
Raport anual de evaluare internă a calităţii

PARTEA I. INFORMAŢII GENERALE
NOTĂ:
Informaţiile din această primă parte, chiar dacă nu se reflectă direct în calitatea serviciilor 
educaţionale sunt relevante pentru beneficiarii direcţi şi indirecţi şi le pot orienta opţiunile pentru 
o unitate şcolară sau alta, pentru un profil de pregătire sau pentru o anumită specializare

D01 Denumire completă Cod Sirues Judeţ Localitate

COLEGIUL NATIONAL 
"TRAIAN LALESCU" 
RESITA

425535 CARAŞ-SEVERIN REŞIŢA

D02 Mediul de rezidenţă:

Urban

I. Date de identificare a unităţii de învăţământ 

Raport pentru anul şcolar 2016 - 2017 Finalizat,având starea  finalizat

14.10.2017la data de de către CEAC având următoarea componenţă:

Membrii comisiei CEAC

Persoana Calitate Ceac Grad Specializare

Aurică Borobar Reprezentant 
Consiliu Local

Bogdan-Mihai Lolescu Reprezentant Elevi

Ciprian Călin Reprezentant 
Sindicat

Gradul I

Floriana Loredana Gașpar Coordonator Gradul I

Georgeta Raicu Secretar (Membru 
CEAC)

Gradul I

Manuela-Ecaterina Ciobanu Reprezentant 
Consiliu Parinti

Rodica Ienciu Membru 
(Reprezentant Corp 
Profesoral)

Gradul I
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D03 Poziţionarea şcolii în localitate:

Zonă centrală

D04 Şcoala sau structurile coordonate sunt situate 
într-o zonă dezavantajată:

Zonă dezavantajată din punct de vedere socio-
economic (somaj ridicat/ comunităţi 
defavorizate etc.)

Nu

Zonă cu probleme de acces (zonă izolată, 
drumuri desfundate pe ploaie, inzăpeziri 
frecvente, treceri prin pădure, treceri peste cale 
ferată, trafic stradal intens etc.)

Nu

D05 Tipul unităţii de învăţământ (conform cu prevederile O.MECTS nr. 6564/2011, 
completat şi modificat prin O.MECTS nr. 3283/2012):
Colegiu Naţional

D06 Tipul unităţii, în funcţie de forma de finanţare:

buget

D07 Cuantumul total al bugetului de venituri al unităţii şcolare (pentru toate tipurile de 
finanţare – de bază, suplimentară şi complementară – şi indiferent de sursă – 
bugetul de stat, bugetele locale, venituri proprii) exprimat în mii RON:

Buget pe anul anterior Buget pe anul în curs

4699540.00 4934723.00

D08 Tipul unităţii, în funcţie de forma de educaţie:

Unitate de învãþãmânt tradiþional, cu clase de învãþãmânt alternativ Step by Step

D09 Responsabilităţi în reţea:

unitate cu personalitate juridică şi cu structuri subordonate
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D10 Dacă este unitate coordonatoare:

numărul total de unităţi coordonate (structuri) din subordine 3.00

numărul structurilor din aceeaşi localitate (oraş/sat) cu unitatea 
coordonatoare

3.00

D11 Nivelurile de învăţământ din unitate, 
menţionate distinct pe unitatea 
coordonatoare şi structuri:

Unitatea 
coordonatoare

Structurile 
subordonate

antepreşcolar

preşcolar Nu Da

primar Da Da

gimnazial Da Nu

liceal Da Nu

profesional

postliceal Da Nu

D12 În cazul liceului, filierele prezente în unitate sunt:

Teoretica

Vocationala

D12a În cazul filierei teoretice, precizaţi profilurile de formare din unitate

Uman Da

Real Da

D12b În cazul filierei tehnologice, profilurile de formare profesională din unitate sunt:

Tehnic

Servicii

Resurse naturale şi protecţia mediului

D12c În cazul filierei vocaţionale, profilurile de formare vocaţionala din unitate sunt:

Arte vizuale

Teatru

Sportiv

Pedagogic

Muzică
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Militar

Coregrafie

Artistic

Patrimoniu cultural

Teologic

D13 Alte forme de învăţământ şcolarizate în unitate, în afara celei „Învăţământ de zi”:

D14 Numărul de schimburi în care funcţionează şcoala în învăţământul de zi:

Unitatea coordonatoare Structurile subordonate

două schimburi un schimb

Atenţie! 
Deoarece evaluarea vizează întreaga unitate de învăţământ, pentru unităţile în care se 
regăsesc şi alte forme de învăţământ în afara formei „cu frecvenţă – zi” informaţiile se 
colectează şi  la nivelul celorlalte forme existente în unitate.

