea unor chestionare au reliefat faptul că profesorii şi elevii consideră 
că părerile şi punctele lor de vedere sunt ascultate şi respectate de diriginte, sugestiile lor pentru îmbunătăţirea calităţii au fost 
implementate acolo unde a fost posibil. 
- Comisia de asigurare a calităţii organizează şedinţe cel puţin odată pe lună.  
- Auditurile financiare au scos în evidenţă existenţa unei contabilităţi eficiente, mai ales în ce priveşte priorităţile privind cheltuielile. 
- Resursele materiale şi financiare ale şcolii sunt utilizate eficient dar nu sunt suficiente. 
- Rapoarte de analiză semestriale şi anuale  
- Rapoarte de analiză pe comisii 
- Procese verbale ale C.E.A.C. şi C.A. 
- Număr mare de profesori care au obţinut la inspecţiile de grad nota maximă 
Puncte tari cheie 
- Membrii Consiliului de administraţie monitorizează 
îndeaproape performanţa unităţii şcolare. 
- Rezultatele activităţii organismelor de conducere şi 
consultative sunt discutate în C.P.  şi sunt comunicate elevilor 
şi părinţilor. 
- Propunerile Consiliului consultativ al elevilor şi ale Asociaţiei 
de  părinţi sunt analizate periodic în C.A. şi C.P. 
- Se promovează egalitatea şanselor şi se evită discriminarea 
în toate activităţile. Nu există reclamaţii în acest sens. 
- Conducerea şcolii sprijină participarea elevilor la concursuri 
pe meserii ,olimpiade ,concursuri sportive şi concursuri 
artistice.   
 - Au fost realizate activităţi de instruire  cu tot personalul şcolii 

Puncte slabe cheie 
- În anul şcolar 2010-2011 am avut încadraţi 8 profesori şi 
maiştri necalificaţi. 
- Nu sunt asigurate resurse financiare  suficiente pentru nevoile  
existente ale  şcolii fapt care influenţează negativ activităţile care 
se desfăşoară în şcoală. 
 
 
 



şi elevii privind NTSM şi PSI.            
- Din C.E.A.C. şi C.A. fac parte şi reprezentanţi ai părinţilor 
,elevilor,agenţilor economici şi autorităţilor locale. 
- Se menţin şi se dezvoltă parteneriate cu agenţii economici 
interesaţi în calificarea forţei de muncă şi  comunitatea locală . 
- Conducerea şcolii este implicată activ în dezvoltarea şi 
îmbunătăţirea programelor de învăţare şi alte servicii asigurate 
de furnizorul de educaţie. 
- Personalul este angajat respectând legislaţia în vigoare 
,fiecare angajat a semnat fişa postului 
- Securizarea elevilor şi a cadrelor didactice în timpul 
desfăşurării programului şcolar prin serviciu permanent de pază 
, profesor serviciu şi elev de serviciu în şcoală. 
 



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

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 
 

APRECIERE 
+ 0 - 

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

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

3.2 condiţiile de învăţare satisfac cerinţele privind siguranţa, sănătatea şi resursele fizice, precum şi orice alte 
condiţii prevăzute de lege acolo unde este cazul 

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

3.4 condiţiile de lucru şi mediile de învăţare sunt eficiente, promovează practicile de siguranţă în muncă şi sunt 
revizuite periodic; elevii, membrii personalului şi alţi factori interesaţi se simt în siguranţă, iar orice 
comportament violent sau alte perturbări sunt evitate  

3.5 membrii personalului şi elevii au acces la serviciile medicale (vezi şi 2.15) 
3.6 se elaborează procedurile de urgenţă şi pentru situaţii de criză; acestea sunt comunicate, simulate periodic 

şi înţelese de către toţi membrii personalului, de către elevi şi de către alţi factori interesaţi 
3B Resurse fizice 
3.7 spaţiile şcolare, administrative şi auxiliare, echipamentele (inclusiv TIC) materialele, mijloacele de 

învăţământ sunt revizuite/înlocuite în mod regulat pentru a fi actualizate şi relevante nevoilor de  educaţie şi 
formare profesională, diferitelor stiluri de învăţare, cerinţelor programelor de învăţare, standardelor de 
pregătire profesională  

