
Raport pentru anul şcolar 2017- 2018, finalizat la data de 16 septembrie 2018 
de către CEAC, având următoarea componenţă:

Blănaru Marian – responsabil CEAC, reprezentant al sindicatului
1.Birta Adriana - membru
2. Maxim Ioana - membru
3. Mândruţescu Carmen – membru
4. Mezei Simona - membru
5. Bărcuteanu Anca –membbru5. Bărcuteanu Anca –membbru
6. Mekker Denis Adrian - elev
7. Fandli Robert– membru reprezentant al părinților
8. Irimieş Adrian - membru reprezentant al C.L.



PRINCIPIUL Total descriptori Calificative

+ 0 -

1 15 14 1 0

2 27 27 0 0

3 27 25 2 03 27 25 2 0

4 14 13 1 0

5 21 20 1 0

6 8 8 0 0

7 18 18 0 0



Nr.cr
t

Indicatori de performanţă Calificativula
cordat

DOMENIUL: A.CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ

a)structurileinstituţionale, administrative şimanageriale

1 Existenţa, structuraşiconţinutuldocumentelorproiective
(proiectul de dezvoltareşiplanul de implementare) FB

2 Organizarea internă a unităţii de învăţământ B
3 Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă şi externă B
4 Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ B
5 Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei;

înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor.
B

6 Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi B
7 Asigurareasecurităţiituturorcelorimplicaţiînactivitateaşcolară, S7 Asigurareasecurităţiituturorcelorimplicaţiînactivitateaşcolară,

întimpuldesfăşurăriiprogramului
S

8 Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi. B
b)bazamaterială

9 Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare B
10 Dotareaspaţiilorşcolare B
11 Accesibilitateaspaţiilorşcolare S
12 Utilizareaspaţiilorşcolare FB
13 Existenţa, caracteristicileşifuncţionalitateaspaţiilor administrative FB
14 Existenţa, caracteristicileşifuncţionalitateaspaţiilorauxiliare FB



15 Accesibilitateaspaţiilorauxiliare FB

16 Utilizareaspaţiilorauxiliare FB

17 Dotarea cu mijloacele de învăţământ şi cu auxiliare curriculare B

18 Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare/ centrului de informare şi documentare B

19 Dotarea cu tehnologie informatică şi de comunicare. S

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

B
curriculare

21 Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare şi a actelor de studii B

c)resurseumane

22 Managementulpersonalului didactic şi de conducere FB

23 Managementulpersonalului didactic auxiliary şipersonaluluinedidactic FB



DOMENIUL: B.EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ

a)conţinutul programelor de studiu

24 Definirea şi promovarea ofertei educaţionale FB

25 Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai comunităţii FB

26 Proiectareacurriculumul-ui FB

27 Realizareacurriculumul-ui S

b) rezultateleînvăţării

28 Evaluarearezultatelorşcolare B

29 Evaluarearezultatelor la activităţileextracurriculare (extra-clasăşi extra-şcolare) FB

c) activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz

30 Activitateaştiinţifică B

31 Activitatea metodică a cadrelor didactice FB

d) activitatea financiară a organizaţiei

32 Constituireabugetuluişcolii FB

33 Execuţiabugetară FB



DOMENIUL:  C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII

a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii

34 Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională B

35 Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţii B

36 Dezvoltareaprofesională a personalului B

b) proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şiactivităţilordesfăşurate

37 Revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare B

c) proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării

38 Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării învăţării S

d) proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral

39 Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral B

e) accesibilitatea resurselor adecvate învăţării

40 Optimizareaaccesului la resurseleeducaţionale B

f) baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii

41 Constituireabazei de date a unităţii de învăţământ B

g) transparenţainformaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, după caz, certificatele,
diplomele şi calificările oferite

42 Asigurarea accesului la oferta educaţională a şcolii B

h) funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţiieducaţiei, conform legii

43 Constituirea si funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a calităţii B



Activităţi specifice de îmbunătăţirea calităţii preconizate Efectescontate

A.CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ 
1.Management operaţional
1.6 personalul de conducere se asigura ca toti membrii 
personalului si factorii interesati se implica in asigurarea 
calitatii organizatiei si a ofertei educationale

-formarea dirigintilor noi in orientare si consigliere;
- testarea elevilor din clasele a IX- a, pentru stabilirea 
domeniilor profesionale potrivite abilităţilor fiecărui 
elev
-fiecare membru CEAC sa fie exemplu de mobilizare si 
sa implice cat mai multi colegi in activitatile specific 
privind asigurarea calitatii

B. EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ
3. Curriculum
3.2  conditiile de invatare satisfac cerintele privind 
siguranta, sanatatea si resursele fizice, precum si orice alte 
conditii prevazute de lege acolo unde este cazul 
3.7. spaţiileşcolare, administrative şi auxiliare, 
echipamentele(inclusiv TIC), materialele, mijloacele de 
învăţământ sunt revizuite, înlocuite în mod regulat

-reabilitarea termica a cladirilor si refacerea izolatiei exterioare
pentru cladiri
-reabilitarea salilor si terenurilor de sport
- înlocuirea treptată a tuturor calculatoarelor aflate în sălile de
clase, cabinete sau spaţii auxiliare
- montarea plăcilor de identificare a corpurilor de clădiri şi aînvăţământ sunt revizuite, înlocuite în mod regulat

3.10 spatiile, 
cladirilesiechipamentelesuntaccesibiletuturorgrupurilor de 
elevi; suntsemnalateprinindicatoaresisuntusor de localizat

- montarea plăcilor de identificare a corpurilor de clădiri şi a
indicatoarelor de acces
-asigurarea accesului persoanelor cu dizabilitati in toate
corpurile de cladire

C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII
4. Optimizarea procedurilor de evaluare  a ȋnvățării
4.11 programele de invatare sunt revizuite cel putin odata 
pe an si elevii contribuie la acest proces de revizuire
5.18 toate activitatile de invatare sunt planificate si 
structurate pentru a promova si a incuraja invatarea 
individuala centrata pee lev, invatarea in cadrul unui grup 
sau invatarea in diferite contexte

-participarea activa a elevilor la revizuirea programelor de 
învăţare
-dezvoltarea de abilitati ale cadrelor didactice pentru a sti 
sa stabileasca tinte de invatare individuale