D15 Limba maternă / limbi de predare în unitate (coordonatoare şi structuri) 

limba română Da

limba maghiară

limba germană Nu

alte limbi Nu

D16 Limbi străine studiate in unitate (coordonatoare şi structuri) :

limba engleză Da

limba franceză Da

limba germană Da

alte limbi

D17a Numărul de clase / grupe  de elevi/copii din învăţământul de zi / cu 
program normal din unitate (şcoala coordonatoare şi structuri), în anul 
şcolar curent:
Unitate 
Coodonatoare

Structuri 
Subordonat
e

Program 
de studiu 
bilingv

Program 
de studiu 
intensiv

Clase cu 
predare în altă 
limbă de 
circulaţie

Total 
unitate

Numărul de 
grupe din 
învăţământul 
antepreşcolar

0.00 0.00 0.00
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Numărul de 
grupe din 
învăţământul 
preşcolar

0.00 2.00 2.00

Numărul de 
clase din 
învăţământul 
primar (I-IV)

11.00 4.00 15.00

Numărul de 
clase din 
învăţământul 
gimnazial (V-
VIII)

8.00 0.00 8.00

Numărul de 
clase din 
învăţământul 
liceal (IX-XII/XIII)

16.00 0.00 Da 16.00

Numărul de 
clase din 
învăţământul 
profesional cu 
durata de 2 ani 
după clasa a IX-
a

0.00 0.00 0.00

Numărul de 
clase la stagiile 
de practică după 
finalizarea 
ciclului inferior al 
liceului 

0.00 0.00 0.00

Numărul de 
clase din 
învăţământul 
postliceal

8.00 0.00 8.00

Total 43.00 6.00 49.00

D17b Numărul de clase pregătitoare din învăţământul de zi (şcoala coordonatoare 
şi structuri), în anul şcolar curent:
Unitate 
Coodonatoare

Structuri 
Subordonate

Program de 
studiu bilingv

Program de 
studiu intensiv

Clase cu 
predare în altă 
limbă de 
circulaţie

Numarul de 
clase 
pregatitoare

3.00 2.00
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D18a Precizaţi numărul efectivelor şcolare (copii şi elevi) din 
învăţământul de zi din unitate (şcoala coordonatoare şi structuri), 
în anul şcolar curent 
Unitate Coodonatoare Structuri Subordonate Total 

unitate

Numărul de copii din 
învăţământul antepreşcolar

0.00 0.00 0.00

Numărul de copii din 
învăţământul preşcolar

0.00 30.00 30.00

Numărul de elevi din 
învăţământul primar (I-IV)

294.00 72.00 366.00

Numărul de elevi din 
învăţământul gimnazial (V-
VIII)

235.00 0.00 235.00

Numărul de elevi din 
învăţământul liceal ( IX-
XII/XIII)

462.00 0.00 462.00

Numărul de elevi din 
învăţământul profesional 
cu durata de 2 ani după 
clasa a IX-a

0.00 0.00 0.00

Numărul de elevi la stagiile 
de practică după 
finalizarea ciclului inferior 
al liceului 

0.00 0.00 0.00

Numărul de elevi din 
învăţământul postliceal

198.00 0.00 198.00

Total 1189.00 102.00 1291.00

Total grădiniţă 0.00 30.00 30.00

Total niveluri şcoală 1189.00 72.00 1261.00

D19a Numărul copiilor /elevilor cu CES, pe 
niveluri de învăţământ (din cei raportaţi la 
D18), fără clasa pregătitoare:
Total elevi CES unitate

Numărul de copii din învăţământul antepreşcolar 0.00

Numărul de copii din învăţământul preşcolar 0.00

Numărul de elevi din învăţământul primar (I-IV) 28.00

D18b Precizaţi numărul efectivelor şcolare (copii şi elevi) din 
învăţământul de zi din unitate (şcoala coordonatoare şi 
structuri), în anul şcolar curent, pentru clasa 
pregătitoare
Unitate Coodonatoare Structuri Subordonate

Numarul de copii 91.00 17.00
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Numărul de elevi din învăţământul gimnazial (V-
VIII)

3.00

Numărul de elevi din învăţământul liceal ( IX-
XII/XIII)

0.00

Numărul de elevi din învăţământul profesional cu 
durata de 2 ani după clasa a IX-a

0.00

Numărul de elevi la stagiile de practică după 
finalizarea ciclului inferior al liceului 