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

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

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

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

3.12 există proceduri de monitorizare a progresului tehnologic şi se implementează inovaţiile importante, acolo 
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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 posibili tatea 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: 
      Şcoala are resurse ce vin în sprijinul procesului de învăţare. Dotarea atelierelor şi laboratoarelor este suficientă pentru 
desfăşurarea orelor în condiţii bune. Lunar, au loc şedinţe de catedră cu analiza activităţii şi pentru analizarea orelor deschise, în 
scopul adaptării metodelor şi strategiilor de predare la specificul elevilor. În derularea programului de învăţare, elevii sunt consultaţi 
la orele de dirigenţie sau în consiliile elevilor, ţinându-se cont de sugestiile lor care sunt introduse în programele de activitate ale 



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

Dovezi în sprijinul aprecierii 
- Laboratoare amenajate 
- Planul de activitate al catedrelor 
- Diplome de absolvire a cursurilor de perfecţionare 
- Rapoarte de analiză 
- Procese verbale realizate la instruirea elevilor  pentru situaţii de urgenţă. 
- Schimbarea acoperişului internatului. 
Puncte tari cheie 
- Biblioteca este echipata şi folosita de elevi si cadre didactice 
- Majoritatea claselor le oferă  elevilor un mediu atractiv.  
- Elevii şi personalul pot folosi calculatoarele scolii  acces bun 
la Internet 
- Organizarea pe principiul eficienţei a tuturor sectoarelor 
funcţionale ale şcolii 
- Spaţiile şcolare , administrative şi auxiliare  sunt întreţinute în 
bune condiţii pentru desfăşurarea corespunzătoare  a 
activităţilor. 
- A fost dotat corespunzător cabinetul medical  în care  
personalul şcoli  şi elevii au acces la serviciile medicale. 
- Au fost realizate simulări de gestionare a situaţiilor de criză 
(cutremur, inundaţie ,incendii etc.) de către întregul personal al 
şcolii şi elevi. 
- Securizarea elevilor şi a cadrelor didactice în timpul 
desfăşurării programului şcolar prin serviciu permanent de pază 
, profesor serviciu şi elev de serviciu în şcoală. 
- O mare parte a personalului didactic participă la cursuri de 
perfecţionare prin CCD sau la instituţii de învăţământ 
superior,POSDRU. 

Puncte slabe cheie 
 
- Şcoala nu beneficiază de fonduri suficiente pentru a asigura 
condiţii bune desfăşurării procesului de învăţământ pe timpul 
anotimpului rece. 
 
 



- Asociaţia părinţilor sprijină activitatea şcolii  cu fonduri . 
- Reprezentantul părinţilor participă în C.A. la luarea deciziilor. 
- Şcoala realizează venituri proprii din valorificarea produselor 
din ferma şcolii şi materialelor refolosibile. 
- Parcul şcolii oferă un loc propice pentru recreaţie. 



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

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 
 

APRECIERE 
+ 0 - 

4A Proiectarea programelor de învăţare 
4.1 programele de învăţare sunt proiectate pentru a satisface nevoile identificate ale tuturor factorilor interesaţi 

şi alte cerinţe externe, sunt receptive faţă de situaţia la nivel local, regional, naţional şi european şi sunt 
îmbunătăţite pe baza feedback-ului primit de la factorii interesaţi 

4.2 programele de învăţare sunt proiectate pentru a pune elevii pe primul loc şi pentru a răspunde nevoilor lor 
într-un mod cât mai flexibil cu putinţă în ceea ce priveşte opţiunile şi accesul acestora 

4.3 programele de învăţare au un caracter de includere din punct de vedere social, asigurând egalitatea în ceea 
ce priveşte accesul şi şansele elevilor şi demonstrează o implementare activă a politicii privind egalitatea de 
şanse 

4.4 programele de învăţare sprijină şi sporesc valoarea învăţării prin activităţi practice şi teoretice 
4.5 programele de învăţare includ procese eficiente de evaluare formativă şi sumativă şi de monitorizare a 

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

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

al programului; ţintele privind îmbunătăţirea sunt stabilite în conformitate cu reperele instituţionale, locale, 
regionale, naţionale sau europene 

4.10 procedurile de evaluare a rezultatelor învăţării sunt revizuite periodic  
4.11 programele de învăţare sunt revizuite cel puţin o dată pe an, iar elevii contribuie la procesul de revizuire 
4.12 programele de învăţare sunt dezvoltate şi revizuite pe baza feedback-ului primit de la toţi factorii interesaţi; 

