
 

 

   

 

NR. ARACIP 1085/02.07.2021   

Validat/Invalidat 

Expert ARACIP, XXXXXXXXXX 

 

RAPORT  DE EVALUARE EXTERNĂ PERIODICĂ 

 Redactat de XXXXXXXXXX, în calitate de coordonator al echipei de evaluare externă,  cu ocazia 

vizitei desfăşurate în perioada 16-17.06.2021, la unitatea de învăţământ Liceul Tehnologic ”Mihai 

Eminescu”, județul Ialomita, Str. Aleea Chimiei, nr. 9, tel.: 0243/231542. 

Comisia desemnată prin Hotărârea ARACIP nr. 10/15.06.2021, a avut următoarea componenţă: 

1. XXXXXXXXXX, coordonator; 
2. XXXXXXXXXX, evaluator subraport 1; 

3. XXXXXXXXXX, evaluator subraport 2; 

4. XXXXXXXXXX, evaluator subraport 3. 
 

Observator desemnat de ISJ, inspector școlar XXXXXXXXXX 

Director unitate de învățământ XXXXXXXXXX 

Președinte Consiliu de Administrație XXXXXXXXXX 

Coordonator CEAC XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Evaluarea s-a desfăşurat în baza:   

- O.UG  nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu completări şi modificări prin   Legea 
nr. 87/2006, cu modificările ulterioare; 
- H.G. nr. 21/2007 pentru aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor  de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor 
deînvăţământ preuniversitar; 
- H.G.nr. 993/2020 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, 
acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie; 
 - H.G. nr. 1534/2008 pentru  aprobarea Standardelor de referinţă şi a indicatorilor de performanţă pentru 
evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar; 
- O.UG nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul 
situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor 
termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației 
naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative; 
- O.MEC nr. 4488/2020 pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de derulare online a activităților 
de evaluare externă în vederea acordării autorizației de funcționare provizorie și a acreditării pentru unitățile 
de învățământ preuniversitar de stat și particular, pe perioada stării de alertă, cu modificările și completările 
ulterioare. 
Prezentul  document se face public, în conformitate cu prevederile art. 12,  alin. 8, din  H.G. 
nr. 993/2020 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vedere autorizării, 

acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie. 
 

Raportul de evaluare externa are următoarea structură: 

PARTEA I –  SCOPUL ȘI CONCLUZIILE VIZITEI DE EVALUARE EXTERNĂ  

PARTEA A II -A  -  INFORMAŢII GENERALE PRIVIND UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
PARTEA A III -A  -  SURSE INFORMAȚIONALE 

PARTEA A IV-A  -  ACTIVITĂȚILE ÎNTREPRINSE ÎN TIMPUL VIZITEI 

PARTEA A V-A – ANEXA (FIȘA-TIP, AVIZATĂ DE ISJ/ ISMB) 

 AGENŢIA ROMÂNĂ DE 

ASIGURARE A CALITĂŢII ÎN 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL 

PREUNIVERSITAR 
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PARTEA I –  SCOPUL ȘI CONCLUZIILE VIZITEI DE EVALUARE EXTERNĂ 
 

Scopul prezentei evaluări îl constituie: 

-stabilirea nivelului calităţii educaţiei oferite de unitatea de învăţământ, pe baza celor 43 de indicatori de 
performanţă;atestarea nivelului de calitate a serviciilor educaționale oferite de unitatea de învăţământ şi 

reacreditarea unităţii de învăţământ. 
Niveluri evaluate: PREȘCOLAR, PRIMAR, GIMNAZIAL, LICEAL, PROFESIONAL, POSTLICEAL 

 
NOTĂ: Nu se supun evaluării externe periodice următoarele calificări/specializări autorizate să 
funcționeze provizoriu: 

Nivel de învăţământ Profil/Domeniu Specializare/ 
Calificare profesională 

Postliceal Mecanică Maistru mecanic 

Postliceal Electric Maistru electromecanic aparate de măsură și 
automatizări 

 
Evaluarea externă desfăşurată la unitatea de învăţământ mai sus menţionată a condus la următoarele 

constatări prin raportare la 5 întrebări fundamentale: 

 1. Cadrele didactice ale şcolii sunt capabile să asigure bunăstarea copilului / elevului? Care 

este măsura acestei capacităţi? (de la nesatisfăcător la excelent). 

Concluzie (prin corelarea constatărilor la indicatorii I06, I07, I08, I11, I12, I15, I16, I20, I30, I31, I42): 

- Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi se face  prin cabinetul medical propriu.  

 Unitatea școlară  are două  spații  destinate   cabinetului medical. Un spațiu  destinat cabinetului medical 

pentru  elevii  Liceului Tehnologic „Mihai Eminescu” şi un spațiu  destinat cabinetului medical pentru 

Şcoala Gimnazială „ Gheorghe Lazăr”, structură a acesteia.  

Serviciile medicale la Liceul Tehnologic „ Mihai Eminescu” sunt  asigurate  zilnic, între orele 7.00 – 15.00 

de către asistent medical XXXXXXXXXX, contract nr. 10998/31.08.2012 și o dată pe săptămână, joi 12.00-

15.00, de d-l Dr. XXXXXXXXXX- act adițional la contractul de muncă nr. 7064/08.07.2009 și adresă CL 

nr. 3135/30.01.2020 

Serviciile medicale la Şcoala Gimnazială „ Gheorghe Lazăr” sunt  asigurate  zilnic între orele  

10.00 – 15.00 de către asistent medical XXXXXXXXXXși, o dată pe săptămână marţi 08.00-10.00, de d-l 

Dr. XXXXXXXXXX. În unitatea de învățământ sunt respectate normele de igienă conform Ordinului 

5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de 

învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-

2. 

-Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară, în timpul desfăşurării 

programului se face prin sistemul de supraveghere video, compus din 32 camere video DVR (25 

camere în interior şi  7 camere interior), iar la Școala Gimnazială ”Gh. Lazăr” 4 camere video exterior. 

Paza este asigurată şi de 2  paznici proprii. 

La Grădiniţa „Pinocchio” din Aleea Nordului, nr. 3, există cameră panou de supraveghere video: holuri-

parter, etaj, exterior cu alarma antiefracție. 

Cadrele didactice din școală efectuează serviciul pe școală, conform unui program cunoscut. Organizarea 

serviciului pe școală se face conform ROI și se aplică procedura Serviciul pe școală, nr. 743/11.02.2021 

și nr. 1051/19.06.2021. Anual, se încheie cu Inspectoratul de Poliție al Municipiului Slobozia, „Planul 

comun de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor si personalului didactic și prevenirea 

delicvenței juvenile în incinta și în zona adiacentă a Liceului Tehnologic „ Mihai Eminescu”.  

Unitatea de învățământ are Planuri comune de acțiune pentru creșterea gradului de securitate al elevilor, 

încheiate în fiecare an cu Poliția Municipiului Slobozia.  

Personalul scolii, cunoaște sistemele și procedurile de sănătate și securitate a muncii si de PSI prevăzute 

de legislația in vigoare pentru activitățile desfășurate în unitate. Pe holurile școlii din cele trei corpuri 

există stingătoare de incendiu aflate în garanție și hidranți în bună stare. Tablourile electrice sunt 

semnalizate corespunzător. În sălile de clasă, în cabinete, ateliere și laboratoare, sunt afișate măsuri de 
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protecție a muncii, măsuri de protecție împotriva îmbolnăvirilor cu COVID.În şcoală sunt amplasate 

indicatoare ce marchează ieşirile în situaţiile de urgenţă, hidranți, stingătoare marcate corespunzător, 

planuri de evacuare, săgeţi pentru orientare pentru fiecare palier al şcolii.  

Serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi sunt asigurate prin cabinetul propriu  de 

doamna profesor consilier şcolar XXXXXXXXXXcare este profesor titular CJRAE Ialomița,cu postul normat 

la Liceu Tehnologic„Mihai Eminescu” numită prin decizia cu numărul 1358/26.09.2019. La nivelul Liceului 

Tehnologic „ Mihai  Eminescu ” au fost luaţi în evidenţă elevi cu CES astfel:în anul şcolar 2017-2018 - 16 

elevi,în anul şcolar 2018-2019 - 26 elevi,în anul şcolar 2019-2020   31 elevi.  Consilierea se realizează  

în fiecare zi conform orarului afișat.  

- Spațiile  școlare sunt accesibilitatea tuturor elevilor, inclusiv, pentru cei cu nevoi speciale, 

deoarece există rampă  de acces la intrarea elevilor. De asemenea, există o semnalizare  corespuzătoare 

a acestora ceea ce face ca vizitatorii și elevii să se orienteze ușor. 

- Spaţiile auxiliare biblioteca, cabinetul de asistență psihopedagogică, grupurile sanitare sunt utilizate 

conform destinaţiei. Unitatea școlară dispune de două biblioteci. Bibliotecă (învățământ primar și 

gimnazial) locație str. Aleea Școlii, nr.4 - are  în inventar un număr de 9136 cărți și este dotată cu 12 

dulapuri cu rafturi, un calculator ,3 scaune, un birou și o masă. Număr manuale în uz  3088 buc din care: 

clasele I-IV  - 1275 buc și clasele V-VIII – 1813. La această bibliotecă este bibliotecar XXXXXXXXXX 0,5 

normă la Școala Gimnazială ”Gh. Lazăr”. Orar bibliotecă: Luni –Vineri -11.00-14,00.Biblioteca 

(învățământ liceal, profesional și postliceal) locație strada Aleea Chimiei nr.9 deține un număr de 13.483 

volume publicații care deservesc elevii celor 3 forme de învățământ. Este asigurat accesul personalului, 

în interesul unităţii şcolare, la:  telefon, copiator, computer cu scanner şi imprimantă. Spaţiile de 

învăţământ au dimensiuni adecvate efectivelor de elevi (Ordin nr 1456 din 25.08.2020). În fiecare spațiu 

auxiliar sunt respectate normele  de igienă generale şi specifice conform legislaţiei în vigoare. 

Elevii, în mod controlat, au acces la mijloacele de învățământ, la auxiliarele curriculare, la 

bibliotecă, la tehnologia informatică şi de comunicare prin calculatorele existente în toate săli de clasă, 

în laboratoarele de informatică și în atelierele de practică. Unitatea școlară dispune de două biblioteci. 

 Activitatea ştiinţifică este concretizată prin participarea la sesiuni de formare la nivel local sau 

naţional a cadrelor didactice în ultimii trei ani în domenii diverse,ale căror rezultate sunt aplicate în 
îmbunătățirea practicii în învățământul preșcolar, primar, gimnazial, liceal și profesional. Directorul și 

directorul adjunct au participat la numeroase cursuri în domeniul managementului  la cursuri și conferințe 

pe teme diverse. Din consultarea statului de funcții se poate constata că 94,93% dintre cadrele didactice 
sunt calificate și preocupate pentru obținerea  gradelor didactice. De asemenea, cadrele didactice au 

participat la proiecte de dezvoltare personală, educație pentru sănătate, educație civică   încheiate cu 

unități școlare, organizatii neguvernamentale  la nivel local, regional, naţional. 

Activitatea metodică a cadrelor didactice este realizată prin participarea acestora  la activități 

metodice, cercuri pedagogice, pregătire individuală, atât la nivelul unității, dar și la nivel 

județean.Activităţile metodice sunt proiectate în concordanţă cu obiectivele generale pentru nivelul de 

învăţământ preșcolar, primar/gimnazial liceal/postliceal tehnologic  respectiv cu ţintele şi obiectivele 

stabilite în documentele proiective. Activităţile metodice se bazează pe dezvoltarea competenţelor cheie 

la cadrele didactice şi la copii şi pe eliminarea factorilor de risc de la nivelul comunităţii, ce afectează 

deja participarea şcolară, bunăstarea copilului, în vederea obţinerii rezultatelor scontate. Cadrele 

didactice, prin activitatea metodică, urmăresc şi dezvoltarea dimensiunii europene a educației. Sunt 

realizate activităţi metodice în parteneriat cu  alte persoane sau instituţii/organizaţii resursă din 

comunitate, cu furnizori de servicii educaţionale complementare. Datele obţinute privind rezultatele 

activităţilor metodice sunt utilizate pentru definirea, implementarea, evaluarea şi revizuirea PAS. 

Rezultatele activităţilor metodice sunt diseminate în şedinţele cu părinţii, în cadrul colectivelor de catedră, 

în Consiliul profesoral şi în Consiliul de administraţie.  

Asigurarea accesului  la oferta educaţională a şcolii  se face prin  elaborarea  și implementarea 

unor  proceduri transparente de acces a persoanelor interesate la informațiile de interes public, sunt 

prezentate programele de studii, tipul certificatelor, a diplomelor și calificărilor oferite tuturor categoriilor 
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de beneficiari. Promovarea ofertei educaționale  se realizează prin sedinţele cu părinţii unde sunt scoase 

în evidenţă  nivelul de inserție profesională și avantajele parteneriatului cu agenții economici posibilitatea 

atragerii de burse suplimentare de la agenţii economici. De asemenea prin ședințe, prin diriginți și prin 

documente expuse la aviziere, atât părinții cât și elevii sunt  informați privind oportunitățile referitoare 

la burse şi alte tipuri de sprijin acordate de guvern, autorităţi locale. Feed-backul obţinut de la părinți 

este utilizat pentru optimizarea ofertei educaţionale, an de an, când se aplică procedura de stabilire a 

opționalelor la fiecare grupă de copii/clasă elevi prin aplicare de chestionare. Feed-back-ul este utilizat 

și pentru amenajarea spațiului educațional, organizarea activității educative și extrașcolare Se aplică 

anual chestionare de satisfacție pentru părinți și elevi privind procesul de predare-învățare-evaluare, 

activitatea extracurriculară,mediul educațional, iar rezultatele sunt interpretate și monitorizate. Se aplică 

procedura operaţională privind promovarea imaginii şcolii. 

În concluzie, cadrele didactice pot asigura bunăstarea elevilor pentru toate nivelele pentru 

care unitatea școlară școlarizează. 

Măsura acestei capacități este FOARTE BINE.  

 

2. Cadrele didactice ale şcolii sunt capabile să asigure obținerea de către copii/ elevi a 
rezultatelor așteptate ? Care este măsura acestei capacităţi? (de la nesatisfăcător la excelent). 

 

Concluzie (prin corelarea constatărilor la indicatorii I12, I16, I26, I27, I28, I29, I30, I31): 

Spaţiile şcolare sunt utilizate în procesul didactic conform destinaţiei lor şi planificării întocmite la 

nivelul  unității școlare. Fiecare clasă își desfășoară activitatea într-o sală de clasă, semnalizată prin 

numerotare și precizarea colectivului de elevi repartizat în sală. Unitatea școlară asigură sprijinul 

individual în utilizarea spațiilor școlare pentru persoanele cu CES; toate clădirile școlii sunt amenajate 

rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități. Există și o toaletă pentru elevi cu dizabilități. 

Conducerea unității de învățământ se preocupă de îmbunătățirea caracteristicilor spațiilor școlare, 

creșterea calității acestora cu respectarea normelor legale în vigoare și eficientizarea utilizării spațiilor în 

raport cu nevoile și resursele unității de învățământ. Conform noilor reglemențări în vigoare a ghidurilor 

medodologice și a  Ordinului 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în 

cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, elevii nu au voie să se deplaseze în timpul orelor pentru a desfășura 

ore în laboratoarele de specialitate. Sălile de clasă sunt dotate cu mobilier individual mobil, internet 

pentru învățământul on-line. În fiecare sală se află dispensere cu soluție de dezinfectant. Afișe cu măsuri 

de protecție împotriva infecării cu SARS-CoV-2. Orarul claselor este afișat în sălile de clasă și cunoscut 

de către elevi.  