0.00

Numărul de elevi din învăţământul postliceal 0.00

Total 31.00

D20 Dacă în unitate sunt organizate şi alte forme de învăţământ sau programe 
("Învăţământ seral", "Cu frecvenţă redusă", "Program "A doua şansă""),  
numărul de clase şi de elevi cuprinşi în aceste forme este:

Total unitate şi forme de 
învăţământ

Număr de 
clase

Număr de elevi Total Clase Total Elevi

Programul „A 
doua şansă” - 
învăţământ 
primar 

0.00 0.00 (ante)prescolar 2 30

Programul „A 
doua şansă” - 
învăţământ 
secundar inferior

0.00 0.00 primar 20 474

Cu frecventa - 
seral:  
învăţământ liceal

0.00 0.00 gimnaziu 8 235

Cu frecventa - 
seral: - 
învăţământ 
postliceal 

0.00 0.00 liceu 16 462

Cu frecvenţă 
redusă -  
învăţământ 
primar

0.00 0.00 postliceal 8 198

Cu frecvenţă 
redusă -  
învăţământ 
gimnazial

0.00 0.00 0 0

D19b Numărul copiilor /elevilor cu CES, din clasa 
pregătitoare:
Unitate Coodonatoare

Numarul de copii 0.00
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Cu frecvenţă 
redusă -  
învăţământ liceal 
ciclul inferior

0.00 0.00 0 0

Cu frecvenţă 
redusă -  
învăţământ liceal 
ciclul superior

0.00 0.00 0 0

Total 0.00 0.00 54 1399

Situaţia claselor şi a efectivelor şcolare pe filiere, profiluri şi specializări

D21 Filiera teoretică

D21a Numărul de clase şi elevi din învăţământul de zi:

Număr Clase Număr Elevi

Profil umanist Filologie 4.00 121

Profil umanist Ştiinţe sociale 0.00 0

Profil real Matematică–informatică 8.00 222

Profil real Ştiinţe ale naturii 4.00 119

D21b Numărul de clase şi elevi cuprinşi în alte forme de învăţământ 
decat cel de zi:

Număr Clase Număr Elevi

Profil umanist Filologie 0.00 0

Profil umanist Ştiinţe sociale 0.00 0

Profil real Matematică–informatică 0.00 0

Profil real Ştiinţe ale naturii 0.00 0

D22 Filiera tehnologică

D22a Numărul de clase şi de elevi din învăţământul de 
zi:

Număr Clase Număr Elevi

fabricarea produselor din lemn 0.00 0

electronică automatizări 0.00 0

producţie media 0.00 0

construcţii instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

mecanică 0.00 0
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electric 0.00 0

industrie textilă şi pielărie 0.00 0

materiale de construcţii 0.00 0

electromecanică 0.00 0

chimie industrială 0.00 0

tehnici poligrafice 0.00 0

turism şi alimentaţie 0.00 0

economic 0.00 0

comerţ 0.00 0

estetica şi igiena corpului omenesc 0.00 0

agricultură 0.00 0

silvicultură 0.00 0

protecţia mediului 0.00 0

industrie alimentară 0.00 0

Total 0.00 0

D22b Numărul de clase şi de elevi din învăţământul  de 
zi din unitate, în învățământul profesional cu 
durata de 2 ani după clasa a IX-a:
Număr Clase Număr Elevi

fabricarea produselor din lemn 0.00 0

electronică automatizări 0.00 0

producţie media 0.00 0

construcţii instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

mecanică 0.00 0

electric 0.00 0

industrie textilă şi pielărie 0.00 0

materiale de construcţii 0.00 0

electromecanică 0.00 0

chimie industrială 0.00 0

tehnici poligrafice 0.00 0

turism şi alimentaţie 0.00 0

comerţ 0.00 0

estetica şi igiena corpului omenesc 0.00 0

agricultură 0.00 0
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silvicultură 0.00 0

industrie alimentară 0.00 0

Total 0.00 0

D22c Numărul de clase şi de elevi din învăţământul  de 
zi din unitate, la stagiile de practică după 
finalizarea ciclului inferior al liceului:

Număr Clase Număr Elevi

fabricarea produselor din lemn 0.00 0

electronică automatizări 0.00 0

producţie media 0.00 0

construcţii instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

mecanică 0.00 0

electric 0.00 0

industrie textilă şi pielărie 0.00 0

materiale de construcţii 0.00 0

electromecanică 0.00 0

chimie industrială 0.00 0

tehnici poligrafice 0.00 0

turism şi alimentaţie 0.00 0

comerţ 0.00 0

estetica şi igiena corpului omenesc 0.00 0

agricultură 0.00 0

silvicultură 0.00 0

industrie alimentară 0.00 0

Total 0.00 0

D22d Numărul de clase şi de elevi din învăţământul  de 
zi din unitate, la şcoala postliceală:
Număr Clase Număr Elevi

mecanică 0.00 0

informatică 0.00 0

electronică  automatizări 0.00 0

energetică 0.00 0

construcţii, instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

transporturi 0.00 0
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fabricarea produselor din lemn 0.00 0

silvicultură 0.00 0

agricultură 0.00 0

industrie alimentară 0.00 0

protecţia mediului 0.00 0

servicii 0.00 0

comerţ 0.00 0

turism şi alimentaţie 0.00 0

textile-pielărie 0.00 0

producţie media 0.00 0

economic 0.00 0

estetica şi igiena corpului omenesc 0.00 0

sănătate şi asistenţă pedagogică 0.00 0

sportiv 0.00 0

Total 0.00 0

D22e Numărul de clase şi de elevi din învăţământul  de 
zi din unitate, la şcoala de maiştri:
Număr Clase Număr Elevi

mecanic 0.00 0

electric 0.00 0

chimie 0.00 0

minier, petrol şi gaze 0.00 0

energetic 0.00 0

metalurgie 0.00 0

materiale de construcţii 0.00 0

construcţii, instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

fabricarea produselor din  lemn 0.00 0

transporturi 0.00 0

textile-pielărie 0.00 0

industria alimentară 0.00 0

agricultură 0.00 0

Total 0.00 0

11

COLEGIUL NATIONAL "TRAIAN LALESCU" RESITA



D22f Numărul de clase şi de elevi din învăţământul 
„Învăţământ seral” din unitate,  învăţământul 
liceal profil tehnologic:

Număr Clase Număr Elevi

fabricarea produselor din lemn 0.00 0

electronică automatizări 0.00 0

producţie media 0.00 0

construcţii instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

mecanică 0.00 0

electric 0.00 0

industrie textilă şi pielărie 0.00 0

materiale de construcţii 0.00 0

electromecanică 0.00 0

chimie industrială 0.00 0

tehnici poligrafice 0.00 0

turism şi alimentaţie 0.00 0

economic 0.00 0

comerţ 0.00 0

estetica şi igiena corpului omenesc 0.00 0

agricultură 0.00 0

silvicultură 0.00 0

protecţia mediului 0.00 0

industrie alimentară 0.00 0

Total 0.00 0

D22g Numărul de clase şi de elevi din învăţământul 
„Învăţământ seral” din unitate, la şcoala 
postliceală:
Număr Clase Număr Elevi

mecanică 0.00 0

informatică 0.00 0

electronică  automatizări 0.00 0

energetică 0.00 0

construcţii, instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

transporturi 0.00 0

fabricarea produselor din lemn 0.00 0
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silvicultură 0.00 0

agricultură 0.00 0

industrie alimentară 0.00 0

protecţia mediului 0.00 0

servicii 0.00 0

comerţ 0.00 0

turism şi alimentaţie 0.00 0

textile-pielărie 0.00 0

producţie media 0.00 0

economic 0.00 0

estetica şi igiena corpului omenesc 0.00 0

sănătate şi asistenţă pedagogică 0.00 0

sportiv 0.00 0

Total 0.00 0

D22h Numărul de clase şi de elevi din învăţământul 
„Învăţământ seral” din unitate, la şcoala de 
maiştri:
Număr Clase Număr Elevi

mecanic 0.00 0

electric 0.00 0

chimie 0.00 0

minier, petrol şi gaze 0.00 0

energetic 0.00 0

metalurgie 0.00 0

materiale de construcţii 0.00 0

construcţii, instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

fabricarea produselor din  lemn 0.00 0

transporturi 0.00 0

textile-pielărie 0.00 0

industria alimentară 0.00 0

agricultură 0.00 0

Total 0.00 0

D23 Filiera Vocaţională
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D23a Numărul de clase şi elevi din învăţământul de zi:

Număr Clase Număr Elevi

Profil artistic Arhitectură 0.00 0

Profil artistic Arte ambientale şi design 0.00 0

Profil artistic Arte plastice şi decorative 0.00 0

Profil artistic Muzică 0.00 0

Profil artistic Coregrafie 0.00 0

Profil artistic Arta actorului 0.00 0

Total 0.00 0

D23b Numărul de clase şi elevi din învăţământul de zi:

Număr Clase Număr Elevi

Profil pedagogic Învăţător-educatoare 0.00 0

Profil pedagogic Bibliotecar-documentarist 0.00 0

Profil pedagogic Instructor-animator 0.00 0

Profil pedagogic Instructor pentru activităţi 
extraşcolare

0.00 0

Profil pedagogic Pedagog şcolar 0.00 0

Total 0.00 0

D23c Numărul de clase şi elevi din învăţământul de zi:

Număr Clase Număr Elevi

Sportiv Profil sportiv 0.00 0

D23d Numărul de clase şi elevi din învăţământul de zi:

Număr Clase Număr Elevi

Profil teologic teologic ortodox 0.00 0

Profil teologic patrimoniu cultural 0.00 0

Profil teologic alte culte teologice 0.00 0

Total 0.00 0

D23e Numărul de clase şi elevi din învăţământul de zi:

Număr Clase Număr Elevi

Profil militar Ştiinţe sociale 0.00 0

Profil militar Matematică–informatică 0.00 0
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Total 0.00 0

D24 În cadrul unităţii (coordonatoare şi structuri), 
se regăsesc următoarele situaţii (DA/NU): 
Unitatea coordonatoare Structuri subordonate

în grădiniţă activitatea cu copiii este 
organizată pe grupe eterogene din punctul de 
vedere al vârstei copiilor

Da

în şcoală (începând cuînvăţământul primar) 
există clase cu predare simultană

Nu Nu

D25 Dacă unitatea a organizat clasa pregătitoare, numărul 
de clase şi de elevi cuprinşi în acest nivel de studiu şi 
locaţia, pe unitate (coordonatoare şi structuri) este:
Număr Clase Număr Elevi

organizate în grădiniţă 0.00 0

organizate în şcoală 0.00 0

D26a Structura etnică a elevilor din unitate (şcoala coordonatoare şi 
structuri) în anul şcolar curent, pentru învăţământul de zi este 
(estimare):

În grădiniţă număr 
copii

În şcoală număr 
elevi

În grădiniţă 
procente [%]

În şcoală 
procente [%]

Alte Etnii 0 21 0 1.53

Română 13 1291 43.33 94.30

Rromi 17 45 56.67 3.29

Maghiară/Secui 0 12 0 0.88

Total 30 1369 100 100

II. Caracteristici ale mediului familial 

D27 Distribuţia efectivelor de elevi din învăţământul de zi, în anul şcolar 
curent, în funcţie de nivelul educaţional al familiei (coordonatoare şi 
structuri) este (estimare):

În grădiniţă număr 
copii

În şcoală număr 
elevi

În grădiniţă 
procente [%]

În şcoală 
procente [%]

Cel putin un parinte 
are studii generale (8 
clase absolvite)

12 107 40.0 7.82

D26b Câţi dintre elevii de etnie rromă sunt înregistraţi în 
evidenţe pe baza autoidentificării din partea familiei
În grădiniţă În şcoală

Elevi autodeclarati 17.00 45.00
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Cel putin un parinte 
are studii medii (liceu 
absolvit)

0 332 0 24.25

Cel putin un parinte 
are studii superioare

0 930 0 67.93

Nici un parinte nu are 
studii generale (sub 8 
clase absolvite)

18 0 60.0 0

Total 30 1369 100 100

Număr mediu ani 
studiu

5.6 14.4

D28 Dacă în unitate (şcoala coordonatoare şi structuri), pentru elevii de la 
învăţământul cu  forma „Învăţământ de zi” şi /sau din programul „A 
doua şansă” există elevi aparţinând unor grupuri vulnerabile, numărul 
de elevi din fiecare grup vulnerabil este următorul: Spaţiul rezervat 
(liniile 13, 14 şi 15 din tabelul de mai jos) conţine, dacă este cazul, alte 
situaţii din unitate, cu precizarea  caracteristicii grupului aparţinător şi 
a numărului de elevi

Formă învăţământ Grup Vulnerabil În şcoală număr elevi

Unitatea 
coordonatoare

Structuri 
subordonate

Învăţământ de zi Elevi cu nevoi speciale de educaţie (CES) 33 0

III. Condiţii de acces la unitatea şcolară unde este înscris elevul 

D29 Distribuţia elevilor  în funcţie de timpul mediu de 
deplasare la şcoală este (se vor estima condiţiile de acces 
atât pentru elevii din şcoala coordonatoare, cât şi pentru 
elevii din unităţile subordonate, numai pentru elevii de la 
învăţământul forma "Învăţământ de zi"):
În grădiniţă 
număr copii