în acest scop, se colectează feedback de la elevi, agenţi economici şi reprezentanţi ai comunităţii şi se 
utilizează la dezvoltarea şi revizuirea programelor de învăţare 

4.13 procedurile de revizuire a programelor de învăţare conduc la o îmbunătăţire a procesului de predare, 
instruire practică, învăţare şi a rezultatelor învăţării 

4.14 informaţiile privind evaluarea învăţării şi rezultatele obţinute, inclusiv analiza performanţei diferitelor grupuri 
de elevi, sunt folosite ca punct de plecare pentru dezvoltarea programelor de învăţare 
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Apreciere 
- Oferta educaţională este diversă, gama de programe de învăţare corespunde nevoilor tuturor elevilor. 
- Şcoala monitorizează evoluţia şcolară a elevilor în funcţie de competentele stabilite în curriculum-ul naţional. Pentru creşterea 
progresului şcolar, se încearcă măsuri de remediere – pregătire suplimentară, consiliere, combaterea absenteismului. 
-  În activităţi sunt implicaţi elevii, prin consiliul elevilor, identificându-se astfel nevoile lor de educaţie şi îmbunătăţirea în 
perspectivă a laturii formative a procesului educativ. 
- Activităţile desfăşurate în şcoală dovedesc faptul că elevii sunt în centrul atenţiei, că şcoala este preocupată de realizarea optimă 
a tranziţiei spre  locul de muncă.  
- Informaţiile privind realizările elevilor sunt folosite ca puncte de plecare pentru dezvoltări ulterioare.  
- Există o activitate susţinută la nivelul ariilor curriculare şi comisiilor . 
- Au fost aprobate ,derulate şi finalizate  proiecte  
- Documentele şcolare ale personalului didactic ,comisiilor ariilor curriculare sunt verificate periodic şi arhivate la încheierea anului 
şcolar. 
Dovezi în sprijinul aprecierii 
 
- Programele de activitate comisiilor 
- Chestionare şi sondaje de opinie aplicate elevilor , pe clase , discipline , cadre didactice, catedre şi arii curriculare 
- Planificările profesorilor 
- Proiect realizat  pentru  un stagiu de pregătire a unui grup de 10 elevi şi un profesor în Fraţa la Liceul Edouard de Chambray  din 
Gouville . 
- C.D.L. - uri 
- C.D.Ş. - uri 
- Proiecte realizate în parteneriat cu alte şcoli  pe teme de calitate sau consiliere. 
Puncte tari cheie 
- Există o gamă variată de activităţi extra-curriculare. 
- Programele de învăţare se desfăşoară conform planului cadru 
şi curricumului . 
- Programele de învăţare sunt planificate şi monitorizate cu 
atenţie. 
- Documentele de proiectare şi planificare ţin cont de 
experienţa şi achiziţiile anterioare ale elevilor.  
- Curriculum-ul este incluziv şi asigură şanse egale de  acces şi 
formare 
- Planificarea activitătilor didactice pentru anul şcolar  
2010- 2011 în concordanţă cu standardele de pregătire 
profesională ; 

Puncte slabe cheie 
- În cadrul programelor de învăţare  se pot monitoriza şi dezvolta 
numai CDS- uri si CDL- uri, restul fiind discipline/module cu un 
curriculum obligatoriu. 
- La clasele de la ciclul superior al liceului nu mai au prevăzute 
CDS- uri iar CDL- urile prevăzute au curriculum obligatoriu. 
- Nu există procedură de revizuire a programelor de învăţare. 
- Nu se poate asigura volumul de consumabile necesar pentru 
multiplicarea testelor .fişelor de lucru şi a altor materiale 
necesare. 
 



- S-a realizat planul de şcolarizare propus pentru anul şcolar 
2011-2012. 
- Rezultate la olimpiade, concursurile pe meserii. 
- Aplicarea de sondaje şi chestionare specifice tuturor elevilor 
unitătii , concepute de cadre didactice cu experientă in şcoală, 
referitoare la:aspiratiile şi interesele lor pentru pregatirea 
generala , orientarea lor şcolară viitoare şi in carieră 
- Adaptarea CDL la solicitarile partenerilor economici şi elevilor. 
- Traseele de continuare a studiilor sunt  comunicate elevilor şi 
părinţilor în şedinţele cu părinţii şi întâlnirile periodice cu 
diriginţii. 
- Iniţierea , dezvoltarea şi susţinerea proiectelor de grup ,  
elaborarea testelor de evaluare unitară pe discipline şi ani de 
studiu , iniţierea de programe de recuperare, consultaţii şi 
meditaţii, integrarea metodelor non-formale de instruire , cu 
caracter stimulativ şi de valorificare a potenţialului creativ al 
elevilor , etc. 
 