Spaţiile auxiliare biblioteca, cabinetul de asistență psihopedagogică, grupurile sanitare sunt utilizate 

conform destinaţiei. Unitatea școlară dispune de două biblioteci.Bibliotecă (învățământ primar și 

gimnazial) locație str. Aleea Școlii, nr.4 - are  în inventar un număr de 9136 cărți și este dotată cu 12 

dulapuri cu rafturi, un calculator,3 scaune, un birou și o masă. Număr manuale în uz  3088 buc din care: 

clasele I-IV  - 1275 buc și clasele V-VIII – 1813. La această bibliotecă este bibliotecar XXXXXXXXXX 0,5 

normă la Școala Gimnazială ”Gh. Lazăr”. Orar bibliotecă: Luni –Vineri -11.00-14,00.Biblioteca 

(învățământ liceal, profesional și postliceal) locație strada Aleea Chimiei nr.9 deține un număr de 13.483 

volume publicații care deservesc elevii celor 3 forme de învățământ. Este asigurat accesul personalului, 

în interesul unităţii şcolare, la:  telefon, copiator, computer cu scanner şi imprimantă. Spaţiile de 

învăţământ au dimensiuni adecvate efectivelor de elevi (Ordin nr 1456 din 25.08.2020). În fiecare spațiu 

auxiliar  sunt respectate normele  de igienă generale şi specifice conform legislaţiei în vigoare. 

-Unitatea școlară utilizează curriculumului  naţional  aprobat de Ministerul Educaţiei, specific 
fiecărui nivel de învăţământ şi fiecărei discipline. Disciplinele opţionale sunt prezentate cuprinzând fişa 

de avizare şi curriculum aferent. Proiectarea CDȘ și CDL se realizează pornind de la nevoile identificate 
şi de la politicile naţionale, judeţene şi locale.  
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Orarul este afişat, fiind cunoscut de toţi factorii implicaţi.  Pentru toate disciplinele şi colectivele de elevi 

din unitatea de învăţământ există planificări calendaristice şi proiectarea unităţilor de învăţare parcurse 

şi în curs, documentele regăsindu-se în portofoliul Comisiei pentru curriculum. Pentru disciplinele 

opţionale există programe şi planificări, acestea sunt avizate de director  şi  inspectorul de specialitate.  

-Curriculumul este realizat  prin respectarea orarului proiectat. Școala asigură şi verifică gradul de 

realizare a curriculumului prin observări ale lecţiilor, interasistențe, prin verificarea condicilor. Graficul 

asistențelor directorului la clasă este afișat în cancelarie. În activitatea de îndrumare și control sunt 

prevăzute obiectivele: calitatea documentelor de proiectare și planificare, utilizarea resurselor materiale 

și a auxiliarelor curriculare, verificarea progresului realizat de copii, esențializarea învățării sub raportul 

rigurozității științifice etc. Fișele de asistență conțin calificativele acordate precum și recomandări 

referitoare la pregătirea materialului didactic pentru activități, organizarea colectivului de elevi în funcție 

de activitățile propuse, abordarea interdisciplinară a conținuturilor în funcție de particularitățile clasei, 

stilul didactic abordat. Sunt respectate planificările  întocmite în concordanță cu programele școlare, 

cadrele didactice au proiecte pentru unitățile de învățare. Strategiile didactice  sunt selectate în funcție 

de  particularitățile de vârstă și   individuale ale copiilor/elevilor, de conținuturile selectate la nivelul 

preșcolar și primar. Sunt utilizate mai ales metodele tradiționale: observația, demonstrația, exercițiul, 

conversația, dar și cele activ-participative.Cadrele didactice oferă şi primesc feed-back în mod sistematic. 

Folosesc stimulente pozitive. Cadrele didactice sunt preocupate de respectarea recomandărilor de igienă 

şcolară, în cadrul orelor de consiliere şi orientare şcolare sunt abordate teme privind programul şcolar.  

Evaluarea rezultatelor şcolare s-a realizat în conformitate cu reglementările specifice pentru nivelul 

de învăţământ liceal. În Regulamentul de ordine interioară înregistrat cu nr. 1319/02.04.2010 există 

criterii clare şi cunoscute de către profesori, elevi şi părinţii acestora, privind recompensarea rezultatelor 

şcolare deosebite, precum şi privind insuccesul şcolar şi consecinţele. Se înregistrează rezultatele 

evaluării corespunzător, respectând regulile de notare şi cele privind ritmicitatea notării, se completează 

cataloagele şi carnetele elevilor cu rezultatele evaluării. Evaluările de parcurs se păstrează în portofoliile 

elevilor, iar rezultatele sunt comunicate educabililor şi, după caz, părinţilor. Fişele de asistenţă întocmite 

de evaluatori, ca şi  fişele de asistenţă întocmite de directori, dovedesc că profesorii pot evalua cu 

obiectivitate propria activitate didactică, identificând punctele tari şi slabe din cursul unei lecţii. 

Asistenţele la oră demonstrează că elevii sunt încurajaţi să înveţe prin folosirea de către cadrele didactice 

a stimulentelor pozitive (lauda, încurajarea etc). Există proceduri privind evaluarea rezultatelor şcolare. 

Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare.  Activităţile extracurriculare sunt planificate 

și promovate cu ajutorul cadrelor didactice, elevilor,  părinţilor şi al altor purtători de interese relevanţi, 

prin afișarea activităților la avizierul școlii, pe holuri,  prin site și facebook. În rapoartele coordonatorului 

sunt cuprinse rezultatele activităților extracurriculare. Diplomele obținute în urma participării la activitățile 

extracurriculare sunt afișate, se regăsesc atât în dosarul comisiei cât și la portofoliul fiecărui cadru 

didactic. Sunt realizate panouri cu rezultatele la concursuri și olimpiade pe holurile de la 

parter.Rezultatele activităţilor extracurriculare sunt prezente în oferta şcolii. Activitățile extracurriculare 

sunt precedate de informări verbale și scrise (la avizier),  monitorizate prin tabele de participare, procese 

verbale, fișe de activități, prin care este monitorizat numărul participanților, gradul de îndeplinire al 

obiectivelor propuse. 

 Activitatea ştiinţifică este concretizată prin participarea la sesiuni de formare la nivel local sau 

naţional a cadrelor didactice în ultimii trei ani în domenii diverse,ale căror rezultate sunt aplicate în 

îmbunătățirea practicii în învățământul preșcolar, primar, gimnazial, liceal și profesional. Directorul și 

directorul adjunct sunt persoane- resursă, participând la numeroase cursuri în domeniul managementului 

și la cursuri și conferințe pe teme diverse. Din consultarea statului de funcții se poate constata că 94,93% 

dintre cadrele didactice sunt calificate și preocupate pentru  obținerea  gradelor didactice. De asemenea  

cadrele didactice au participat la proiecte de dezvoltare personală, educație pentru sănătate, educație 

civică   încheiate cu unități școlare, organizatii neguvernamentale  la nivel local, regional, naţional. 
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Activitatea metodică a cadrelor didactice este realizată prin participarea acestora  la activități 

metodice, cercuri pedagogice, pregătire individuală, atât la nivelul unității, dar și la nivel 

județean.Activităţile metodice sunt proiectate în concordanţă cu obiectivele generale pentru nivelul de 

învăţământ preșcolar, primar/gimnazial liceal/postliceal tehnologic  respectiv cu ţintele şi obiectivele 

stabilite în documentele proiective. Activităţile metodice se bazează pe dezvoltarea competenţelor cheie 

la cadrele didactice şi la copii şi pe eliminarea factorilor de risc de la nivelul comunităţii, ce afectează 

deja participarea şcolară, bunăstarea copilului, în vederea obţinerii rezultatelor scontate. Cadrele 

didactice, prin activitatea metodică, urmăresc şi dezvoltarea dimensiunii europene a educației. 

În concluzie, cadrele didactice ale şcolii sunt capabile să asigure obţinerea de către elevi a 

rezultatelor aşteptate. 

Măsura acestei capacități este FOARTE BINE. 

 

3. Managementul şcolii este capabil să asigure infrastructura, resursele, leadershipul eficient 
pentru a le susţine pe cadrele didactice în vederea obţinerii şi îmbunătăţirii rezultatelor 

învăţării şi bunăstării copilului /elevului? Care este măsura acestei capacităţi? (de la nesatisfăcător 

la excelent). 

Concluzie (prin corelarea constatărilor la indicatorii I01, I02, I03, I04, I05, I09, I10, I13, I14, I17, I18, I19, 

I21, I22, I23, I24, I26, I32, I33, I36, I39, I41): 

Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective (proiectul de dezvoltare şi planul 

de implementare 

Unitatea de învăţământ a realizat PAS 2015-2025, revizuit cu nr. 6783/12.11.2020, avizat în Consiliul 

Profesoral din 16.12.2020, aprobat în Consiliul de Administrație din 17.12.2020.  De asemenea în unitatea 

de învățământ există  Planuri de acțiune ale școlii pentru perioada evaluată, care au fost revizuite anual 

(și când a fost nevoie). Planurile de acțiune ale şcolii  respectă structura de ansamblu: Partea I: Context 

(Misiune, Viziune, Profilul actual al școlii, Analiza rezultatelor obținute pe parcursul ultimului an, Priorități 

la nivel național, Priorități și obiective la nivel regional și local), Partea II: Analiza nevoilor (Analiza 

mediului extern, Analiza mediului intern, Rezumatul aspectelor principale care necesită dezvoltare), 

Partea III: Planul operațional (Priorități, Obiective, Ținte, Context, Acțiuni, indicatori – rezultate 

așteptate, termene, persoane responsabile, parteneri, cost, surse de finanțare), Partea IV: Consultare, 

monitorizare, evaluare, Anexe. Viziunea şi misiunea asumate de școală sunt în concordanţă cu țintele 

strategice  şi corespund nivelurilor de învățământ școlarizate. Viziunea, misiunea și țintele strategice ale 

școlii sunt afișate la loc vizibil, în holul de la intrare, în cancelarie, la cabinetul CEAC etc. și sunt cunoscute 

de cadrele didactice, elevi, părinți și de către reprezentanții autorităților locale implicate în viața școlii. 

Prioritățile și obiectivele din PAS sunt prezentate cadrelor didactice în consiliul profesoral și în cadrul 

activităților metodice desfășurate la nivel de arii curriculare. Domeniile prioritare au fost stabilite pe baza 

unei largi consultări cu operatorii economici, pe bază de chestionar (au fost chestionați privind interesul 

pentru calificările propuse în planul de școlarizare), în urma participării la târgurile de profil organizate 

în municipiul Pitești pentru a obține păreri și opinii legate de perspectivele învățământului profesional și 

tehnic, calificările solicitate, precum și competențele cerute pe piața muncii.  

De asemenea, au fost realizate consultări atât la nivelul ISJ Ialomiţa, precum şi la nivelul Comunităţii 

locale prin intermediul Consiliilor locale, AJOFM, Camera de Comerţ, cu părinţii cu prilejul întâlnirilor 

organizate în unitatea şcolară. Analiza contextului socio-economic și cultural din PAS s-a fundamentat pe 

Planul local de acțiune pentru învățământ (PLAI) și Planul regional de acțiune pentru învățământ 

(PLAI).Monitorizarea și evaluarea PAS s-au realizat pe plan intern de către un grup de lucru constituit la 

nivelul școlii care a avut rolul de a urmări în permanență nivelul de realizare a țintelor și obiectivelor și 

pe plan extern de către ISJ Ialomiţa. Revizuirea anuală a PAS s-a realizat și pe baza rapoartelor de 

analiză a planurilor operaționale pentru anul precedent. Planul de dezvoltare instituţională are în vedere 

eliminarea "punctelor slabe", a cauzelor generatoare şi a riscurilor asociate, înlăturarea "ameninţărilor" 

sau atenuarea efectelor acestora. Planul operațional prezintă acțiuni pentru atingerea obiectivului, 

rezultate așteptate (indicatori de realizare), termene, responsabilități, parteneri, costuri și surse de 

finanțare.  În PAS și în PO sunt specificate activități de învăţământ incluziv pentru  elevii cu CES din 

şcoală.Există o estimare corectă a bugetului pentru programele/acţiunile cuprinse în planul operaţional 
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pentru anul în curs. Sunt identificate corect sursele de finanţare bugetare şi extrabugetare. Este necesară 

o ierarhizare mai realistă a investițiilor mai ales în direcția dezvoltării bazei materiale și a dotării cu 

mijloace didactice, echipamente moderne, atractive, care stimulează o învățare interactivă. 

- Organizarea internă a unităţii de învăţământ  este prevăzută în ROI, ROUIF, Organigramă, 

fișele postului. 

În şcoală există regulamentele interne de funcţionare prevăzute de legislaţia în vigoare,  pentru fiecare 

din cei trei ani supuși evaluării după cum urmează: ROI 2017-2018 – discutat și aprobat în C.A. din 

11.10.2017 același ROI din anul școlar 2016-2017, deoarece nu au fost modificări legislative pe ROFUIP, 

nr. 4773/28.09.2016;2018-2019 – discutat și aprobat în C.A. din 11.04.2019, nr. 1319/02.04.2019;2019-

2020 - discutat și aprobat în C.A. din 12.11.2019, același ROI din anul școlar 2018-2019, deoarece nu 

au fost modificări legislative pe ROFUIP,  Nr. 1319/02.04.2019.În regulamentul intern de organizare sunt 

prevăzute aspectele legate de funcţionarea şi organizarea instituţiei şcolare. La elaborarea ROI au fost 

consultaţi: profesorii, părinţii şi elevii, fapt ce reiese din interviuri.  În ROI se  fac referiri la situația 

pandemică actuală și anume: purtarea măști de protecție este OBLIGATORIE, interzicerea împrumutului 

/schimbul de obiecte de orice tip între elevi;recomandări privind dezinfectarea mâinilor ori de câte ori 

este nevoie;obligația elevilor  să se prezinte la școală, pentru orele de curs, cu cel puțin 5 minute înaintea 

începerii cursurilor;accesul în școală se face pe traseul stabilit de unitatea școlară și semnalizat 

corespunzător 

Au fost elaborate organigramele în fiecare an școlar. Pentru anul școlar 2020 – 2021, a fost elaborată 

Organigrama Liceului Tehnologic „Mihai Eminescu” nr. 4905/22.09.2020, aprobată în CA din 

22.09.2020.Există fișele postului pentru toate posturile prevăzute în statul de funcțiuni. Au fost stabilite 

şi aprobate de conducerea şcolii, corect întocmite, au fost actualizate conform OMEC nr. 4247/2020 

pentru personalul didactic. Fişele postului sunt elaborate conform legislaţiei în vigoare pentru toate 

posturile prevăzute în organigramă şi au fost înregistrate în Registrul de intrări-ieşiri al unităţii de 

învăţământ. Fişa postului cuprinde: numele postului, locul de muncă, condiţiile de ocupare, pregătire, 

experienţă, calificări, competenţe, locul în structura organizaţiei şi relaţiile cu alte posturi din organigramă 

(subordonare, coordonare sau supervizare), scopul activităţii, funcţia/funcţiile îndeplinite, atribuţiile 

specifice cu indicatori de performanţă asociaţi, limitele autorităţii. Fişa postului cuprinde competenţele 

pe care trebuie să le aibă personalul din învăţământ (didactic, didactic auxiliar şi nedidactic), conform 

standardelor profesionale în vigoare, sunt asumante prin semnătură de director, membrii CA și personal 

și ștampilate. Din interviurile realizate cu personalul instituției, s-a constatat că există o corelare a fişelor 

posturilor cu organigrama unităţii de învățământ. 

 

Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă  şi externă 

Sistemul de comunicare formală internă funcţionează eficient la nivelul unităţii de învăţământ. Prevederi 

în acest domeniu există în regulamentele interne ale şcolii şi în procedurile şcolii prezente în dosarul 

CEAC. Hotărârile importante au la bază decizii scrise ale directorului şcolii, înmânate persoanelor 

responsabile. Aceste decizii sunt luate prin consultarea cadrelor didactice şi, când se impune, a elevilor. 