În şcoală 
număr elevi

În grădiniţă 
procente [%]

În şcoală 
procente [%]

sub 30 de minute 30 1267 100 92.55

intre 30 si 60 de minute 0 102 0 7.45

peste 60 de minute 0 0 0 0

Total 30 1369 100 100

Timp mediu 15 17.24
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D30 Distribuţia elevilor din învăţământul forma 
"Învăţământ de zi" din unitate aflaţi în 
următoarele situaţii  (atât pentru elevii din 
şcoala coordonatoare, cât şi pentru elevii din 
unităţile subordonate) este:
Număr elevi Număr elevi procente 

[%]

Cu domiciliul în aceeaşi localitate cu şcoala: 1352 98.76

Cu domiciliul în altă localitate, care fac navetă 
zilnică

17 1.24

Din alte localităţi care stau in gazda sau la 
internat

0 0

Profilul liceului (militar / teologic) implica 
organizarea activitatiii in regim de internat

0 0

Total 1369 100

D31 Prezenţa mijloacelor de transport pentru 
deplasarea domiciliu-şcoală a cadrelor 
didactice şi elevilor (se vor menţiona toate 
situaţiile existente):
Unitate coordonatoare Structuri subordonate

Cu mijloace de transport în comun

Cu mijloace de transport special destinate 
(transport scolar)

permanent permanent

Fără mijloace de transport  în comun drum accesibil drum accesibil 

D32 Comunicarea dintre unitatea coordonatoare şi 
structurile subordonate:

Prezenţa mijloacelor de transport nu există

telefon Da

fax Da

e-mail Da

IV. Baza materială 

(1) Infrastructura şcolară
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D33 Spaţiul de învăţământ (pentru toate tipurile de unităţi):

Număr săli

Unitate coordonatoare Structuri subordonate

Utilizate pt. 
procesul 
propriu

Spaţiu 
excedentar 
în 
conservare

Neutilizate 
din cauza 
stării tehnice

Utilizate pt. 
procesul 
propriu

Spaţiu 
excedentar 
în 
conservare

Neutilizate 
din cauza 
stării 
tehnice

săli de clasă 45 1 0 6 2 0

laboratoare/ 
cabinete 
şcolare

8 0 0 0 0 0

ateliere şcolare 0 0 0 0 0 0

D34 Baza sportivă / sala de sport:

există Da

utilizată pt. procesul propriu Da

închiriată altor unităţi de 
învăţământ
închiriată pt. beneficiari externi Da

D35 Informaţii suplimentare privind clasa pregătitoare

D35a Numărul de clase pregătitoare care funcţionează în:

Număr clase

săli de clasă proprii 5

săli cu altă destinaţie (săli de clasă, 
laboratoare , sală de sport, etc.) 
amenajate pentru clasa pregătitoare 

0

D35b Numărul sălilor de clasă utilizate exclusiv pentru 
activităţile cu clasa pregătitoare

numărul sălilor de clasă 3

D36 Informaţii suplimentare privind grădiniţa

D36a Grădiniţa funcţionează:

în aceeaşi clădire cu alte niveluri / unităţi de învăţământ

D36b În cazul grădiniţei cu program prelungit (GPP) sau săptămânal 
(GPS), activitatea cu copiii se desfăşoară:
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(2) Servicii oferite de unitatea şcolara (pentru toate tipurile de unităţi)

D37a Unitatea dispune de următoarele servicii de masă şi/sau 
cazare:

Cantină / sală de mese Da

Internat / spaţii de dormit 
pentru copii

Semiinternat şi / sau activitate 
„before school” / „after school”

D37b Dacă "Da", condiţiile de masă şi cazare sunt:

Număr locuri

Utilizate pt. 
procesul 
propriu

Închiriat altor 
unităţi de 
învăţământ

Închiriat pt. 
beneficiari 
externi

Neutilizate, în 
conservare

Numărul de locuri în sala de 
mese

110 0 0 0

Numărul  locurilor de cazare 0 0 0 0

D37c Pregătirea hranei pentru cantină este asigurată prin:

Bucătăria proprie, având 
capacitatea de pregătire 
suficientă
Servicii de catering Da

Combinat: bucătărie proprie 
şi catering

D38a Servicii medicale: unitatea dispune de cabinet medical

cabinet medical Da

D38b Dacă "Da", se va preciza

Asigurarea asistenţei cu 
medic şcolar

Da

Asigurarea asistenţei cu 
cadre medii sanitare

Da

D39a Cabinet de asistenţă psihopedagogică 

Cabinet de asistenţă 
psihopedagogică 

Da
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D39b Dacă "Da", încadrarea şcolii cu specialist (psiholog/ profesor 
defectolog/ logoped/ consilier etc) este:

Cu normă intreagă Da

Cu norma parţială

D40 În unitate este organizat program "After-school" (DA/NU):

(3) Utilităţi

D41 Condiţii din şcoală

D41a Unitatea coordonatoare:

Curent electric Da

Apă curentă Da

Telefon Da

D41b Structuri subordonate:

Curent electric în toate structurile

Apă curentă în toate structurile

Telefon doar în câteva structuri

(4) Elemente de dotare

D42a Mobilierul din sălile de clasă în care se desfăşoară activitatea 
didactică este fix sau mobil:

mobilier mobil în toate sălile de clasă

D42b În cazul claselor  cu mobilier fix, care poziţionarea majoritară a 
acestuia este:

D43 Numărul de clase pentru care a fost achiziţionat mobilierul 
necesar clasei pregătitoare, specificate MECTS (mobilier: 
OMECTS 4310 /01.06.2012) este:

4

D44 Informaţii suplimentare privind grădiniţa:

Instalaţiile sanitare sunt adaptate vârstei 
copiilor (dimensiune, amplasare etc.) 

Da

Mobilierul este adaptat vârstei copilului Da
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(5) Resurse materiale

D45 Nivelul de dotare în ce priveşte resursele materiale şi 
mijloacele de învăţământ necesare procesului 
didactic din unitate:

Unitatea coordonatoare Structuri subordonate

dotare suficientă dotare medie

D46 Numărul de clase pentru care au fost achiziţionate materialele 
didactice necesare clasei pregătitoare, specificate MECTS 
(mobilier: HG 564/302.05.2012) este:

1

D47 Nivelul de dotare cu mijloace de învăţământ şi echipamente 
a laboratoarelor, cabinetelor şi atelierelor, destinate formării 
profesionale iniţiale din şcoală, în raport cu cerinţele 
standardelor de pregătire profesională pe domeniile de 
formare profesională din cadrul şcolii este:

fabricarea produselor din lemn nu e cazul

electronică automatizări nu e cazul

producţie media nu e cazul

construcţii instalaţii şi lucrări 
publice 

nu e cazul

mecanică nu e cazul

electric nu e cazul

industrie textilă şi pielărie nu e cazul

materiale de construcţii nu e cazul

electromecanică nu e cazul

chimie industrială nu e cazul

tehnici poligrafice nu e cazul

turism şi alimentaţie nu e cazul

economic nu e cazul

comerţ nu e cazul

estetică şi igiena corpului 
omenesc

nu e cazul

agricultură nu e cazul

silvicultură nu e cazul

protecţia mediului nu e cazul

industrie alimentară nu e cazul
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D48 Nivelul de dotare cu mijloace de învăţământ şi echipamente 
destinate formării iniţiale din şcoală, specifice profilului 
vocaţional organizat în unitate este:

profil artistic nu e cazul

profil pedagogic nu e cazul

profil sportiv nu e cazul

D49 Fondul de carte din biblioteca şcolară este (apreciere):

Fondul de carte este insuficient şi neactualizat

D50 Dacă există bibliotecă şcolară, cum acoperă fondul 
de carte din biblioteca şcolară nevoile unităţii

Biblioteca asigură auxiliare didactice şi 
mijloace de învăţământ, altele decât 
manualul şcolar
Biblioteca asigură sistematic variantele 
de manuale alternative, pe discipline şi 
niveluri de studiu

Da

Biblioteca asigură necesarul de legi, 
materiale şi alte documente adresate 
cadrelor didactice

D51 Dacă există bibliotecă şcolară, cine sunt utilizatorii 
bibliotecii 

Elevii şi cadrele didactice din unitatea coordonatoare

D52 Numărul de computere din şcoală şi din unităţile 
subordonate este:

Unitatea 
coordonatoare

Structuri 
subordonate

Total

Număr de calculatoare utilizate în 
administraţie (cabinet director, 
cancelarie, secretariat, bibliotecă etc.)