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

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 
 

APRECIERE 
+ 0 - 

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

primesc ajutor pentru a înţelege, a obţine sau a căuta informaţii conform nevoilor lor 
5.2 evaluarea iniţială (nevoile elevilor; sprijinul necesar; stiluri de învăţare; cunoştinţe, experienţă şi abilităţi 

anterioare) este utilizată pentru a oferi o imagine exactă pe baza căreia se poate planifica un program 
adecvat de învăţare şi sprijin, inclusiv activităţi extracurriculare pentru elevi 

5.3 elevii au acces la servicii eficiente şi confidenţiale de sprijin în probleme personale, de învăţare şi de 
progres; există o varietate de oportunităţi de orientare şi consiliere pe toată durata şcolarizării 

5.4 drepturile şi responsabilităţile elevilor sunt clar definite 
5.5 elevii au acces la activităţi extracurriculare conform obiectivelor locale, regionale, naţionale, şi/sau europene 

şi care au o contribuţie directă şi eficientă în atingerea ţintelor şi obiectivelor stabilite în politicile 
educaţionale şi documentele programatice la nivel naţional, judeţean sau local 

5.6 sunt prevăzute perioade pentru revizuirea şi reevaluarea activităţilor de sprijin şi extracurriculare destinate 
elevilor, pe baza nevoilor individuale ale acestora, legate de progresul în cadrul programului de învăţare  

5.7 informaţiile despre activităţile de sprijin şi extracurriculare sunt înregistrate şi păstrate în siguranţă 
5.8 informaţiile, orientarea şi consilierea sunt eficiente, îndrumându-i pe elevi în ceea ce priveşte modalităţile de 

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

angajarea pe piaţa muncii) sunt colectate şi înregistrate 
5.10 rata de retenţie al elevilor şi rezultatele obţinute sunt în concordanţă cu datele similare la nivel local, 

naţional sau internaţional 
5C Relaţia cadru didactic – elev 
5.11 cadrele didactice stabilesc şi menţin relaţii de lucru şi comunicare eficiente cu elevii, alte cadre didactice, alţi 

membri ai personalului şi ai echipei de conducere 
5.12 cadrele didactice folosesc măsuri eficiente pentru a promova egalitatea şanselor şi pentru a evita 

discriminarea, astfel încât elevii să îşi poată atinge potenţialul  
5.13 cadrele didactice folosesc o gamă variată de strategii (ex. învăţarea centrată pe elev, învăţarea prin 

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

5.14 cadrele didactice selectează şi menţin o gamă variată de resurse/materiale pentru a oferi sprijin în funcţie 
de diferitele nevoi ale elevilor 
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5.15 evaluarea formativă şi înregistrarea rezultatelor sunt adecvate nevoilor elevilor şi programului, sunt 
riguroase, juste, exacte şi se efectuează în mod regulat 

5.16 programele de învăţare respectă un proces sistematic de păstrare a înregistrărilor 
5D Studiul individual 
5.17 elevii sunt încurajaţi să îşi asume responsabilitatea pentru propriul proces de învăţare (ex. sunt conştienţi de 

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

5.18 toate activităţile de învăţare sunt planificate şi structurate pentru a promova şi a încuraja învăţarea 
individuală centrată pe elev, învăţarea în cadrul unui grup sau învăţarea în diferite contexte 

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 

 

 
X 
X 
 
 
 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 

 
 
 
 