Sunt aduse la cunoştinţă în şedinţele Consiliului Profesoral, în şedinţele comisiilor metodice, prin afişare 

la aviziere din şcoală şi din cancelarie, în cadrul şedinţelor Consiliului Elevilor, după cum rezultă din 

documentele studiate. Există sistemul de comunicare instituționala cu alte instituții și organizații cu rol 

in conceperea, furnizarea și evaluarea serviciilor oferite, care funcționează eficient. Funcționarea 

eficientă a sistemului de comunicare internă atât pe orizontală cât și pe verticală și externă se reflectă 

din discuțiile cu părinții, elevii și cadrele didactice. Școala informează părinții atât în cadrul ședințelor 

semestriale cât și al întâlnirilor individuale. 

- Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ este realizată prin organismelor de conducere 

individuală şi colectivă – în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de reglementările interne,  CA, 
CP, CEAC,  comisii metodice.  Dosarele comisiilor metodice   cuprind proiectarea tuturor activitaţilor, 

portfolii, planurile manageriale individuale, grafice, procese verbale etc. CA al școlii funcționează conform 

Decizie nr. 413/17.12.2020 și 32/29.04.2021 fiind format din  13 membri.  Comisia CEAC este constituită 
conform legii pentru anul școlar 2020 - 2021 prin decizia nr. 397/30.10.2020 



 

8 din 38 

 

Conducerea unității  şcolare, este asigurată de doamna XXXXXXXXXX, director, profesor de matematică, 

ocupă funcţia prin Detașare în interesul învățământului, conform Deciziei ISJ nr. 1202/31.08.2020, are 

o vechime în învățământ de 36 de ani. Face parte din Corpul Național al Experților în Management 

Educațional, regăsindu-se în Registrul Național al Experților în Management Educațional la poz. 237, nr. 

OMECTS 3677/20.03.2020 și de  doamna prof. Ing. XXXXXXXXXX, director adjunct calificarea 

electrotehnică; Gradul didactic I cu 1 septembrie 2002, este titular cu 1 sept. 1997. Este numită în funcţie 

conform  Decizie I.S.J. Ialomița nr. 1012/23.08.2017 ca urmare a promovării concursului, pe o perioadă 

de 4 ani. Face parte din Corpul Național al Experților în Management Educațional, regăsindu-se în 

Registrul Național al Experților în Management Educațional la poz. 431, nr. OMECTS 3476/01.04.2013. 

Unitatea școlară a elaborat şi implementează proceduri privind: ocuparea posturilor pentru personalul 

didactic auxiliar și nedidactic, organizarea concursurilor de angajare, vacantarea posturilor  

didactice/catedre vacante/rezervate, organizarea examenului pentru promovarea în grade/trepte 

profesionale superioare, evaluarea cadrelor didactice, evaluarea personalului auxiliar și nedidactic. 

Unitatea de învățământ dispune de 47 formațiuni de studiu, în 2 schimburi (35 formațiuni de studiu / 

schimbul 1 și 12 formațiuni de studiu / schimbul 2). La nivelul unității școlare nu au fost înregistrate 

perturbări în desfășurarea procesului instructiv educativ. Nu au fost înregistrate reclamaţii şi sancţiuni 

împotriva personalului ca urmare a nerespectării programului școlii 

- Sistemul de gestionare a informaţiei din unitatea şcolară funcţionează eficient, dovadă fiind 

Registru de intrări-ieşiri, unde este consemnat fluxul informaţional intern şi extern. Gestionarea fluxului 

informaţional şi a documentelor elevilor şi ale cadrelor didactice este prevăzută în fişa postului secretar. 

Baza de date a şcolii este constituită atât în format letric, cât şi în format digital şi conţine informaţiile 

necesare raportărilor la nivel local şi naţional. Utilizarea platformelor electronice 

(https://calitate.aracip.eu/, SIIIR și REVISAL) se realizează în mod curent. Bazele de date (SIIIR și 

REVISAL) sunt completate și reactualizate periodic în funcție de cerințe și nevoi, iar pe platforma 

https://calitate.aracip.eu/ sunt încărcate toate informațiile solicitate. Au fost elaborate declarații 

angajament de respectare a confidenţialităţii de către personalul implicat în activitatea de colectare, 

prelucrare şi utilizare a informaţiei. Este înființată Comisia de evidență și introducerea datelor în SIIIR – 

decizie nr.402/30.10.2020 responsabil XXXXXXXXXX; decizie REVISAL nr. 186/06.09.2011 responsabil 

XXXXXXXXXX. 

- Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare 

Unitatea școlară își desfășoară activitatea în 3 spațiile școlare care  sunt dobândite astfel:  

Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Slobozia HCL 58/20.05.2016 și Protocol 67287/16.09.2016 

Școala Gimnazială Gheorghe Lazăr Slobozia HCL135/27.08.2020 Protocol 68985/15.09.2020 

Grădinița Pinocchio Slobozia HCL135/27.08.2020 Protocol 68985/15.09.2020. 

Unitatea școlară funcționează cu 40 săli de curs, 11 laboratoare, 6 cabinete, 4 ateliere 3 săli de sport și 

teren de sport. Repartizarea spațiilor pe corpuri și clădiri este următoarea: 

Corp C  Locația  Aleea Chimiei, Nr.9 

Intrare corp principal parter funcționează un laborator chimie + Anexa, laborator Gastronomie, 

laborator biologie+ Anexa 

ETAJ 1 sunt  9 săli de clasă, cabinet multimedia, laborator Informatică 1, laborator Informatică 2. Tot la 

etajul 1 dar pe o altă aripă a clădirii funcționează internatul. Învățământ postliceal sanitar:  – 5 Săli de 

demonstrație și laborator Informatică 

ETAJ 2  sunt 7 săli de clasă, și un laborator Electrotehnică + Anexă.  

PARTER Sală sport,  și 4 ateliere (atelier electric, atelier mecanică, atelier lăcătușărie mecanică, atelier 

mecanică auto). 

https://calitate.aracip.eu/
https://calitate.aracip.eu/
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ETAJ 4 Sala de meditații  - 1 sală de meditații fete şi 1 sală de meditații băieți. 

Grădinița  Pinocchio Aleea Nordului, nr 3 funcționează cu 4 săli de grupă, o sală de sport și un 

cabinet ecologie care sunt distribuite astfel:la parter se află sala de sport și cabinetul ecologie și la etaj 

sala de clasă Grupa mică, sala de clasă Grupa mijlocie, sala de clasă Grupa mare 

Structura,, GH. LAZĂR”  Aleea Școlii, nr.4 funcționează cu 9 săli de clasă, un laborator informatică,, 
un atelier mecanic și o sală de sport. Parter sala 2- clasa a II-a , sala 3 –clasa pregătitoare , sala 4 - 

clasa a IV-a. Etajul  1 funcționează sala 5 clasa a VI-a, sala 6 clasa a VIII-a ( laborator fonetic), sala 7 
clasa a III-a. Etajul II  funcționează sala 8 clasa a VII-a A, sala 9 clasa a VII-a B, sala 10 clasa a V-a , 

Laborator informatică, atelier mecanic, sală sport. În şcoală sunt amplasate indicatoare ce marchează 

ieşirile în situaţiile de urgenţă, stingătoare marcate corespunzător, planuri de evacuare, săgeţi pentru 
orientare pentru fiecare palier al şcolii. Laboratoarele, cabinetele, atelierele școlii sunt adecvate 

nivelurilor de școlarizare/profilurilor /calificărilor din planul de învățământ. Şcoala dispune de 
infrastructura necesară pentru a asigura funcţionarea normală, fără perturbări majore. Orarul este 

alcătuit corect, în conformitate cu normele de igienă şcolară respectându-se curbele de efort pentru 

elevi. Programul școlii este: învățământ preșcolar – 08.00 – 12.00,învățământ primar– 8.00 – 13.00, 
învățământ gimnazial – 8.00 – 15.00,învățământ Liceal zi – 8.00 – 15.00,învățământ Liceal FR – 15.00 – 

20.00, învățământ postliceal – 8.00 – 15.00, 15-21.Durata orei de curs este de 50 de minute, pauza de 
10 minute. Pentru a asigura desfășurarea orelor de pregătire practică, acestea au fost grupate în orar 

succesiv 2-3 ore, astfel ca elevii să poată intra în laboratoare, ateliere. Fiecare clasă își desfășoară 
activitatea într-o sală de clasă, semnalizată prin numerotare și precizarea colectivului de elevi repartizat 

în sală.În spațiile școlare sunt respectate condițiile de igienă conform autorizațiilor- Autorizație nr. 

680/13.11.2018, pentru Liceul Tehnologic ”Mihai Eminescu” – Învățământ secundar tehnic sau 
profesional, 880 elevi;Autorizație nr. 665/08.10.2019, pentru Școala Gimnazială ”Gheorghe Lazăr” – 

Învățământ primar și învățământ secundar general, 166 elevi;Autorizație nr. 666/08.10.2019, pentru 

Grădinița cu program normal  ”Pinocchio” – Învățământ preșcolar, 40 elevi; 

- Dotarea spaţiilor şcolare  este în conformitate cu normativele în vigoare. În spaţiile şcolare – 

laboratoarele de chimie/protecția mediului, biologie/protecția mediului, fizică și informatică sunt 

respectate normativele de dotare, acestea fiind dotate cu mijloacele de învățământ și auxiliarele 
curriculare. 

În spaţiile şcolare deţinute de către unitatea de învățământ  se respectă normativele de dotare, 

conform legislaţiei în vigoare, toate spaţiile şcolare sunt utilizate eficient, conform orarului şcolii. 

- Dotarea spaţiilor şcolare  este în conformitate cu normativele în vigoare. În spaţiile şcolare – 

laboratoare, cabinet , ateliere sunt respectate normativele de dotare, acestea fiind dotate cu mijloacele 

de învățământ și auxiliarele curriculare necesare desfășurării procesului instructive educative.Laborator 
Chimie: 14 mese de lucru, 35 scaune,1 catedră, 2 table magnetice, dulapuri. TIC laborator: 

videoproiector, flipchart.Anexa: dulapuri, 2 mese, 4 scaune. TIC anexa: 1 laptop, 1 imprimantă, 1 telefon 
fix. Laborator Gastronomie: 4 mese, 33 scaune, 3 blaturi de lucru, 1 chiuvetă, 1 catedră, 1dulap 

suspendat. Mijloace de învățământ: 1 tablă magnetică, 2 aragaze, 1 cuptor, 1 hotă, 1 frigider, 1 cuptor 
microunde. Laborator Biologie+ Anexa: Mobilier laborator: 14 mese de lucru, 30 scaune, catedră, 3 

dulapuri suspendate, tablă magnetică. TIC: videoproiector. Sălile de clasă au  pupitre individuale, 30 

locuri, scaune,1 catedră, tablă magnetică, 1 tablă normală, avizier, cuier. TIC: camera supraveghere. 
Cabinet multimedia: 15 mese așezate în forma literei U, 31 scaune,2 catedre, 2 table magnetice,2 

dulapuri, 1vitrină, cuier. TIC: videoproiector, ecran de proiecție, calculator. Laborator Informatică 1: 25 
birouri, 1 catedră, 26 scaune, 1 tablă magnetică. TIC: 1 tablă interactivă, 26 calculatoare, 1 imprimantă, 

aer condiționat. Laborator Informatică 2: 25 birouri, 1 catedră, 26 scaune, 1 tablă magnetică. TIC: 26 

calculatoare, 2 imprimante, aer condiționat, 13 laptopuri. Laborator fizică: 10 mese, 30 scaune, 1 
catedră, tablă interactivă, 1 tablă normală, 4 dulapuri. TIC: cameră supraveghere, laptop, imprimantă, 

videoproiector.Sala 13: 30 pupitre individuale, 31 scaune, 1 catedră, 1 tablă magnetică, 1 tablă normală, 
1 avizier, 1 cuier. TIC: cameră supraveghere. Laborator Electrotehnică: 10 mese, 30 scaune,1 catedră, 

1 tablă interactivă, 1 tablă normală, 1 avizier, cuier, 4 dulapuri, 2 vitrine. Sălile sport dotate cu băncuțe 
lemn+ mijloace învățare( trambulină, 5 spaliere, 1 masă tenis,1 bicicletă eliptică magnetică, 2 bănci 

gimnastică,1 aparat multifuncțional gimnastică, 1 coș baschet, capră gimnastică, 2 porți handbal, 1 

aparat forță, 2 biciclete medicinale, 1 scară antrenament viteză, 1 ladă gimnastică, 4 jaloane, 4 bile 
aruncări.) Atelier electric: 9 mese, 27 scaune, catedra, 1 tablă normală, 3 dulapuri, 3 rafturi lemn, 1 banc 

de lucru, avizier, cuier. TIC: laptop. Atelier mecanică: 15 mese, 30 scaune, catedra, 1 tablă normală, 1 
dulap,3 rafturi metalice cu polițe de lemn, cuier. TIC: laptop. Atelier lăcătușărie mecanică: 10 bancuri de 

lucru, 18 scaune, 1 catedră, 1 scaun, 2 table. Atelier mecanică auto: 4 bănci individuale, 8 mese,1 
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catedră, 16 scaune, 2 bancuri de lucru. TIC: laptop. Săli de demonstrație dotate cu : 1 catedră, 15 mese, 

16 scaune, tablă sticlă, aer condiționat, pat de spital, saltea, pătură, pernă, manechin, aparat - dulap 

medical metralic care conține tensiometru, stativ perfuzii,  cântar adulți cu taliometru, bazinet, irigator, 
materiale de unică folosință pentru tehnici medicale: perfuzii, seringi ace, eprubete, holder, sticle spirt, 

chituri de unică folosință recoltare, casolete, aparat sterilizare comprese. Laborator Informatică: 22 
mese, 1 catedră, 23 scaune.TIC: 15 calculatoare, 1 server. Sala de meditații  - 1 sală de meditații fete: 

10 mese tip birou, 20 scaune, 1 televizor.1 sală de meditații băieți: 3 pupitre individuale mari, 3 pupitre 

individuale mici, 6 scaune, calculator, 2 televizoare. 

Grădinița  ”Pinocchio”, Aleea Nordului, nr. 3. 

Sală  sport : aparate și dispozitive specifice, mingii, cercuri, dispozitive pentru dans artistic,2 saltele mari, 

4 saltele mici. Cabinet ecologie:: 4 dulapuri, 6 mese,1 catedra, eprubete, lupe, insectare, mulaje, diferite 
materiale cu teme ecologice, atlase, albume, materiale realizate cu copiii. Sala de clasă Grupa mică: 5 

mese, 10 scaune, 3 dulapuri, 1 catedră. TIC: 1 televizor, DVD, 1 desktop personal, 1 laptop. Sala de 

clasă Grupa mijlocie: 7 mese, 15 scaune, 3 dulapuri, 1 catedră. TIC: 1 televizor, DVD, 1 desktop personal. 

Sala de clasă Grupa mare: 7 mese, 15 scaune, 3 dulapuri, 1 catedră. TIC: 1 televizor, DVD, 1 laptop. 

Structura,, GH. LAZĂR”,  Aleea Școlii, nr. 4. 

Sălile de clasă dotate cu : bănci,  scaune,  table, catedră, dulap, aviziere magnetice. TIC: calculator. Sala  

–clasa pregătitoare dotată  : 20 bănci, 20 scaune, 2 table, catedră, dulap, aviziere magnetice. TIC: 
calculator. Laborator informatică: 14 unități centrale, 14 monitoare, 14 birouri, 14 scaune, 1 catedra, 1 

scaun, 1 tabla, 1 videoproiector, sursa de alimentare internet. Atelier mecanic: unelte întreținere unitate-
aparat sudura, flex, bormașină. Furnizorul de educaţie asigură sprijinul individual, privind accesul în 

spaţiile şcolare, pentru persoanele cu CES care pot fi identificate la nivelul beneficiarilor educaţiei şi al 

personalului şcolii. La intrarea în toate clădirile școlii sunt amenajate rampe pentru accesul în unitate a 

persoanelor cu dizabilităţi. 

La nivelul unității școlare există  şi funcţionează următoarele  spaţiilor administrative: 

secretariat, birou director, birou administrator financiar, cancelarie și arhivă care au dotare 
corespunzătoare.Unitatea școlară  dispune de spații auxiliare săli de mese,  dormitoare, vestiare, cantină. 

Cantină: Sala de mese: 15 mese, 60 scaune, Bloc alimentar: plită, 2 cuptoare electrice, 1 frigider probe, 
3 rafturi inox, 2 mese lucru, 1 aparat curățat cartofi, Vestiar: grup sanitar + duș, Oficiu: 1 masă cu 4 

scaune, Spații depozitare: magazie alimente, magazie materiale, magazie legume-fructe, spălătoria ( 3 

mașini spălat, 2 dulapuri).Internatul cu o capacitate de 105  de locuri și 3 camere mici și 16 camere mari. 
Sunt respectate condițiile de igienă conform autorizațiilor sanitare existente. 

 
-Autorizație nr. 681/13.11.2018, pentru Liceul Tehnologic ”Mihai Eminescu” – cantină, 100 locuri; 

-Autorizație nr. 679/13.11.2018, pentru Liceul Tehnologic ”Mihai Eminescu” – internat, 100 locuri; 

- Unitatea școlară deţine mijloace de învăţământ şi auxiliare curriculare,  adecvate la planul 
de şcolarizare prognozat, dar și la specificul disciplinelor de studiu prevăzute pentru nivelurile de 

şcolarizare.  

În biblioteca unității școlare există un fond de carte corelat cu   numărul de elevi, precum și cu 

nivelul de şcolarizare, cu profilul şi cu specializările/calificările profesionale din oferta educațională. La 
biblioteca școlii se regăsesc manualele școlare în variantă alternativă pentru fiecare clasă și specializare. 

În  registrul de evidenţă a volumelor de carte din biblioteca şcolară  sunt înregistrate cărtile si auxiliarele 
curriculare existente în unitatea furnizoare de educaţie precum și fișele de cititor care dovedesc numărul 

de utilizări a acestora de către fiecare elev, respectiv profesor. Mijloace de învăţământ şi auxiliarele 
curriculare deţinute de unitatea de învăţământ necesare funcţionării sunt  în concordanţă cu ţintele 

strategice prevăzute în PAS. Bibliotecă ( învățământ primar și gimnazial) locație str. Aleea Școlii, nr.4 - 

are  în inventar un număr de 9136 cărți și este dotată cu 12 dulapuri cu rafturi, un calculator,3 scaune, 
un birou și o masă. Biblioteca (învățământ liceal, profesional și postliceal) locație strada Aleea Chimiei 

nr.9 deține un număr de 13.483 volume publicații care deservesc elevii celor 3 forme de învățământ 

Unitatea școlară dispune de tehnologia informatică  existând câte un calculator sau laptop în 

majoritatea sălilor de clasă de la nivel preșcolar și primar. Există  4 laboratore de informatică dotat cu 

101 calculatoare, 13 laptopuri legate în rețea și conectate la internet prin Telekom conform contractului. 

De asemenea unitatea școlară a achziționat prin proiectul Rose 26 de laptopuri. 
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-Unitatea școlară s-a preocupat de achiziția documentelor şcolare şi a actelor de studii în 

conformitate cu normativele în vigoare, cu numărul prognozat al elevilor, cu nivelul de şcolarizare. În 

buget, sunt prinse sume pentru achiziţii de documente şcolare necesare funcţionării unității și implicit  

celor 6 nivele de învățământ pentru care unitatea școlară școlarizează. Anul școlar 2020-2021 situația 

încadrării cu personal didactic este următoarea:79 cadre didactice,66 norme întregi - 42 posturi,43 cadre 

didactice cu norma de bază în unitatea de învăţământ / 65,15 %,38 titulari  / 90,47 %,75 cadre  calificate 

/ 94,93 %,cadre didactice angajate prin concurs:  57 -  72,15 %,cadre didactice detașate:  3 -  3,79  

%,cadre didactice suplinitoare:  19 -  24,05  %. Acoperirea cu personal didactic calificat este de 94,93%. 

-În statul de funcţiuni,  este prevăzut necesarul de personal didactic auxiliar şi personal 

nedidactic astfel încât să acopere nevoile specifice funcţionării unității furnizoare de educație în funcţie 

de planul de şcolarizare prognozat. Personalul didactic auxiliar (1 contabil sef, 1 secretar șef pe 1 normă, 

2 secretare pe 1,5 norme, 1 administrator financiar pe 0,5 norme 1 inginer sistem pe 1 normă, 1pedagog 

pe 1 normă, 2 bibliotecare pe 1,5 norme, 1 administrator patrimoniu pe 1 normă, 1 supraveghetor de 

noapte pe 1 normă) îndeplinește condiţiile de studii specifice postului, este calificat în proporție de 

100%.Total sunt 10,5 norme. Se respectă prevederile OM 3250/1998, a Notificării nr. 44990/28.12.1999 

privind normativele actualizate de personal didactic auxiliar și de personal de administrație din 

învățământul preuniversitar, salarizat de la bugetul de stat și a celorlate acte de la nivel județean și 

national. Personalul nedidactic este încadrat conform normativelor. Personalul nedidactic este calificat în 

proporție de 100%: 8 îngrijitori pe 9 norme, 3 paznici pe 3 norme, 5 muncitori calificați pe cinci norme, 

1 post este vacant de muncitor 

-Oferta educaţională este adaptată la diagnoza contextului socio-economic şi cultural în care 

funcţionează şcoala, nevoilor pieței muncii. Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Slobozia este unul dintre 

furnizorii de forță de muncă calificată de nivel 3, 4 și 5 pentru unitățile economice cu profil tehnic, servicii, 

protecția mediului și sănătate și asistență pedagogică din județul Ialomița. Există oferta educaţională 

care cuprinde nivelurile şi formele de învăţământ în care se face şcolarizarea, resursele educaţionale 

umane şi materiale puse la dispoziţie pentru activităţile curriculare şi extracurriculare, programul şcolii şi 

facilităţile puse la dispoziţia elevilor, datele de contact ale unităţii de învăţământ. 

-Unitatea școlară utilizează curriculumul naţional  aprobat de Ministerul Educaţiei. Curriculum 

utilizat de unitatea de învăţământ este cel naţional, specific fiecărui nivel de învăţământ şi fiecărei 

discipline. Disciplinele opţionale sunt prezentate cuprinzând fişa de avizare şi curriculum aferent. 

Proiectarea CDȘ și CDL se realizează pornind de la nevoile identificate şi de la politicile naţionale, 

judeţene şi locale. Orarul este afişat, fiind cunoscut de toţi factorii implicaţi. Este constituită Comisia de 

întocmire a orarului și organizare a serviciului pe școală decizie nr. 335/14.09.2020, 

- Constituirea bugetului s-a realizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare, s-a  menţionat  

sursa de finanţare de la  bugetul local şi bugetul de stat. Sunt prevederi pentru fiecare capitol de buget, 

cheltuieli de personal, cheltuieli materiale. Există Notă de fundamentare a Proiectului de buget al şcolii 

către Primărie  pe fiecare an şcolar, aprobată în CA. Variația este de 10.1% buget actual față de bugetul 

anului anterior  conform alocării financiare: 2018-2019 – 3708.2 mii lei; 2019-2020 – 4121.87mii lei. 

Bugetul este prognozat ținând cont de PAS și oferta educațională, fiind prevăzute fonduri pentru 

dezvoltare, achiziţii, manuale şcolare. Bugetul este constituit în conformitate cu prevederile legale, 

indicându-se și sursele de finanțare. 

Execuţia bugetară este asigurată prin personalul propriu. Execuția bugetară se face trimestrial și se 

realizează în conformitate cu reglementările legale. Sunt cuprinse în documentele de management 

strategic şi operaţional  sursele de finanţare necerare prevăzute în bugerul de venituri şi cheltuieli pentru 

întreaga perioadă de implementare a programului de dezvoltare. La încheierea exercițiului bugetar se 

realizează bilanțul și inventarierea patrimoniului.Procesul de execuție bugetară este transparent, raportul 

de execuție bugetară pentru anul 2018, 2019 și 2020 a fost prezentat în CA, hotărârile fiind afișate în 

cancelarie, pentru consultare de către personalul școlii. 
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Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral se desfăşoară anual. Există Fișa postului (pentru 

toate categoriile  de personal) discutată în CP și aprobat în CA. Au fost adaptate metodele şi 

instrumentele de evaluare a personalului la specificul unităţii. Evaluarea fiecărui cadru didactic se 

realizează prin întocmirea de către fiecare profesor, la sfârşitul anului şcolar, a unei fișe de evaluare 

însoțită de raportul de autoevaluare a activității profesionale care se analizează în comisia metodică, CP 

şi se aprobă de către consiliul de administraţie al şcolii. Un raport de autoevaluare pe fiecare semestru 

se află la portofoliul comisiilor metodice și în portofoliul cadrelor. În unitatea de învățământ cadrele 

didactice sunt preocupate de formarea continuă și de dezvoltarea carierei, sunt interesate de cursuri de 

perfecționare. Nevoile de formare sunt identificate pe baza analizei rezultatelor activităţii personalului 

didactic, didactic auxiliar şi nedidactic. În strategia de dezvoltare instituţională sunt incluse obiective, 

activităţi, resurse şi rezultate aşteptate cu privire la dezvoltarea managerială şi profesională a 

personalului unității coordonatoare (Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Slobizia) și structurilor arondate 

(GPN „Pinochio” Slobozia și Școala Gimnazială Ghorghe Lazăr” Slobozia). La unitate de învățământ 

evaluate este constituită comisia de formare continuă și perfecționare. Există Plan managerial al comisiei 

aprobat de conducere, cu 3 arii  strategice: Inserția elevilor, Formarea și dezvoltarea profesională, 

Monitorizare și evaluare. 

Baza de date a şcolii este constituită atât în format letric, cât şi în format digital şi conţine informaţiile 

necesare raportărilor la nivel local şi naţional. Utilizarea platformelor electronice 

(https://calitate.aracip.eu/, SIIIR și REVISAL) se realizează în mod curent. Bazele de date (SIIIR și 

REVISAL) sunt completate și reactualizate periodic în funcție de cerințe și nevoi, iar pe platforma 

https://calitate.aracip.eu/ sunt încărcate toate informațiile solicitate 

În concluzie, managementul şcolii este capabil să asigure infrastructura, resursele, 

leadershipul eficient pentru a le susţine pe cadrele didactice în vederea obţinerii şi 

îmbunătăţirii rezultatelor învăţării şi bunăstării elevilor.  

Măsura acestei capacități este FOARTE BINE.  

 

4. Managementul şcolii este capabil să-şi îmbunătăţească propria capacitate managerială (de 

planificare, organizare, monitorizare, evaluare) pentru asigurarea îmbunătăţirii rezultatelor 
învăţării, bunăstării copilului / elevului, capacităţii profesionale a cadrelor didactice şi a  

capacităţii instituţionale? Care este măsura acestei capacităţi? (de la nesatisfăcător la excelent). 

Concluzie (prin corelarea constatărilor la indicatorii I34, I35, I37, I38, I40, I43): 

- Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională. Unitatea școlară  a elaborat 

şi adoptat propria strategie   de autoevaluare. Din discuţiile purtate cu coordonatorul CEAC, se constată 

că această comisie coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii 

conform criteriilor prevăzute de lege. În procesul de autoevaluare instituţională se utilizează „Ghidurile 

CEAC  în unităţile din învăţământul preuniversitar”, elaborate de  ARACIP au fost realizate procedurile şi 

utilizate instrumentele de autoevaluare instituţională care respectă prevederile legale. A fost elaborat 

RAEI, iar încărcarea documentelor pe platforma https://calitate.aracip.eu/ este realizată în totalitate.  

- Furnizorul de educaţie utilizează proceduri interne de asigurare a calității, proceduri de 

autoevaluare pe care le-a elaborat şi aplicat. Sunt aplicate periodic instrumente de colectare şi 

interpretare a feedback-ului conform procedurilor de colectare regulată a feedback-ului din partea elevilor 

şi a altor factori interesaţi, interni şi externi şi în cadrul comisiei CEAC. Rezultatele obținute  sunt discutate 

si apoi aduse la cunoștința Consiliului profesional, făcându-se propuneri de îmbunătățire. 

- În revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare au fost aplicate procedurile 

interne prin care rezultatele evaluării și monitorizării calității, au dus la revizuirea ofertei educaționale și 

la modificarea proiectului de dezvoltare. Rezultatele evaluării şi monitorizării calităţii au fost incluse în 

ultima ofertă educaţională. Rezultatele autoevaluării şi ale evaluărilor externe sunt folosite în planificarea, 

https://calitate.aracip.eu/
https://calitate.aracip.eu/
https://calitate.aracip.eu/
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realizarea şi revizuirea documentelor manageriale. Există şi se aplică  proceduri de verificare a punctelor 

tari şi a celor slabe, a oportunităţilor şi ameninţărilor 

- La nivelul unității școlare există și se aplică proceduri de optimizare   privind progresul şi 

dezvoltarea elevilor care   se înregistrează în mod sistematic. Fiecare cadru didactic, la fiecare disciplină 

deţine câte un portofoliu ce cuprinde  modele de teste inițiale, sumative și finale, precum și  fişe de 

înregistrare a progresului elevilor.  Progresul elevilor este înregistrat de cadrele didactice, la fiecare 

disciplină.  Periodic sunt aplicate elevilor şi părinţilor chestionare elaborate de CEAC pentru a măsura 

gradul de satisfacţie a acestora cu privire la activitatea şcolii, şi rezultatele sunt cuantificate în vederea 

planificării, realizării şi îmbunătăţirii procedurilor de evaluare a rezultatelor învăţării. 

 - Elevii au acces  la resursele educaționale ,la mijloacele de învăţământ,  auxiliarele curriculare din 

fondul de carte al școlii, conform orarului de funcționare. În bibliotecă sunt afişate: Oferta educaţională, 
Regulamentul intern al bibliotecii, Codul etic, lista cu lecturi obligatorii. 

 

- CEAC este constituită şi funcţionează conform legislaţiei în vigoare, asigurând o bună monitorizare şi 

evaluare a principalelor activităţi derulate în şcoală, aşa cum reiese din documentele care se găsesc la 

dosarul comisiei. Unitatea școlară are încărcate pe platform RAEI pe ultimii trei ani școlari. Se utilizează 

aplicația informatică https://calitate.aracip.eu/ pentru întocmirea și publicarea din unitatea de 

învățământ şi este interesat să-şi îmbunătăţească propria capacitate managerială pentru asigurarea 

îmbunătăţirii rezultatelor învăţării, bunăstării elevilor, capacităţii profesionale a cadrelor didactice. 

 

În concluzie, managementul şcolii este capabil să gestioneze eficient situaţia din unitatea 

de învățământ şi este interesat să-şi îmbunătăţească propria capacitate managerială pentru 
asigurarea îmbunătăţirii rezultatelor învăţării, bunăstării elevilor, capacităţii profesionale a 

cadrelor didactice şi a  capacităţii instituţionale. 
Măsura acestei capacități este FOARTE BINE. 