X 

Apreciere  
- Nevoile de sprijin pentru învăţare sunt abordate de  către toate cadrele didactice, iar elevii participă la activităţile suplimentare. 
- Impactul acestui sprijin este evaluat regulat, iar eficacitatea sistemelor de sprijin este evaluat în raport cu  rezultatele elevilor. 
- Activităţile sunt foarte bine pregătite, ceea ce duce la valorificarea unor ocazii constructive care apar în timpul lecţiilor/activităţilor 
practice  
- Profesorii de diferite specialităţi selectează conţinutul cursului pe care îl predau, în conformitate cu nivelul şi nevoile elevilor, 
predarea fiind clară şi eficientă. 
- Predarea se face în concordanţă cu stilurile individuale de învăţare ale elevilor. Metodele folosite sunt activ - participative, 
adecvate sarcinilor propuse şi îngăduie elevilor să înregistreze un progres vizibil. 
- Progresul elevilor este monitorizat şi evaluat de profesor. Rezultatele sunt aduse la cunoştinţa elevilor şi părinţilor. Progresul 
şcolar individual îl urmărim la toate  disciplinele. 
- Proiectele de lecţie au obiective clare, timpul este folosit în mod eficient. Lucrările sunt notate corect. Baremurile de corectare 
sunt aduse la cunoştinţa elevilor dinainte. Elevii lucrează eficient numai sub îndrumarea profesorilor. 
- Toţi elevii demonstrează că au competenţele indicate de curriculum şcolar. Există posibilitatea pentru elevii mai slabi să obţină 
ajutor suplimentar, consiliere, ajutor material. 
- Elevii cu rezultate deosebite şi care manifestă interes susţinut faţă de anumite discipline, beneficiază de programe de pregătire 
suplimentară şi de disponibilitatea profesorilor în a-i sprijinii. 
- Este asigurată egalitatea şanselor în activitatea de predare – învăţare-evaluare pentru toţi elevii. 
- Profesorii şcolii îşi concentrează atenţia pe respectarea disciplinei în conformitate cu prevederile Regulamentului şcolar şi al 
Regulamentului de ordine interioară, precum şi pe eficientizarea comunicării profesori – elevi – manageri. 



Dovezi în sprijinul aprecierii 
- Porofoliul profesorilor şi maistrilor instructori: curriculum, planificari , fise de progres scolar,  proiectarea activitatii didactice, fişe 
de lucru,  teste de evaluare, teste predictive, adeverinţe de formare. 
- Ghid metodologic pentru profesori. 
- Portofoliile elevilor. 
- Raport de autoevaluare , la nivel de catedră, şcoală. 
- Rapoarte individuale de autoevaluare a profesorilor. 
- Fişe de progres şcolar individual realizate de profesori. 
- Dosare cu fişe de observare a lectiei. 
- Regulament de ordine interioară.. 
- Dosarul cu parteneriate.. 
- Dosarele pentru activităţi extracurriculare, precum şi pentru îndrumare şi consiliere în carieră, cu chestionare pentru identificarea 
nevoilor speciale/individuale. 
- Dosarele catedrelor:  plan de managerial , analiza activităţilor semestriale, procese verbale, lista profesorilor,  fişe de lucru. 
Curriculum etc. 
- Film de prezentare a şcolii şi ofertei educaţionale 
- Pliante 
- Anunţ pe postul local de televiziune 
- Fotografii 
- Pagina web 
- Opţionale 
- CDL - uri 
- Procese verbale de  la şedinţele cu părinţii şi elevii 
- Regulament şcolar. 
- Regulament de ordine interioară 
- Proceduri 
- Program de pregătire a elevilor la disciplinele de examen 
 
Puncte tari cheie 
- Realizarea acţiunii de promovare a G.S.A.V. Şendriceni în şcolile 
generale din zona Dorohoi pentru a  informa şi îndruma elevii  privind 
programele de învăţare existente . 
- Afişarea în interiorul şcolii  a planului de şcolarizare. 
- Consultarea  elevilor pentru alegerea opţionalelor la liceu . 
- Consultarea agenţilor economici pentru alegerea    CDL - urilor la 
S.A.M. 

      Puncte slabe cheie 
 
- Există un număr mare de elevi care nu s-au prezentat 
la cursuri după începerea anului şcolar precum , elevi 
care au abandonat şcoala pe parcurs . 
- Existenţa unui număr de 8 profesori şi maiştri 
suplinitori  necalificaţi, fapt care afectează 
continuitatea şi calitatea actului didactic. 