 

 

5. Managementulşcolii este capabil să comunice permanent şi eficient (cu beneficiarii de educaţie, 
cu celelalte instituţii şi niveluri de decizie din cadrul sistemului de învăţământ) și să implice efectiv 

comunitatea în activitățile școlii? Care este măsura acestei capacităţi? (de la nesatisfăcător la excelent) 
 

Concluzie (prin corelarea constatărilor la indicatorii I05, I24, I25, I42): 

Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei; înregistrarea, prelucrarea 

şi utilizarea datelor şi informaţiilor 

Managementul școlii este capabil să comunice permanent și eficient cu beneficiarii de educaţie, cu 

celelalte instituţii şi niveluri de decizie din cadrul sistemului de învăţământ să asigure raportările cu privire 

la activitatea școlii pentru buna funcționare a unității furnizoare de educație și să implice comunitatea în 

activitățile școlii. 

   Se remarcă existența unui sistem de gestionare a informaţiei, de înregistrare, prelucrare şi utilizare a 

datelor şi informaţiilor prin registrul de intrări-ieşiri, baza de date, actualizată permanent atât cu date 

generale, cât și cu date specifice școlii. Informaţiile dinspre şi înspre şcoală, precum şi în interiorul şcolii 

satisfac cerințele beneficiarilor direcți și indirecți și ale personalului didactic și didactic auxiliar. Există la 

nivelul unității școlare proceduri de comunicare ale căror fluxuri operaționale funcționează eficient 

datorită cunoașterii și respectării lor de către cadrele didactice, de întregul personal al școlii. În interiorul 

unității, se folosesc modalități de comunicare diversificate (discuții, convocatoare, ședințe, avizier, e-

mail, telefonic etc.). Managementul școlii a implementat procedurile legale privind siguranța și 

confidențialitatea în activitatea de colectare, prelucrare și utilizare a informației. Colectarea, prelucarea 

și analizarea periodică (semestrială și anuală) a datelor privind promovabilitate, absenteism, număr de 

elevi la început și sfârșit de an, număr de posturi, încadrarea cadrelor didactice pe posturi etc. se fac de 

către serviciul secretariat și se pun la dispoziția cadrelor didactice pentru alcătuirea diferitelor situații 

statistice, rapoarte privind starea învățământului sau alte raportări necesare. Bazele de date ale 

secretariatului gestionează date privind elevii școlarizati în unitatea de învățământ, pierderile de cohortă, 

https://calitate.aracip.eu/
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rata abandonului, rata de promovare, rata de success la bacalaureat și la examenele de cretificare a 

calificării profesionale, inserția profesională, personalul școlii, formarea cadrelor didactice etc. 

Comisia care se ocupă cu revizuirea PAS colectează informații privind evoluțiile socio-economice și 

demografice pe care le analizeză și le utilizeză pentru fundamentarea proiectului de dezvoltare 

instituțională. 

Există oferta educaţională care este adecvată Planului de școlarizare aprobat 2021-2022 cu nr. 

6837/21.05.2021, ISJ Ialomița. Oferta educaţională care cuprinde nivelurile şi formele de învăţământ în 

care se face şcolarizarea, resursele educaţionale umane şi materiale puse la dispoziţie pentru activităţile 

curriculare şi extracurriculare, programul şcolii şi facilităţile puse la dispoziţia elevilor, datele de contact 

ale unităţii de învăţământ. Oferta educaţională este diseminată şi promovată către actualii şi potenţialii 

beneficiari la şedinţele cu părinţii, prin afișaj, pe site-ul școlii, în liceele și școlile gimnaziale. Şcolarizarea 

este realizată exclusiv în nivelurile de învăţământ acreditate. 

Unitatea școlară s-a preocupat pentru încheierea de parteneriatelor cu reprezentanţi ai 

comunităţii.  Parteneriatele educaţionale ale școlii sunt încheiate în urma unor acorduri semnate între 

director şi reprezentanţii  instituţiilor cu care desfăşoară acţiuni comune, au obiective clare, operaționale 

și măsurabile în concordanţă cu scopul proiectului, iar activităţile ce se desfăşoară ţin cont de tema 

aleasă în cadrul parteneriatului, de resursele materiale şi de timp, de resursele umane de care dispun, de 

grupurile ţintă cărora le sunt adresate.Unitatea furnizoare de educație a centralizat într-un tabel 

proiectele și parteneriatele educaţionale desfășurate în școală.  În activităţile derulate au fost implicaţi 

elevi şi cadre didactice de la toate nivelurile de învăţământ din şcoală, precum şi părinţii. Portofoliul 

existent în unitatea de învățământ conține atât protocoale de parteneriat, proiecte, cât și planificări ale 

activităților care urmează a fi desfășurate, dar și produse rezultate în urma derulării activităților 

(fotografii, panouri cu fotografii în școală, procese-verbale, dezbateri în şedinţele Consiliului Profesoral 

din şcoală, înregistrări video, vitrine cu trofee). Rezultatele proiectelor, programelor şi activităţilor 

realizate în parteneriat cu reprezentanţii comunităţi sunt utilizate în unitatea şcolară în procesul de 

învăţământ, în scopul reducerii riscului de abandon școlar în rândul elevilor. 

 

Asigurarea accesului  la oferta educaţională a şcolii  se face prin  elaborarea  și implementarea 

unor  proceduri transparente de acces a persoanelor interesate la informațiile de interes public, sunt 

prezentate programele de studii, tipul certificatelor, a diplomelor și calificărilor oferite tuturor categoriilor 

de beneficiari. Promovarea ofertei educaționale  se realizează prin ședinţele cu părinţii unde sunt scoase 

în evidenţă  nivelul de inserție profesională și avantajele parteneriatului cu agenții economici posibilitatea 

atragerii de burse suplimentare de la agenţii economici. De asemenea prin ședințe, prin diriginți și prin 

documente expuse la aviziere, atât părinții cât și elevii sunt  informați privind oportunitățile referitoare 

la burse şi alte tipuri de sprijin acordate de guvern, autorităţi locale. Feed-backul obţinut de la părinți 

este utilizat pentru optimizarea ofertei educaţionale, an de an, când se aplică procedura de stabilire a 

opționalelor la fiecare grupă de copii/clasă elevi prin aplicare de chestionare. Feed-back-ul este utilizat 

și pentru amenajarea spațiului educațional, organizarea activității educative și extrașcolare Se aplică 

anual chestionare de satisfacție pentru părinți și elevi privind procesul de predare-învățare-evaluare, 

activitatea extracurriculară, mediul educațional, iar rezultatele sunt interpretate și monitorizate. Se aplică 

procedura operaţională privind promovarea imaginii şcolii. 

În concluzie, managementul şcolii este capabil să comunice permanent şi eficient (cu 

beneficiarii de educaţie, cu celelalte instituţii şi niveluri de decizie din cadrul sistemului de 
învăţământ) și să implice comunitatea în activitățile școlii. 

Măsura acestei capacități este FOARTE BINE. 
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Nivelul de realizare al indicatorilor: 

Nr. 

crt. 

Indicator de performanţă Calificativ 

autoevaluare 

Calificativ 

evaluare 
externă 

I01 Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective 

(proiectul de dezvoltare şi planul de implementare) 

F

B 

F

B 

I02 Organizarea internă a unităţii de învăţământ FB FB 

I03 Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă  şi 

externă 

FB FB 

I04 Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ FB FB 

I05 Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a 

informaţiei; înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor şi 
informaţiilor. 

FB FB 

I06 Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi FB FB 

I07 Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea 

şcolară, în timpul desfăşurării programului 

FB FB 

I08 Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi. FB FB 

I09 Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare FB FB 

I10 Dotarea spaţiilor şcolare FB FB 

I11 Accesibilitatea spaţiilor şcolare FB FB 

I12 Utilizarea spaţiilor şcolare  FB FB 

I13 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor 

administrative  

FB FB 

I14 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor auxiliare FB FB 

I15 Accesibilitatea spaţiilor auxiliare FB FB 

I16 Utilizarea spaţiilor auxiliare  FB FB 

I17 Dotarea cu mijloacele de învăţământ şi cu auxiliare curriculare FB FB 

I18 Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare/ centrului 

de informare şi documentare 

FB FB 

I19 Dotarea cu  tehnologie informatică şi de comunicare. FB FB 

I20 Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de 
învăţământ şi auxiliarelor curriculare 

FB FB 

I21 Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare şi a actelor de 

studii 

FB FB 

I22 Managementul personalului didactic şi de conducere S FB 

I23 Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului 

nedidactic 

FB FB 

I24 Definirea şi promovarea ofertei educaţionale FB FB 

I25 Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai comunităţii   FB FB 

I26 Proiectarea curriculumului FB FB 

I27 Realizarea curriculumului FB B 

I28 Evaluarea  rezultatelor şcolare B B 

I29 Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare  (extra-

clasă şi extra-şcolare) 

FB FB 

I30 Activitatea ştiinţifică B FB 

I31 Activitatea metodică a cadrelor didactice B FB 

I32 Constituirea bugetului şcolii FB FB 

I33 Execuţia bugetară FB FB 

I34 Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare 
instituţională  

FB FB 

I35 Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de asigurare a 
calităţii 

FB FB 

I36 Dezvoltarea profesională a personalului B B 

I37 Revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare FB FB 

I38 Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării 
învăţării 

FB B 
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I39 Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral FB FB 

I40 Optimizarea accesului la resursele educaţionale FB FB 

I41 Constituirea bazei de date a unităţii de învăţământ FB FB 

I42 Asigurarea accesului  la oferta educaţională a şcolii FB FB 

I43 Constituirea si funcţionarea structurilor responsabile cu 

evaluarea internă a calităţii 

FB FB 

 

Puncte tari identificate: 

✓ Baza materială a unității de învățământ permite desfășurarea unui proces didactic de calitate pentru 

toate cele 6 nivele de școlarizare.  

✓ Folosirea resurselor umane, materiale şi de timp se realizează în mod eficient cu scopul declarat al 

înregistrării de performanţă la nivelul instituţiei școlare. 

✓ Oferta educațională este variată, cuprinzând un număr mare de calificări/specializări diferite 

niveluri și forme de învățământ și adresându-se unor categorii variate de vârstă. 

✓ Este asigurat accesul la materiale, mijloace de învățământ, echipamente și auxiliare curriculare 
pentru elevi și personalul școlii. În şcoală s-a investit mult în ultimii trei ani în reparaţii, instalaţii 

termice, dotare cu tehnologie informatică, activităţi apreciate de beneficiarii direcţi şi indirecţi ai 
educaţiei. 

✓ Școala procură şi utilizează corect documente şcolare şi  acte de studii.  
✓ Politicile de personal sunt definite, aplicate şi revizuite periodic, fiind cunoscute de toate cadrele 

didactice, didactice auxiliare și nedidactice. Managementul şcolii este capabil să asigure 

infrastructura, resursele, leadershipul eficient pentru a le susţine pe cadrele didactice în vederea 
obţinerii şi îmbunătăţirii rezultatelor învăţării şi bunăstării elevului. 

✓ Oferta educațională ia în considerare cererile beneficiarilor relevanți și tendințele de pe piața 
muncii; 

✓ Unitatea şcolară utilizează rezultatele proiectelor, programelor şi activităţilor realizate în parteneriat 

cu reprezentanţii comunităţii pentru îmbunătățirea rezultatelor de la clasă. 
✓ Cadrele didactice participă  la activităţi metodice la nivelul cercurilor pedagogice şi valorifică în 

activitatea educaţională rezultatele acestor activităţi.  
✓ Bugetul bine argumentat, executat (s-a realizat progres în reabilitarea și dotarea  școlii în ultimii 2 

ani prin atragerea de fonduri si prin venituri proprii.) și este capabil să satisfacă nevoile 

beneficiarilor. Proiectarea bugetară şi execuţia bugetară sunt transparente. Şcoala asigură 
implicarea partenerilor comunitari şi a beneficiarilor în  proiectarea bugetară..  

✓ Personalul școlii şi categoriile relevante de beneficiari sunt implicate în revizuirea ofertei 
educaţionale, în stabilirea disciplinelor opţionalelor şi a activităţilor extracurriculare în vederea 

creșterii atractivității calificărilor profesionale oferite; 
✓ Unitatea școlară a implementat Proiectul ROSE– activități remediale pentru creșterea ratei de 

promovabilitate a examenului de bacalaureat – grup țință: elevi de liceu clasele IX-XII – finanțare 

Banca Internațională Pentru Reconstrucție și Dezvoltare in vederea creșterii procentului de 
promovabilitate la examenul de bacalaureat. 

✓ Există criterii, metodologii şi instrumente clare şi transparente de evaluare periodică a personalului 

didactic pe care cadrele didactice declară că le cunosc 100% și adecvat; 

 

Arii de îmbunătăţire identificate: 

• Rezultate slabe ale elevilor la examenele de Bacacalaureat; 

• Rată mare de abandon școlar (migrația familiilor în străinătate și necontinuarea studiilor de către 

elevi); 

• Lipsa informărilor beneficiarilor de formare continuă, către CEAC, privind îmbunătățirea activității 

conținutul programului și domeniul în care s-ar putea aduce   din unitatea școlară și sub ce formă 
și a promovării de bune practici.Lipsa procedurilor de evaluare și înregistrare a rezultatelor evaluării 

pentru grupurile vulnerabile.  

• Slaba implicare a părinților în îmbunătățirea rezultatelor învățării 

Capacitatea maximă de școlarizare/ unitate de învățământ:  
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Capacitatea maximă de școlarizare 76 de formațiuni de studiu, din care  40  formațiuni 

schimbul 1 și 36 de formațiuni schimbul 2.  

Astfel: Unitatea școlară dispune de 40 de săli de clasă. Unitatea funcționează cu 35 săli de clasă schimbul 

1 (3 săli de grupă cu mobilier adaptat, 1 sală de clasă pentru clasa pregătitoare cu mobilier adaptat, 3 săli 

de clasă învățământ primar, 5 săli de clasă învățământ gimnaziu, 9 săli clasă învățământ liceal, 11 săli de 

clasă profesională, 3  săli de clasă învățământ postliceal și 12 de formațiuni schimbul 2. (9 săli de clasă 

învățământ FR și 3 săli de clasă învățâmânt postliceal.  

Rezultate esențiale de progres (pe baza SNIE): 

Resurse :  

- % (variație) buget actual față de bugetul anului anterior 

0,10 % creștere la bugetul de stat și 18,95% scădere la bugetul local 

- Fluctuația personalului didactic în anul școlar curent față de anul școlar anterior 

2019-2020 – 78 persoane, 2020 – 2021 – 81 persoane, plecate - 17, ramase-61, persoane noi 

- 20  

 

Participare: 

- Absențe, în ultimii doi ani școlari încheiați (număr total 87164, din care motivate 50550; 

număr mediu absențe / elev); creșterea / scăderea1 

- 2018-2019, elevi înmatriculați 1083, total absențe 57291, din care motivate 30066, număr 

mediu absențe (total) 52,9/ elev, număr mediu absențe motivate 27,76/elev 
- 2019-2020, elevi înmatriculați 1105 total absențe 39873, din care motivate 20484, număr 

mediu absențe (total) 36,08/ elev, număr mediu absențe motivate 18,53/elev 
-    Se constată o scădere a numărului de absențe 

- Rata abandonului școlar, în ultimii doi ani școlari încheiați (prin metoda intrare – ieșire) 

creșterea / scăderea 

- 2018-2019 17,3 %  
- 2019-2020 10,88 % 
Se constată o scădere a ratei de abandon școlar 

 

Eficiență și eficacitate: 

- Numărul elevilor repetenți, în ultimii doi ani școlari încheiați; creșterea / scăderea 

- 2018-2019  – 50 elevi 

-  2019-2020 – 51 elevi 
Se contată o creștere a numărului de elevi care au abandonat școala  

 

- Proporția promovaților, în ultimii doi ani școlari încheiați; creșterea / scăderea 

 

- 2018-2019 – 82,69 % 
- 2019-2020 - 89,2 % 
- Se constată o creștere numărului de elevi care au promovat 

 

 
1Se vor comenta valorile obținute, in sens de creștere / descreștere, progres / regres, la toate subsecțiunile 

următoare din PARTEA I –  SCOPUL ȘI CONCLUZIILE VIZITEI DE EVALUARE EXTERNĂ - în care se solicită explicit 

“creșterea / scăderea”. 
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- Valoare indicator de eficiență......; interpretare........în funcție de valoarea acestuia 

- a crescut numărul de repetenți cu 1 
- a crescut promovabilitatea cu 6, 51% 

 

Rezultate: 

- Rata de absolvire (pe cicluri educaționale) în ultimii doi ani școlari încheiați; creșterea / 

scăderea 

2018-2019: liceal (ciclu inferior)- 0,9; liceal (ciclu superior) – 0,96; profesional – 0,91; 

postliceal - 0,9. 

2019-2020: liceal (ciclu inferior)- 0,95; liceal (ciclu superior) – 0,97; profesional – 0,94; 

postliceal - 0,94; maiștri - 0,94. 

Se constată o creștere a ratei de absolvire pe cicluri educaționale 

- Medii de absolvire (pe cicluri educaționale), în ultimii doi ani școlari încheiați; creșterea / 

scăderea 

- 2018-2019: liceal (ciclu inferior) medii 5 - 5,99 – 11 elevi, 6 - 6,99 – 27 elevi, 7 - 7,99– 

18 elevi ; liceal (ciclu superior) medii 5 - 5,99 – 1 elevi, 6 - 6,99 – 32 elevi, 7 - 7,99 – 

26 elevi, 8 – 8,99 – 10 elevi; profesional medii 5 - 5,99 – 6 elevi, 6 - 6,99 – 24 elevi, 7 

- 7,99 – 31 elevi, 8 – 8,99 – 2 elevi; postliceal medii 5 - 5,99 – 0 elevi, 6 - 6,99 – 0 elevi, 

7 - 7,99 – 5 elevi, 8 – 8,99 – 23 elevi, 9 – 10 – 34 elevi 

2019-2020: liceal (ciclu inferior) medii 5 - 5,99 – 5 elevi, 6 - 6,99 – 25 elevi, 7 - 7,99 – 8 

elevi ; liceal (ciclu superior) medii 5 - 5,99 – 5 elevi, 6 - 6,99 – 37 elevi, 7 - 7,99 – 40 elevi, 

8 – 8,99 – 3 elevi; profesional medii 5 - 5,99 – 5 elevi, 6 - 6,99 – 11 elevi, 7 - 7,99 – 13 

elevi, 8 – 8,99 – 3 elevi; postliceal medii 5 - 5,99 – 0 elevi, 6 - 6,99 – 0 elevi, 7 - 7,99 – 4 

elevi, 8 – 8,99 – 20 elevi, 9 – 10 – 27 elevi; maiștri medii 5 - 5,99 – 0 elevi, 6 - 6,99 – 0 

elevi, 7 - 7,99 – 14 elevi, 8 – 8,99 – 6 elevi, 9 – 10 – 0 elevi 

- Rata de tranziție în ciclul următor de educație sau pe piața muncii (după caz) în ultimii 

doi ani școlari încheiați; creșterea / scăderea 

- 2018 - 2019 – 27 continuă studiile  - 0,14; 68 – angajați - 0,37,  

- 2019 – 2020  – 11 continuă studiile - 0,09 / scădere; 68 – angajați - 0,55 / creștere 

Se constată o creștere a ratei de tranziție 

- Rezultate la evaluările naționale (pe cicluri educaționale) în ultimii doi ani școlari încheiați 

 

 

- Rezultate la evaluare națională organizată la finalul clasei a II-a, a IV-a, a VI-a 

 

CLASA a II-a , CU PREDARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ, Nr.1746 / 15.05.2019 

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALULCLASEI a _II_a – 2019 

CENTRALIZATOR  PENTRU  REZULATELE  FIŞELOR  DE  EVALUARE 

 

I. TABEL SINTETIC 

  Număr de elevi 
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    Cu CES 

integrati 

 

   Înscrişi 

FARA CES  

Absenţi 

     FARA 

CES 

Prezenti la ,, 

CITIT - 

LIMBA 

ROMÂNĂ 

Prezenti 

la ,, 

SCRIS- 

LIMBA 

ROMÂNĂ 

,, Prezenti 

la 

Matematica  

Inscrisi  

CU CES 

PREZENTI 

CU Teste 

adaptate 

ABSENTI 

ELEVI 

CES 

17 3 14+1 ces   3 1 2 

17 3  14+1 ces  3 1 2 

17 4   13+1 ces 3 1 2 

 

     MENTIUNE : ELEVI INSCRISI IN CLASA a II-a in anul școlar 2018/2019 – 20 ( 17 elevi 

fara CES si 3elevi cu CES 

II.  TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST ,, CITIT,, 

 

Numărul 
itemului   

din test 

   Numărul 
elevilor  

  

Cu răspuns 

corect 

Cu răspuns 

parţial corect 

Cu răspuns 

incorect 

Cu răspuns 

lipsă 

1 15 0 0 0 

2 14 0 0 1 

3 13 0 2 0 

4 9 4 2 0 

5 14 0 1 0 

6 15 0 0 0 

7 13 0 2 0 

8 10 3 2 0 

 

                                  III.TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST ,, SCRIS ,, 

Numărul itemului   din test    Numărulelevilor    

Cu 
răspuns 

corect 

Cu răspuns parţial 
corect 

Cu 
răspuns 

incorect 

Cu 
răspuns 

lipsă 

  I.1     

Conținut 13 2 0 0 

Scriere corectă a cuvintelor 14 1 0 0 

Semne de punctuatie 12 3 0 0 

Complexitate/originalitate 14 1 0 0 

I.2     

Alcătuire corectă a propozițiilor 11 4 0 0 

Scriere corectă a cuvintelor 6 9 0 0 

Semne de punctuație 6 9 0 0 

Complexitate/originalitate/titlu 11 4 0 0 

 

                                              IV.TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST ,, MATEMATICĂ,, 

Numărul 
itemului   din 

test 

   Numărul elevilor    

 Cu răspuns 

corect 

Cu răspuns parţial corect Cu răspuns 

incorect 

Cu răspuns lipsă 

I.1 13 0 1 0 

I.2 11 2 1 0 

I.3 10 2 2 0 

I.4 13 0 1 0 

I.5 9 5 0 0 

I.6 14 0 0 0 
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I.7 14 0 0 0 

I.8 13 1 0 0 

 

 

CLASA a  IV- a , CU PREDARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

NR .1826 / 23.05.2019 

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALULCLASEI a IV-a  – 2019 

CENTRALIZATOR  PENTRU  REZULATELE  FIŞELOR  DE  EVALUARE 

 

I. TABEL SINTETIC  

    
                                                 Număr de  
elevi        

  

Înscrişi  

  

Absenţi 

  

Prezenti la  

,,LIMBA 

ROMÂNĂ 

Prezenţi la 

,, MATEMATICĂ,, 

Prezenţi la 

,, LIMBA 

MATERNĂ ,, 

Cu C.E.S integraţi 

înscrişi 

cu teste 

adaptate 

21 2 19 - - 2 1 

21 1 - 20 - 2 2 

 

II. TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST ,, LIMBA ROMÂNĂ ,, 

 

Numărul 
itemului   

 din test 

   Numărul 
elevilor  

  

Cu răspuns 

corect 

Cu răspuns 

parţial corect 

Cu răspuns 

incorect 

Cu răspuns 

lipsă 

I.1 17 0 2 0 

I.2 17 0 2 0 

I.3 18 0 1 0 

I.4 14 0 5 0 

I.5 11 0 6 2 

I.6 11 8 0 0 

I.7 11 0 8 0 

I.8 17 0 2 0 

I.9 15 0 4 0 

I.10 14 5 0 0 

I.11 13 3 2 1 

I.12 5 7 4 3 

 

III.TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST ,, MATEMATICĂ ,, 

 

Numărul 
itemului   

 din test 

   Numărul 
elevilor  

  

Cu răspuns 

corect 

Cu răspuns 

parţial corect 

Cu răspuns 

incorect 

Cu răspuns 

lipsă 
 

I.1 16 0 4 0 

I.2 9 0 9 1 

I.3 10 0 9 0 

I.4 13 0 7 0 

I.5 5 0 13 1 

I.6 7 2 10 1 

I.7 7 1 12 0 

I.8 10 1 9 1 

I.9 2 5 11 1 

I.10 13 0 7 0 

I.11 15 0 4 0 
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I.12 11 0 9 0 

I.13 6 1 9 4 

I.14 0 2 15 3 

I.15 8 0 7 5 

 

 

CLASA a VI-a , CU PREDARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

NR. 1870 / 29.05.2019 

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALULCLASEI a VI-a  – 2019 

CENTRALIZATOR  PENTRU  REZULATELE  FIŞELOR  DE  EVALUARE 

I. TABEL SINTETIC  

        

                          Număr de  elevi        

   
Înscrişi  

  

Absenţi 

  

         Prezenti 

la  
,,LIMBĂ ŞI 

COMUNICARE,, 

Prezenţi la 

,, 
MATEMATICĂ 

ŞI ŞTIINŢE ,, 

Prezenţi la 
,, LIMBA 

MATERNĂ ,, 

            Cu C.E.S integraţi 

înscrişi 

cu teste 

adaptate 

14 2 12   2 1 

14 3  11  2 1 

 

II. TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST ,, LIMBĂ ŞI COMUNICARE  ,, 

 

Numărul itemului   
din test 

   Numărul elevilor   

Cu punctaj total Cu punctaj parţial  Cu punctaj  zero 

I.I 2 8 2 

II  A 8 2 2 

II B 3 8 1 

III 6 6 0 

IV 1 1 10 1 

IV2 3 8 1 

IV3 3 7 2 

IV4 3 4 5 

V 7 4 1 

VI 1 3 8 

VII 7 1 4 

VIII 2 2 8 

IX 7 2 3 

X 3 8 1 

 

   III . TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST ,,MATEMATICĂ şi ŞTIINŢE ,, 

 

Numărul itemului   

din test 

   Numărul elevilor   

Cu punctaj total Cu punctaj parţial  Cu punctaj  zero 

I.1 10 0 1 

I.2 11 0 0 

I.3 9 0 2 

I.4 1 2 8 

I.5 0 0 11 

I.6 3 0 8 

I.7 0 0 11 

I.8 10 0 1 

I.9 2 3 6 

I.10 0 1 10 

I.11 0 1 10 

I.12 7 1 3 
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I.13 2 1 8 

I.14 1 1 9 

I.15 1 3 7 

- Rezultate la evaluare națională organizată la finalul clasei a VIII-a, în ultimii doi ani 

școlari încheiați; creșterea / scăderea 

Ponderea elevilor care au susținut probele de evaluare, din totalul elevilor înscriși în clasa a VIII-a 

2018-2019 12/18 = 66,66% 

2019-2020 14/18 = 77,77%  
Se constată o creștere a ponderii elevilor care au susținut probe de evaluare 

Ponderea elevilor care au susținut probele de evaluare, din totalul de absolvenți în clasa a VIII-a 

2018-2019 12/15 = 80 % 

2019-2020 14/16 = 87,5 %  

Se constată o creștere a ponderii elevilor care au susținut probe de evaluare 
 

- Rezultatele elevilor la examenul național de bacalaureat, în ultimii doi ani școlari 

încheiați; creșterea / scăderea 

Ponderea elevilor din clasele terminale de liceu (clasa a XII-a / a XIII-a) care au participat la examenul de 

bacalaureat, din totalul elevilor înscriși în clasa a XII-a / a XIII-a din anul curent 

2018-2019 înscriși BAC - 60 elevi , 72 elevi înmatriculați / 83,33 % 

2019-2020 înscriși BAC - 83 elevi , 87 elevi înmatriculați / 95,40 % - creștere 
Se constată o creștere a ponderii elevilor care au participat la examenul de bacalaureat 
 

Ponderea elevilor din clasele terminale de liceu (clasa a XII-a / a XIII-a) care au participat la examenul de 

bacalaureat, din totalul elevilor absolvenți de liceu din anul curent 

2018-2019 prezenți BAC – 49 elevi, 69 absolvenți 71,01 % 

2019-2020 prezenți BAC – 51 elevi, 83 absolvenți 61,45 % 
Se constată o scădere a ponderii elevilor din clasele terminale care au participat la examenul de bacalaureat 

 

Procentul de promovare a examenului de bacalaureat din totalul absolvenților clasei a XII-a / a XIII-a din 

anul curent 

2018-2019 promovați BAC – 6 elevi, 69 absolvenți 8,69 % 

2019-2020 promovați BAC –1 elevi, 83 absolvenți 1,20 % 
O scădere a procentului de promovare la examenul de bacalaureat 

- Rezultatele elevilor în învățământul profesional și în ciclului inferior de liceu (licee 

tehnologice și vocaționale) la examenele de certificare a competențelor, în ultimii doi ani 

școlari încheiați; creșterea / scăderea 

Ponderea absolvenților de învățământ profesional care au susținut examenul de certificare a calificării 

2018-2019 promovați certificare N3 – 62 elevi, 63 absolvenți 98,41 % 

2019-2020 promovați certificare N3 –32 elevi, 32 absolvenți 100 %  
O creștere a ponderii absolvenților de învățământ profesional care au susținut certificatul de calificare 

 

Ponderea absolvenților de învățământ profesional care au obținut certificat de calificare profesională 

2018-2019 promovați certificare N3 – 62 elevi, 63 absolvenți 98,41 % 

2019-2020 promovați certificare N3 –32 elevi, 32 absolvenți 100 % 
O creștere a ponderii absolvenților de învățământ profesional care au obținut certificatul de calificare 
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Ponderea absolvenților clasei a X-a de liceu care au susținut examenul de certificare a calificării 

NU ESTE CAZUL 

Ponderea absolvenților clasei a X-a de liceu care au obținut certificat de calificare profesională 

NU ESTE CAZUL 

 

- Rezultatele elevilor în ciclul superior de liceu (licee tehnologice și vocaționale), în ultimii 
doi ani școlari încheiați; creșterea / scăderea 

 

Ponderea absolvenților care au susținut examenul de certificare a calificării 

2018-2019 promovați certificare N4 – 56 elevi, 69 absolvenți 81,16 % 

2019-2020 promovați certificare N4 –33 elevi, 43 absolvenți 76,74 %  

O scădere a ponderii absolvenților de învățământ liceal  care au susținut certificatul de calificare 
 

 

Ponderea absolvenților care au obținut certificat de calificare profesională 

2018-2019 promovați certificare N4 – 56 elevi, 69 absolvenți 81,16 % 
2019-2020 promovați certificare N4 –33 elevi, 43 absolvenți 76,74 % SCĂDERE 

O scădere a ponderii absolvenților de învățământ liceal  care au obținut certificatul de calificare 

 
 

- Rezultatele elevilor în învățământul terțiar non – universitar, în ultimii doi ani școlari 

încheiați; creșterea / scăderea 

Ponderea absolvenților care au susținut examenul de certificare a calificării 

2018-2019 promovați certificare N5 – 62 elevi, 65 absolvenți 95,38 % 

2019-2020 promovați certificare N4 –51 elevi, 51 absolvenți 100 %  

O creștere a ponderii absolvenților de învățământul non-terțial  care au susținut certificatul de calificare 
 
 

 

Ponderea absolvenților care au obținut certificat de calificare profesională 

2018-2019 promovați certificare N5 – 62 elevi, 65 absolvenți 95,38 % 

2019-2020 promovați certificare N4 –51 elevi, 51 absolvenți 100 % CREȘTERE 

O creștere a ponderii absolvenților de învățământul non-terțial  care au susținut certificatul de calificare 
 
 

 



PARTEA A II A  -  INFORMAŢII GENERALE PRIVIND UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 A)  UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT FUNCŢIONEAZĂ  CU URMĂTOARELE: 

Nivel de 
învăţământ 

Filieră Profil/Domeniu 

Specializare/ 

Calificare 

profesională 

Formă 

de 

învăţământ 

Durată 
Limbă de 
predare 

Autorizat/Acreditat 

prin efectul legii/ 
ordin de ministru 

 

Preșcolar 
   PN 3 română 

Acreditat  prin 
efectul legii 

Primar 
   

Cu 

frecvență 
5 română 

Acreditat prin 

efectul legii 

Gimnazial 
   

Cu 

frecvență 
4 română 

Acreditat prin 

efectul legii 

Liceal Tehnologică 
Servicii/Turism 
și alimentație 

Tehnician în 
gastronomie 

Cu 
frecvență 

4 română 
Acreditat OM nr. 