- Planul de şcolarizare este realizat în conformitate cu realităţile pieţii 
muncii din zonă  fiind conceput după consultări cu agenţii economici şi 
discuţii cu elevii şi părinţii ;  
- Elevii de  au posibilitatea  să obţină permisul de conducere din şcoală 
pentru categoriile B şi Tr. 
- Se facilitează completarea studiilor  pentru absolvenţii şcolii 
profesionale  la cursurile liceale cu frecvenţă redusă. 
- Aplicarea de sondaje de opinie vizând problemele cu care se 
confruntă elevii: 
- acces  la reţeaua de calculatoare 
- probleme de securitatea elevilor pe timpul desfăşurării cursurilor 
- propuneri de activităţi pentru programele cercurilor aplicative 
- Folosirea programului  AEL pentru cât mai multe discipline. 
- Realizarea de vizite la agenţi economici  pentru a sprijini activitatea 
de predare –învăţare. 
- Realizarea unui set de proceduri privind desfăşurarea activităţilor în 
şcoală inclusive  pentru soluţionarea contestaţiilor elevilor privind 
evaluarea . 
- Rezolvarea de probleme specifice unei discipline sau grup de 
discipline aprofundării unei teme,rezolvarea şi elaborarea de proiecte 
- Participarea cu lucrări de specialitate la diferite simpozioane şi 
concursuri 
- Diversificarea metodelor de evaluare prin utilizarea 
proiectelor,portofoliilor,fişe deobservaţii,fişe de autoevaluare 
- Implementarea şi generalizarea învăţării centrate pe elev 
- Obţinerea regulată a unor locuri fruntaşe la olimpiadele şcolare şi 
concursurile pe meserii la faza pe judeţ şi faza naţională. 
- Program de pregătire a elevilor la disciplinele de examen. 
- Utilizarea  unui soft educaţional pentru predare şi evaluare la 
disciplina legislaţie rutieră. 
- Realizarea de unor expoziţii la C.D.I. în colaborare cu alte şcoli din 
Dorohoi. 
- Realizarea revistei şcolii şi publicarea acesteia pe pagina web a 
şcolii. 
- A scăzut numărul elevilor corigenţi pe semestrul I. 

- Procentul de promovabilitate la examenul  
bacalaureat este mai mic de cât în anul 2009-2010. 
- Număr mare de absenţe nemotivate şi de repetenţi 
pentru clasele a IX a  şi a X a  . 
 



PRINCIPIUL CALITĂŢII 6 – Evaluarea şi certificarea învăţării 
Organizaţia utilizează procese eficiente de evaluare şi monitorizare pentru a sprijini progresul elevilor. 
 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 
 

APRECIERE 
+ 0 - 

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

mod clar tuturor factorilor interesaţi  
6.2 cerinţele specifice de evaluare ale elevilor (de ex, pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale) sunt 

identificate şi îndeplinite atunci când este posibil  
6.3 evaluarea sumativă este folosită pentru a monitoriza progresul elevilor şi pentru a informa elevii în legătură 

cu progresul pe care l-au realizat şi cu modul în care îşi pot îmbunătăţi performanţa 
6.4 elevii au oportunitatea de a se înregistra la o nouă procedură de evaluare sumativă (dacă este posibil) 

şi/sau au o “a doua şansă” de a fi evaluaţi  
6.5 toate evaluările sunt adecvate, riguroase, corecte, exacte şi sunt efectuate în mod regulat; evaluarea 

sumativă şi certificarea sunt în conformitate cu standardele naţionale şi cu legislaţia în vigoare 
6.6 procedura de înregistrare a elevilor pentru certificare îndeplineşte reglementările în vigoare 
6.7 evaluarea sumativă, monitorizarea învăţării şi certificarea sunt efectuate de cadre didactice cu calificare 

adecvată şi experienţă corespunzătoare 
6.8 în mod regulat sunt selectate şi revizuite metodele şi instrumentele de evaluare sumativă; constatările 

rezultate sunt luate în considerare în acţiuni ulterioare de evaluare, pentru a asigura consecvenţa şi 
corectitudinea procesului de evaluare;; cadrele didactice participă în mod regulat la activităţi de 
standardizare a evaluării 
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Apreciere 
- Evaluarea iniţială este utilizată pentru: a identifica nevoile de învăţare suplimentară şi eventualele lacune în cunoştinţe, a oferi 
imagine clară asupra realizărilor elevilor până la acea dată. 
- Evaluarea sumativă se face în mod regulat, corect şi exact. În funcţie de evaluarea sumativă se monitorizează progresul elevilor 
pe disciplină, rezultate care sunt aduse la cunoştinţa elevilor şi părinţilor. 
- Exemplele de bună practică în evaluarea sumativă sunt luate în considerare în acţiunile ulterioare. 
- Rezultatele obţinute de elevi la examenele de certificare a competenţelor profesionale dovedesc o bună pregătire a elevilor.  
- Procedurile de evaluare a învăţării cuprind toate formele de testare, examinare scrisă sau orală, evaluare pe bază de 
competenţe, proiecte şi respectă cerinţele legale. Înregistrările privind activităţile de evaluare se găsesc în dosarele cadrelor 
didactice şi în dosarele catedrelor. 
 
 



Dovezi în aprecierii 
- proceduri 
- panouri informative  
- soft educaţional pentru disciplina legislaţie rutieră 
- procese verbale 
- fişe de înregistrare a progresului 
- program de meditaţii 
- procese verbale încheiate la C.P. 
- rapoarte de analiză pe arii curiculare 
- aplicarea şi interpretarea testelor iniţiale. 
- program de pregătire suplimentară. 
- proiecte  pentru certificarea competenţelor profesionale 
- raportul consiliului profesorilor clasei, semestrial. 
- raport de autoevaluare internă şi Plan de îmbunătăţire. 
- rezultate ale elevilor la bacalaureat şi la examenelor de certificare a competenţelor profesionale . 
- raport general privind starea şi calitatea învăţământului în şcoală, anual . 
- rapoarte de activitate la catedre şi programe semestriale la catedre. 
- teste 
Puncte tari cheie 
- Efectuarea unui număr mare de ore utilizând softul AEL la 
diverse discipline şcolare precum şi utilizarea din ce în ce mai 
mult a metodelor şi mijloacelor moderne de predare-învăţare – 
evaluare. 
-  Evaluarea elevilor este corelată cu aceste competenţe. 
- La realizarea evaluării se au în vedere competenţele 
corespunzătoare trecute în SPP-uri. 
- Pentru evaluare se folosesc fişe de lucru, teste docimologice, 
lucrări practice şi portofolii. 
- Evaluarea este regulată şi riguroasă.  
- Profesorii şi maiştrii instructori notează lucrările elevilor cu 
corectitudine.  
- 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 

Puncte slabe cheie 
 
Elevii se pot înscrie la o noua evaluare sumativă numai daca au 
absentat la prima evaluare. 



lucrărilor lor .  
- Evaluarea este utilizată si pentru a identifica nevoile 
suplimentare de învăţare ale elevilor.  
- Raportarea este corectă şi oferă elevilor şi părinţilor lor o 
imagine clară asupra performanţelor elevilor. 
- Performanţele şi progresul elevilor sunt utilizate eficient pentru 
a monitoriza eficacitatea ofertei scolii. 
- Profesorii, maiştrii instructori şi managerii monitorizează 
rezultatele elevilor.  
- Există activităţi eficiente care dau posibilitatea cadrelor 
didactice să împărtăşească buna practică în cadrul ariilor 
curriculare 
- Înregistrarea rezultatelor testelor sumative 
- Completarea fişelor de înregistrare a progresului 
- Realizarea unor ore de meditaţii pentru îmbunătăţirea 
rezultatelor 
- Înscrierea elevilor la examenele de certificare conform 
legislaţiei în vigoare 
- Realizarea procedurii de înscriere a elevilor la examenele de 
certificare şi bacalaureat ,respectând legislaţia în vigoare 
- Realizarea testelor în catedre , stabilirea formei testului, a 
itemilor 
- Realizarea unor activităţi demonstrative de realizare a testelor 
folosind diferite tipuri de itemi. 
- Procedurile de desfăşurare a examenelor sunt transmise şi 
explicate elevilor. 
- Sunt folosite toate metodele de evaluare  adaptate de la caz 
la caz. 
- Rezultatele evaluărilor sunt înregistrate corespunzător . 
- La finalizarea studiilor elevii primesc actele doveditoare la 
termenele stabilite. 



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

7.13 implementarea planurilor de acţiune, a îmbunătăţirilor şi a măsurilor corective este monitorizată şi evaluată; 
sunt aduse modificări în conformitate cu rezultatele; performanţa îmbunătăţită a organizaţiei este 
monitorizată şi analizată 

7.14 toţi membrii personalului sunt implicaţi în procesul de îmbunătăţire continuă a calităţii 
7.15 toţi membrii personalului şi toţi factori interesaţi primesc informaţii şi feedback în legătură cu rezultatele 

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

7.16 tendinţele privind performanţa în timp demonstrează o îmbunătăţire continuă sau menţinerea unor 
standarde foarte înalte; progresul este măsurat pe baza ţintelor, indicatorilor şi standardelor de la nivel 
naţional 