3520/26.03.2015 

Liceal Tehnologică Tehnic/Mecanică 
Tehnician 

mecatronist 

Cu 

frecvență 
4 română 

Acreditat 

prin efectul legii 

Liceal Tehnologică Tehnic/Mecanică 
Tehnician în 

transporturi 

Cu 

frecvență 
4 română 

Autorizat Ordin nr. 

4946/31.08.2018 

Liceal Tehnologică Tehnic/Electric 
Tehnician în instalații 

electrice 
Cu 

frecvență 
4 română 

Acreditat 
prin efectul legii 

Liceal Tehnologică Tehnic/Electric 
Tehnician electrician 

electronist auto 

Cu frecvență 
4 română 

Autorizat Ordin nr. 

4946/31.08.2018 

Liceal Tehnologică 

Resurse naturale 

și protecția 

mediului/ 
Protecția 

mediului 

Tehnician ecolog și 

protecția calității 
mediului 

Cu 

frecvență 
4 română 

Acreditat 

prin efectul legii 

Liceal  Real Științe ale naturii FR 5 română 
Acreditat 

prin efectul legii 

Profesional  

ELECTRIC Electrician  de 
întreținere și 

reparații aparatură 

electrocasnică 

Cu frecvență 3 

română Acreditat prin OM 
nr. 

4945/31.08.2018 

Profesional  

ELECTRIC Electrician 

exploatare joasă 

tensiune 

Cu frecvență 3 

română Acreditat 

prin efectul legii 

Profesional 
 

MECANICĂ DE 

MOTOARE 

Mecanic auto 
Cu frecvență 3 

română Acreditat 

prin efectul legii 
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Profesional 

 

ALIMENTAȚIE Ospătar(chelner), 

vânzător în unități de 

alimentație 

Cu frecvență 3 

română Acreditat prin OM 

nr. 

3520/26.03.2015 

Profesional 

 

ALIMENTAȚIE Bucătar Cu 

frecvență 3 

română Acreditat prin OM 

nr. 
3520/26.03.2015 

Profesional 

 

Industrie 

alimentară 

Brutar-patiser-

preparator produse 
făinoase 

Cu 

frecvență 3 

română Acreditat 

prin efectul legii 

Postliceal 

 

Sănătate și 

asistență 
pedagogică 

Asistent medical 

generalist 

Cu 

frecvență 3 

română Acreditat 

prin efectul legii 

Postliceal 

 

Sănătate și 

asistență 
pedagogică 

Asistent medical de 

farmacie 

Cu frecvență 

3 

română Acreditat 

prin efectul legii 

Postliceal-

maiștri 
 

Mecanică Maistru mecanic Cu frecvență 
1,5 

română Autorizat OM nr. 

4946/31.08.2018 

Postliceal- 

maiștri 
 

Electric Maistru 

electromecanic 
aparate de măsură și 

automatizări 

Cu 

frecvență 
1,5 

română Autorizat OM        

nr. 
4946/31.08.2018 

Notă: se va specifica baza legală de funcționare pentru fiecare nivel, filieră, profil / domeniu, specializare/ calificare profesională, formă de 
învățământ. 

* Nu  se  supun evaluării externe periodice specializările de nivel postliceal, autorizate să funcționeze provizoriu. 

B) PERSONALUL: 

a) de conducere:  

Director 

Numele şi prenumele: XXXXXXXXXX 

Calificarea: MATEMATICĂ 

Gradul didactic: I 

Vechime la catedră: 36 

Documentul de numire în funcţie: Dec. I.S.J. Ialomița nr. 1202/31.08.2020 

Modalitatea numirii pe funcţie: Detașare în interesul învățământului 

Unitatea de învăţământ la care are norma de bază: Liceul Tehnologic ”Mihai Eminescu” 

Unitatea de învăţământ la care este titular (dacă e cazul): Liceul Tehnologic ”Mihai Eminescu” 

Corpul Național al Experților în Management Educațional: Județul: Ialomița, Poziția RNEME: XXXXXXXXXXnumire: XXXXXXXXXX 

Observaţii:  
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Director adjunct 

Numele şi prenumele: XXXXXXXXXX 

Calificarea: Electroenergetică 

Gradul didactic: I 

Vechime la catedră: 27 ani 

Documentul de numire în funcţie: Dec. I.S.J. Ialomița nr. 1012/23.08.2017 

Modalitatea numirii pe funcţie: Promovare concurs 

Unitatea de învăţământ la care are norma de bază: Liceul Tehnologic ”Mihai Eminescu” 

Unitatea de învăţământ la care este titular (dacă e cazul): Liceul Tehnologic ”Mihai Eminescu” 

Corpul Național al Experților în Management Educațional: Județul: Ialomița, Poziția RNEME:XXXXXXXXXXOM numire: XXXXXXXXXX 

Observaţii:  

 

b) didactic: 

Număr total de cadre didactice: 79 

Număr de norme întregi/posturi: 66  

Număr de cadre didactice cu norma de bază în unitatea 

de învăţământ/ procent din număr de persoane/norme 
întregi, după caz: 

43 cadre didactice cu norma de bază în unitatea de învăţământ / 65,15 % 

Număr de titulari/procent din număr de norme 

întregi/posturi: 

38 titulari/66 norme  / 57,57% 

Număr de cadre  calificate/procent din număr de cadre 

didactice: 

75/79 cadre  calificate / 94,93 % 

Modalitatea angajării pe post (concurs, detaşare, 
suplinire, transfer-exprimare numerică şi procentuală): 

Prin concurs titularizare: 38/ 48,10%         
Cadre didactice suplinitoare prin concurs :  19/ 24,05%             

Cadre didactice angajate prin transfer: 0/ 0%             
Cadre didactice necalificate    4/ 5,06% 

Cadre didactice   plata cu ora 14    14/ 17,72% 

Cadre cadre didactice asociate 4   4/ 5,06% 

 

Observaţii:  

 

c) didactic auxiliar-  număr pe categorii:  

Categorie de 
personal 

Număr  de persoane 
încadrate 

Număr de norme pentru fiecare 
categorie de personal 

Numărul de personal este: 
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sub normativele privind  
încadrarea categoriei 

respective de personal 

la nivelul normativelor 

privind  încadrarea 

categoriei respective de 
personal 

peste normativele 

privind  încadrarea 

categoriei respective de 
personal 

Administrator 
financiar (Contabil 

șef) 

1 1  DA  

Administrator 
financiar 

1 0,5    

Secretar șef 1 1  DA  

Secretar 2 1,5  DA  

Bibliotecar 2 1,5  DA  

Administrator de 

patrimoniu 
1 1  DA  

Inginer sistem 1 1  DA  

Pedagog școlar 1 1  DA  

Supraveghetor 

noapte 
1 1  DA  

Laborant 0 1 DA   

 

d) nedidactic (număr pe categorii):  

Categorie de personal 
Număr de persoane 

încadrate 

Număr de norme 
pentru fiecare 

categorie de personal 

Numărul de personal este: 

sub normativele privind  

încadrarea categoriei 
respective de personal 

la nivelul normativelor 
privind  încadrarea 

categoriei respective de 
personal 

peste normativele 
privind  încadrarea 

categoriei respective de 
personal 

Îngrijitor școala 8 9 DA   

Paznic 3 3  DA  

Muncitor I - bucătar 1 1  DA  

Muncitor II - bucătar 1 1  DA  

Muncitor I - instalator 1 1  DA  

Muncitor I - fochist 1 1  DA  

Muncitor I - zugrav 1 1  DA  

 

C)  COPIII/ ELEVII: 
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Numărul total de copii/elevi înmatriculaţi în unitate, incluzând toate structurile subordonate (în învăţământul cu frecvenţă – zi şi / sau seral, cu frecvenţă redusă, A 

doua şansă,  pe niveluri de învăţământ) 

Total: 1086 elevi 

Număr formaţiuni de studiu/Nivel 

Total formațiuni: 47  

3/preșcolar, 4/primar, 5/gimnazial, 2/ IX liceu-zi, 2/X liceu-zi, 2/XI liceu-zi, 3/XII liceu-zi, 2/ IX liceu-FR, 1/X liceu-FR, 3/XI liceu-FR, 3/XII liceu-FR, 4/ IX I.P-zi, 5/X 

I.P.-zi, 2/XI I.P.-zi, 1/anul I Postliceal buget, 1/anul I Postliceal taxă , 1/anul II Postliceal buget, 1/anul II Postliceal taxă, 1/anul III Postliceal buget, 1/anul III Postliceal 
taxă 

Număr mediu de copii/ elevi / formaţiune de studiu (pentru fiecare program de studiu/formă de învăţământ): 

preșcolar-13,33 

primar – 19,5 
gimnazial – 17,6 

liceu-zi – 23,55 
liceu-FR – 27,44 

I.P-zi   - 25,27 
Postliceal buget – 24,66 
Postliceal taxă – 23,00 

D) Programul de lucru al unităţii de învăţământ/număr schimburi: 

Durată oră curs: 

Grupa mică – 15 minute 

Grupa mijlocie – 20-30 minute 

Grupa mare  - 30-35 minute 
Primar - 45 minute 
Gimnazial, liceal, profesional, postliceal – 50 minute 

Durată pauză:  

Primar - 15 minute 
Gimnazial, liceal, profesional, postliceal – 10 minute 

Repartizarea nivelurilor de învăţământ/formelor de învăţământ pe schimburi: 

schimbul 1 – preșcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional, postliceal 

schimbul 2-   liceal frecvență redusă, postliceal 
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Număr formaţiuni de studiu/schimb: 

Schimbul 1 – 35 formațiuni  schimbul 2 – 12 formațiuni  

E)   Spaţii şcolare  : 

E.1. Săli de clasă 

40 

 

E.2. Laboratoare (se vor detalia) 

11 ( biologie – 1, chimie-1, fizică -1, gastronomie – 1, electo – 1, legislație -  1, informatică 4, nursing - 4) 

 

E.3. Ateliere * (inclusiv ferme agricole, dacă este cazul) 

4 (mecanic – 1, electro -1, sudură – 1, croitorie – 1) 

 

E.4. Cabinete (se vor detalia) 

6 ( multimedia – 1, ROSE- 1, medical – 1, psihologie – 1, mecanic – 1) 

 

E.5.  Teren de sport şi sală de sport 

2 săli de sport, 2 terenuri de sport 

 

E.6.  Documente privind respectarea normelor de sănătate(pentru fiecare corp de clădire) 

Document Existența documentului 
(DA/ NU) 

Număr și dată document Consemnări și observații 

Autorizație sanitară de 

funcționare în baza declarației pe 
propria răspundere (pentru clădirile 

DA - ASF nr. 

680/13.11.2018, 

- Autorizație nr. 680/13.11.2018, pentru Liceul Tehnologic 

”Mihai Eminescu” – Învățământ secundar tehnic sau 
profesional,880 elevi; 
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în care funcționează unitatea de 

învățământ și structurile arondate) 

-  ASF nr. 

665/08.10.2019, 

-ASF nr. 666/08.10.2019, 
-ASF nr. 681/13.11.2018, 

-ASF 679/13.11.2018, 

Autorizație nr. 665/08.10.2019, pentru Școala Gimnazială 

”Gheorghe Lazăr” – Învățământ primar și învățământ secundar 

general, 166 elevi 
-Autorizație nr. 666/08.10.2019, pentru Grădinița cu program 

normal  ”Pinocchio” – Învățământ preșcolar, 40 elevi; 
-Autorizație nr. 681/13.11.2018, pentru Liceul Tehnologic 

”Mihai Eminescu” – cantină, 100 locuri; 
-Autorizație nr. 679/13.11.2018, pentru Liceul Tehnologic ”Mihai 

Eminescu” – internat, 100 locuri; 

Autorizație sanitară de 
funcționare în baza referatului de 

evaluare (pentru cabinet medical) 

DA -ASF nr.236/24.04.2019 Autorizație sanitară de funcționare nr. 236 din 24 04 2019, cod 
CAEN 8621- Activități de asistență medical generală 

Notificare privind verificarea 
conformității cu normele de igienă 

și sănătate publică și / sau alte 
reglementări legale 

Nu Nu este cazul  

Proces-verbal de constatare 
(ultimul document emis de DSP) 

DA PV. Nr.10 din 21.01.2020 Unitatea școlară îndeplinește condițiile de funcționare, 

respectă normele de igienă prevăzute de legislația în 
vigoare. 

Acordul vecinilor, în 

situațiaclădirilor de tip casă/ vilă 

NU Nu este cazul  

Respectarea normelor de 

igienă (O.MS nr. 1.456 /2020) 

Da  Unitatea dispune de autorizații sanitare de funcționare. 

Sunt respectate normele de igienă. În clădire este curat, 

numărul persoanelor angajate pe post de îngrijitor este 
suficient. 

Grupurile sanitare respectă normele în vigoare 

Notă: În conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 196/2018 privindînființarea, organizarea șifuncționareaasociațiilor de proprietarișiadministrare, se 
vaverificaexistențaacordului scris, prealabil, al proprietarilor direct afectați cu care se învecinează (pe plan orizontal și vertical) spațiul în care se propune inițierea de 

activități educaționale; mai mult, acordul vecinilor este prevăzut și în Anexa 4a) la Ordinul Ministerului Sănătații nr. 1030/2009 

E.7.  Respectarea normelor de securitate (pentru fiecare corp de clădire) 

  DA/ NU Consemnări și observații 

Autorizația de securitate la 

incendiu 

Nu este necesară 
eliberarea avizului 

și/sau autorizației 

privind securitatea la 
incendiu, conform 

adresei nr. 
3.314.079/12.11.2015 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 230/2019, existența documentului nu se 
verifică, nici pentru unitățile de învățământ de stat, nici pentru unitățile de 

învățământ privat. 

 
"Autorităţile administraţiei publice locale, respectiv proprietarii imobilelor în care se 

desfăşoară activităţi de învăţământ au obligaţia să asigure condiţiile de funcţionare, 
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inclusiv obţinerea şi menţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare şi autorizaţia de 

securitate la incendiu." 

Existența unui sistem de asigurare 

a securității tuturor celor implicați în 
procesul educațional 

DA Securitatea în unitatea de învățământ Liceul Tehnologic „ Mihai Eminescu” este asigurată 

de un sistem de supraveghere video, compus din 32 camere video DVR (25 camere în 

interior şi  7 camere interior), iar la Școala Gimnazială ”Gh. Lazăr” 4 camere video 

exterior. Paza este asigurată şi de 2  paznici, angajati.  

La Grădiniţa „Pinocchio” din Aleea Nordului, nr. 3, există Cameră panou de supraveghere 

video: holuri-parter, etaj, exterior cu alarma antiefracție. 

Respectarea sistemului proiectat 
de asigurare a securității tuturor celor 

implicați în procesul educațional 

DA Vizitarea online a spațiilor școlare și interviul cu directorul unității școlare confirmă 
respectarea sistemului proiectat de asigurare a securității tuturor celor implicați în 
procesul educational. 
 
 

Respectarea Normelor de 
prevenire şi stingere a incendiilor 

specifice unităţilor cu profil de 
învăţământ şi educaţie (O.MEN nr. 