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

7.18 planul de îmbunătăţire al unităţii de ÎPT este aprobat de către reprezentanţii inspectoratelor şcolare 
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Apreciere 
- Procesul de autoevaluare este un proces continuu pe care îl realizăm din aproape în aproape prin raportarea  la cele 7 principii 
ale calităţii. Raportul de autoevaluare al şcolii îl elaborăm anual, cu luarea în considerare a opiniilor exprimate de factorii interesaţi 
interni şi externi. Raportarea la descriptorii celor 7 principii, ne determină la acţiona şi gândi în două sensuri: pe deoparte să 
punem în corespondenţă activităţile noastre cu cele anticipate de descriptori, pe de altă parte să desfăşurăm acele activităţi 
anticipate prin descriptori pe care nu le-am desfăşurat . 
- Autoevaluarea individuală a cadrelor didactice este urmată de autoevaluarea la nivelul catedrei / compartimentului şi în final la 
nivelul şcolii.  
- La fiecare nivel, autoevaluarea se finalizează prin analiză SWOT. Elaborăm planul de îmbunătăţire pentru punctele slabe 
prioritare luate în considerare, având în vedere posibilităţile de realizare a acţiunilor necesare şi utile.  
- La nivelul catedrelor, autoevaluarea este realizată de responsabilii de catedră, iar la nivelul şcolii este realizată de Coordonatorul 
de Comisie de Evaluare şi Asigurare a Calităţii.  
- Acţiunile propuse prin Planul de Îmbunătăţire sunt atent monitorizate. 
- Raportul de autoevaluare este aprobat şi avizat de management. 
- fişe de interasistentă 
 
Dovezi în sprijinul aprecierii 
- Registrul cu procesele verbale ale întâlnirilor Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii 
- fişe de interasistentă 
- procese verbale 



- rapoarte de monitorizare internă 
- rapoarte de autoevaluare 
- aprecieri ale inspectorilor  
- teste 
- rapoarte de evaluare 
- documente privind progresul elevilor 
- rapoartele comisiilor şi ariilor curriculare  la sfârşit de semestru şi an şcolar 
- proceduri 
- manualul de inspecţie 
- manualul de autoevaluare 
- aprecieri scrise ale colaborării 
- procese verbale încheiate la şedinţa cu părinţii 
- procedura de repetare a testelor 
- programe de pregătire pe discipline 
- cataloage 
- filme ale activităţilor ,fotografii 
- Plan de îmbunătăţire 
- fişa postului 
- acord de parteneriat cu G.S.Darabani în cepriveste asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii actului educaţional în învăţământul 
preuniversitar 
 
Puncte tari cheie 
 
- Directorii  şi membrii C.E.A.C. realizează ore asistenţă la toate 
cadrele didactice 
- Evaluarea personalului se face pe baza fişelor de 
autoevaluare a activităţii. 
-  Realizarea autoevaluării  pe baza procedurilor existente în 
vederea întocmirii fişelor de evaluare 
- Analiza şi înregistrarea  rezultatelor evaluării 
- Diversificarea formelor de evaluare folosind softuri 
educaţionale 
- Realizarea rapoartelor de autoevaluare şi validarea acestora 
la termenul stabilit. 
- Toţi membrii personalului sunt implicaţi în implementarea 
asigurării calităţii. 

Puncte slabe cheie 
 
- Nu există proceduri pentru toate activităţile care se realizează 
în şcoală. 
- Planul de îmbunătăţire nu s-a realizat  integral din cauza lipsei 
resurselor financiare. 



- Recomandările privind îmbunătăţirea calităţii sunt puse în 
practică şi sunt monitorizate din punct de vedere al eficacităţii 
lor de conducerea şcolii. 
- Au fost transmise toate rapoartele de monitorizare internă 
conform graficului de monitorizare. 
- Există proceduri pentru rezolvarea plângerilor şi contestaţiilor 
depuse de elevi sau de părinţi. 
- Monitorizarea internă vizează toate sectoarele de activitate 
- Colectarea dovezilor prin şefii de arii curriculare şi de comisii 
- Filmarea activităţilor 
- Îmbunătăţire condiţiilor de cazare în internatul şcolii 
- Realizarea Planului de îmbunătăţire  pornind de la realităţile şi 
necesităţile urgente ale şcolii . 
- Personalul şcolii cunoaşte prevederile fişei postului. 
- Consultarea elevilor prin intermediul sondajelor  şi 
reprezentarea lor în C.E.A.C. 
- Realizarea documentelor la termenele stabilite. 
 

 
 
 