3946 /01.06.2001) 

DA În unitatea şcolară funcţionează Comisia de securitate şi sănătate în muncă și pentru 

situații de urgență (decizia nr. 320/09.09.2020), responsabil   Aștefanei Gabriela      

La portofoliul comisiei există documentele prevăzute de legislaţia privind respectarea 

sistemelor şi procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI: Proces-verbal 

ședință de organizare, Plan operațional  „Tematica anuală în domeniul protecţiei civile a 

elevilor”, Procese-verbale informare periodică - instructaj elevi, Raport exercițiu 

evacuare, „Plan de măsuri pentru asigurarea securității și sănătății în muncă an școlar, 

„Plan de prevenire și protecție”  Planificare exercițiilor de evacuare în Situații de urgență, 

note de control. 

În unitatea școlară sunt respectate Normele de prevenire şi stingere a incendiilor 

specifice unităţilor cu profil de învăţământ şi educaţie, aprobate prin OMEN nr. 3946 din 

01.06.2001, deoarece: 

- deasupra uşilor pentru evacuare (spre exterior) şi pe culoare sunt afișate indicatoare 

care marchează ieşirea spre exterior; 

- căile de evacuare sunt libere, nu sunt blocate de diverse obiecte sau draperii, iar ușile 

nu sunt încuiate;  
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-nu sunt amplasate mese, scaune, bănci sau alt mobilier în apropierea uşilor de evacuare 

sau , holurile, culoarele care constituie căi de evacuare în caz de incendiu;  

 

 

F) Situația detaliată a rezultatelor esențiale de progres (pe baza SNIE): 

Fluctuația personalului didactic în anul școlar curent față de anul școlar anterior 

Total cadre didactice 

existente anul școlar 
anterior 

Număr cadre didactice 

rămase în școală 

Număr cadre didactice 

plecate 

Număr cadre didactice noi Total cadre didactice în anul 

curent 

78 61 17 20 81 

 

Absențe, în ultimii doi ani școlari încheiați (număr total....., din care motivate.......; număr mediu absențe / elev) 

Anul școlar Total absențe Absențe motivate Absențe nemotivate 

2018-2019 57291 30066 27225 

2019 - 2020 39873 20484 19389 

 
Rata abandonului școlar, în ultimii doi ani școlari încheiați (prin metoda intrare – ieșire) 

Numărul elevilor repetenți, în ultimii doi ani școlari încheiați 

Proporția promovaților, în ultimii doi ani școlari încheiați 

Anul școlar Număr elevi 

înscriși la 

începutul anului 
școlar 

Veniți în 

timpul anului 

școlar 

Plecați la altă 

școală în 

timpul anului 
școlar 

Număr elevi care 

au abandonat 

școala 

Număr elevi 

existenți la 

sfârșitul 
anului 

Promovați Repetenți 

 (a) (b) (c) (d) (e=a+b-c-d) (f) (g) 

2018 - 2019 1083 49 57 Nr.127 11,72%   
(d/a) 

948 Nr.896 94,51% 
(f/e) 

Nr.52 
 

5,48% 
(g/e) 

2019 - 2020 1105 42 46 Nr.60 5,42%   

(d/a) 

1041 Nr.990 95,10% 

(f/e) 

Nr.51 

 

4,89% 

(g/e) 

 

Rata de absolvire (pe cicluri educaționale) în ultimii doi ani școlari încheiați 

Anul școlar Numărul de elevi din clase 

terminale existenți la sfârșitul 

anului școlar 

Numărul de elevi promovați 

 

Rata de absolvire 

 

 



 

33 din 38 

 

 a b a/b 

2018 - 2019 Clasa a IV-a-  22 
Clasa a VIII-a - 18 

Clasa a XII-a  - 69 
Clasa a XI I.P.-a – 69 

Anul III Postliceal - 62 

Clasa a IV-a-  22 
Clasa a VIII-a - 15 

Clasa a XII-a  - 69 
Clasa a XI I.P.-a – 63 

Anul III Postliceal - 62 

100% 
83,33% 

100% 
91,30% 

100% 

2019 - 2020 Clasa a IV-a-  23 
Clasa a VIII-a - 18 

Clasa a XII-a  - 43 

Clasa a XI I.P.-a – 34 
Anul III Postliceal - 51 

Clasa a IV-a-  21 
Clasa a VIII-a - 16 

Clasa a XII-a  - 43 

Clasa a XI I.P.-a – 32 
Anul III Postliceal - 51 

91,30% 
88,88% 

100% 

94,11% 
100% 

 

Medii de absolvire (pe cicluri educaționale), în ultimii doi ani școlari încheiați 

 

Anul școlar Număr absolvenți Medii de absolvire 

5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

2018 - 2019 Clasa a VIII-a - 15 1 1 2 6 5 0 

Clasa a XII-a  - 69 1 32 26 10 0 0 

Clasa a XI I.P.-a – 63 6 24 31 2 0 0 

Anul III Postliceal - 62 0 0 5 23 34 0 

2019 - 2020 Clasa a VIII-a - 16 1 7 4 4 0 0 

Clasa a XII-a  - 43 4 26 12 1 0 0 

Clasa a XI I.P.-a – 32 5 11 13 3 0 0 

Anul III Postliceal - 51 0 0 4 20 27 0 

 

Rata de tranziție în ciclul următor de educație sau pe piața muncii (după caz) în ultimii doi ani școlari încheiați ((b+c)/a) 

Anul școlar Număr absolvenți  
a VIII-a 

Număr elevi care continuă studiile Număr elevi care au 
abandonat studiile sau 

au plecat din țară 

Nu există date 

Școală 

profesională 

Liceu 

 a b c d e 

2018 - 2019 15 4 10 0 1 

2019 - 2020 16 9 6 0 1 

 

Rata de tranziție în ciclul următor de educație sau pe piața muncii (după caz) în ultimii doi ani școlari încheiați ((b+c)/a) 
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Anul școlar Număr absolvenția 
XII-a/ a XIII-a 

Continuă studiile S-au 
angajat 

Șomeri Au plecat din 
țară 

Nu există date 

Nivel postliceal Universitar 

 a b c d e f g 

2018 - 2019 69 4 3 12 9 0 41 

2019 - 2020 43 1 1 14 21 0 6 

 

Rezultate la evaluările naționale (pe cicluri educaționale) în ultimii doi ani școlari încheiați 

Anul școlar Număr elevi clasa a VIII-a Medii la examenul de evaluare națională 

5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

2018 - 2019 12( 1 sub 5) 3 3 4 1 0 0 

2019 - 2020 13(6 sub 5) 4 2 1 0 0 0 

 
 

Ponderea elevilor care au susținut probele de evaluare, din totalul elevilor înscriși în clasa a VIII-a (b/a)80% , 81,25% 
Ponderea elevilor care au susținut probele de evaluare, din totalul de absolvenți în clasa a VIII-a (d/c) 

 

Anul școlar 

Număr elevi înscriși în 

clasa 
a VIII-a 

Număr elevi care au susținut 

probele de evaluare 

Număr 

absolvenți 

Număr de absolvenți care au susținut 

probele de evaluare 

 a b c d 

2018 - 2019 15 12 15 12 

2019 - 2020 16 13 16 13 

 
Ponderea elevilor din clasele terminale de liceu (clasa a XII-a / a XIII-a) care au participat la examenul de bacalaureat, din totalul elevilor înscriși 

în clasa a XII-a / a XIII-a din anul curent (c/a)68,05 / 58,62  
Ponderea elevilor din clasele terminale de liceu (clasa a XII-a / a XIII-a) care au participat la examenul de bacalaureat, din totalul elevilor 

absolvenți de liceu din anul curent (c/b)71,01 / 61,44 

Procentul de promovare a examenului de bacalaureat din totalul absolvenților clasei a XII-a / a XIII-a din anul curent (d/b) 8,69 / 1,20 

Anul școlar 
Număr de elevi înscriși în 
clasa 

a XII-a/ a XIII-a 

Număr de absolvenți 
Număr de elevi care au 
participat la examenul de 

bacalaureat 

Număr de elevi care au 
promovat la examenul de 

bacalaureat 

 a b c d 

2018 - 2019 72 69 49 6 

2019 - 2020 87 83 51 1 

 

Ponderea absolvenților de învățământ profesional care au susținut examenul de certificare a calificării (b/a)98,41 /100% 
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Ponderea absolvenților de învățământ profesional care au obținut certificat de calificare profesională (c/a) 98,41 /100% 

 

Anul școlar 

Număr absolvenți de învățământ 

profesional 

Număr absolvenți care au susținut 

examenul de certificare a calificării 

Număr absolvenți care au obținut 

certificatul de calificare profesională 

 a b c 

2018 - 2019 63 62 62 

2019 - 2020 32 32 32 

 

Ponderea absolvenților clasei a X-a de liceu care au susținut examenul de certificare a calificării (b/a) 

Ponderea absolvenților clasei a X-a de liceu care au obținut certificat de calificare profesională (c/a) 

Anul școlar Număr absolvenți de clasa a X-a Număr absolvenți care au susținut 

examenul de certificare a calificării 

Număr absolvenți care au obținut 

certificatul de calificare profesională 

 a b c 

- - - - 

- - - - 

 

 
Ponderea absolvenților care au susținut examenul de certificare a calificării (b/a)79,71 / 79,71 

Ponderea absolvenților care au obținut certificat de calificare profesională (c/a)76,74  / 76,74 

Anul școlar Număr absolvenți de clasa a 

XII-a/ 
a XIII-a 

Număr absolvenți care au susținut 

examenul de certificare a calificării 

Număr absolvenți care au obținut 

certificatul de calificare profesională 

 a b c 

2018 - 2019 69 55 55 

2019 - 2020 43 33 33 

 
Ponderea absolvenților care au susținut examenul de certificare a calificării (b/a)98,38 /100 

Ponderea absolvenților care au obținut certificat de calificare profesională (c/a) 98,38  / 100 

Anul școlar Număr absolvenți de învățământ 
terțiar non-universitar 

Număr absolvenți care au susținut 
examenul de certificare a calificării 

Număr absolvenți care au obținut 
certificatul de calificare profesională 

 a b c 

2018 - 2019 62 61 61 

2019 - 2020 51 51 51 
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G) Distincţii la concursuri  (inclusiv concursuri pe meserii) şi olimpiade şcolare 

Clasa 

Rezultate la concursuri 
(nr. elevi care au obţinut premii şi menţiuni) 

Rezultate la olimpiade şcolare 
(nr. elevi care au obţinut premii şi menţiuni) 

N
iv

e
l 
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c
a

l 

N
iv

e
l 

ju
d

e
ţe

a
n

 

N
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l 

n
a

ţi
o

n
a

l 

N
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l 
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a
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o

n
a

l 

N
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l 
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a

l 

N
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l 
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d

e
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a
n
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a
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o
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a

l 
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l 
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rn
a

ţi
o

n
a

l 

pregătitoare         
I-a         

a II-a   4      
a III-a   18   1   
a IV-a   18 5     
a V-a         
a VI-a  1 11      
a VII-a  1 3      
a VIII-a         

aIX-a  10       
aX-a 5 4 1      

a XI-a 10 10 3   3   
a XII-a 6 12 4   3   
a XIII-a         

* Notă: în funcţie de specificul unităţii de învăţământ,  liniile din tabel se păstrează şi se completează sau se exclud 

H) Date privind progresul în învăţare şi dezvoltare al preşcolarilor – dacă este cazul 

An şcolar 
Număr total 

copii 

din care 

 

Copii de 3-5 ani care, în raport 

cu sine, înregistrează un 
progres * 

Copii de 3-5 ani  care, în 
raport cu sine, nu 

înregistrează nici un progres 

* 

Copii de 5-6 ani care, în 

raport cu sine, 
înregistrează un progres* 

Copii de 5-6 ani care, în 
raport cu sine, nu 

înregistrează nici un 

progres* 

2018 - 2019 39 30 A 9 D 0 0 

2019 - 2020 53 45 A 8 D 0 0 
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* Progresul se referă la comportamentele listate pentru fiecare domeniu experienţial în parte, a căror apreciere este realizată semestrial şi, respectiv, anual de către 
educatoare, cu calificativele : A - pentru atins şi D - pentru în dezvoltare. În cazul în care, la diferenţă de un an, comportamente marcate în dezvoltare se modifică în 
comportamente atinse putem vorbi de un progres. 
 

I) Situaţia absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic, precum şi a celor din învăţământul liceal teoretic şi vocaţional, la 6 luni de la 

finalizarea cursurilor 

An şcolar 
Număr 

absolvenţi 

Din care 

Şi-au continuat studiile S-au angajat Sunt şomeri 
Nu există 

date 

în domeniul în 

care au finalizat 

pregătirea 

în afara 

domeniului în 
care au finalizat 

pregătirea 

în domeniul în 

care au finalizat 

pregătirea 

în afara 

domeniului în 
care au finalizat 

pregătirea 

  

2018 - 2019 184 7 26 31 36 33 51 

2019 - 2020 164 1 9 28 68 25 33 

 

PARTEA A III-A  -  SURSE INFORMAȚIONALE 
➢ Situație centralizatoare – încadrarea - (asumată prin semnătură olografă sau semnătură electronică a reprezentantului legal) privind poziția/ postul pe care îl 

va ocupa fiecare persoană și calificarea acesteia, numărul de ore/ săptămână și tipul de contract ce va fi încheiat, pentru nivelul primar, supus autorizării;    
➢ Documente privind calificarea resurselor umane ce urmează a fi implicate (respectând ordinea din situația centralizatoare) - pentru nivelul primar, supus 

autorizării; 

➢ Plan de amplasament și delimitare a imobilului;  
➢ Document (asumat prin semnătură olografă sau semnătură electronică a reprezentantului legal) privind modul în care fiecare spațiu/ cameră/ sală va fi utilizată; 

➢ Documente de deținere a bazei materiale (dotări, echipamente și software), planuri de achiziții pentru bibliotecă și documente de deținere a fondului 
documentar (pe suport de hârtie și digital); 

Documente privind asigurarea activității financiar-contabile și de audit financiar prin achiziționarea serviciilor de specialitate (contract prestări servicii etc.);  

Documente privind încadrarea și activitatea personalului medical propriu, din unitate (medic); 
 

PARTEA A IV -A  -  ACTIVITĂȚILE ÎNTREPRINSE ÎN TIMPUL VIZITEI 
 

- Deschiderea activităților de evaluare în vederea acreditării în prezența managerului unității școlare, coordonatorului CEAC, membrilor Consiliului de Administrație,  

observatorului delegat al IȘJ Ialomița; 

- Prezentarea echipei de evaluare şi a scopului vizitei; 

- Vizitarea tuturor spaţiilor unităţii şcolare; 

- Asistenţe la ore; 

- Interviu cu reprezentanţii unităţii şcolare (managerul unității de învățământ; membrii Consiliului de Administrație; membrii CEAC, responsabilii comisiilor metodice/ 

tematice); 

-  
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- Discuții cu responsabilii de comisii, personalul didactic auxiliar (secretariat), pe baza documentelor solicitate furnizorului de educaţie;  

- Interviuri/ chestionare aplicate reprezentaţilor elevilor; 

- Interviuri/ chestionare aplicate reprezentaţilor cadrelor didactice; 

- Interviuri/ chestionare aplicate tutorilor de practică;  

- Interviu cu reprezentantul Consiliului Local; 

- Participare la realizarea focus-grupurilor; 

- Analiza documentelor puse la dispoziție de organizația furnizoare de educație; 

- Lucru în echipă: identificarea descriptorilor îndepliniți/ neîndepliniți, elaborarea de răspunsuri la cele cinci întrebări fundamentale; 

- Identificarea punctelor tari şi a ariilor de îmbunătăţire (consultare în echipă); 

- Consultarea RAEI; 

- Completarea raportului şi a fişelor de evaluare;  

- Consemnarea procesului-verbal în Registrul de inspecţii; 

- Finalizarea activităților și prezentarea concluziilor 

 

PARTEA A V-A – ANEXA (FIȘA-TIP, AVIZATĂ DE ISJ/ ISMB) 

   