11 3 14

Număr de calculatoare utilizate exclusiv 
de cadrele didactice

12 3 15

Număr de calculatoare utilizate în 
activităţi cu elevii şi de către elevi

105 0 105

Număr de calculatoare cu acces la 
internet, utilizate în activităţi cu elevii şi 
de către elevi

105 0 105

Total 128 6 134
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D53 În ce priveşte utilizarea computerelor în procesul 
de învăţământ, gradul de utilizare efectivă a 
computerelor, în raport cu numărul planificat de 
ore este (estimare):

Unitate coordonatoare Structuri subordonate

sub 25% din orele planificate sub 25% din orele planificate

D54 În ce priveşte utilizarea tehnologiei informaţionale (TIC), se 
va preciza dacă unitatea şcolară

nu există soft educaţional la dispoziţia cadrului didactic

D55 Unitatea a creat  şi gestionează un site internet al şcolii

Da

D56 În ce priveşte dotarea cu IT, se va preciza dacă în pregătirea 
şi derularea activităţilor cu elevii în şcoala dvs. se folosesc:

enciclopedii electronice

filme pe CD/DVD, fotografii 
digitale

Da

platformă de e-learning Da

V. Resursele umane 

(1) Informaţii privind  cadrele didactice din unitate

D57 Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic 
angajat în unitate ( şcoala coordonatoare şi structuri) în 
anul şcolar curent:
Număr cadre didactice Structură [%]

Număr cadre didactice cu 
doctorat

3 2.83

Număr cadre didactice cu gradul 
I

58 54.72

Număr cadre didactice cu gradul 
II

12 11.32

Număr cadre didactice cu 
definitivat

6 5.66

Număr cadre didactice fără 
definitivat

27 25.47

Număr personal didactic 
necalificat

0 0

Total 106 100
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D58 Cadrele didactice care predau în unitate (şcoala 
coordonatoare şi structuri) în anul şcolar curent:
Număr cadre didactice Total unitate 

[%]

Numărul total de cadre didactice 
din şcoală (pentru toate 
disciplinele)

106 100

Numărul de cadre didactice 
calificate

106 100

Numărul de cadre didactice care 
domiciliază în altă localitate decât 
şcoala în care predau (navetişti)

1 0.94

Numărul cadrelor didactice nou 
venite în şcoală

2 1.89

Numărul de cadre didactice 
colaboratori

27 25.47

D59 Acoperirea normelor didactice cu personal didactic angajat 
(unitate coordonatoare şi structuri) în anul şcolar curent:
Număr cadre didactice

Numărul total de norme 
didactice (pentru toate 
disciplinele)

102.00

Numărul de norme acoperite cu 
personalul şcolii în cadrul normei 
didactice

77.00

Numărul de norme acoperite cu 
personalul şcolii la plata cu ora

0.00

Numărul de norme acoperite cu 
colaboratori, angajaţi la plata cu 
ora

25.00

(2) Informaţii privind  acoperirea normelor didactice

D60 Acoperirea disciplinelor cu personal didactic titular:

Disciplină de studiu Grad de acoperire

Alte

Biologie, şt.naturii Acoperire integrală

Chimie Acoperire integrală

Consiliere Acoperire integrală

Cultură civică Acoperire integrală
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Discipline de specialitate Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Discipline economice Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Educaţie antreprenorială Acoperire integrală

Educaţie fizică Acoperire integrală

Educaţie muzicală Acoperire integrală

Educaţie plastică Acoperire integrală

Educaţie tehnologică Acoperire parţială

Educatoare Acoperire integrală

Fizică Acoperire integrală

Geografie Acoperire integrală

Informatică, IT Acoperire integrală

Invăţător / institutor Acoperire integrală

Istorie Acoperire integrală

Limba latină Acoperire integrală

Limba română Acoperire integrală

Limbi moderne Acoperire integrală

Maiştri instructori Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Matematică Acoperire integrală

Puericultor Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Religie Acoperire integrală

Ştiinte socio-umane Acoperire integrală

D61 Acoperirea cu personal didactic auxiliar a posturilor 
rezultate din normativele în vigoare:

În grădiniţă În şcoală

sub normative

(3) Informaţii privind personalul auxiliar şi nedidactic

D62 Acoperirea cu personal nedidactic a posturilor rezultate din 
normativele în vigoare:

În grădiniţă În şcoală

sub normative sub normative

(4) Informaţii privind personalul de conducere
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D63a Informaţii privind personalul de conducere: număr de 
directori:

număr de directori conform 
normativelor

3

număr de directori existent în 
unitate

3

D63b Informaţii privind directorii (pentru fiecare dintre directorii din unitate)

Calificare Grad didactic Vechimea 
didactică

Participarea la cursuri 
de formare în 
management

Director Biologie, 
şt.naturii

Gradul I 29 Da

Director Adjunct Limba română Gradul I 30 Da

Director Adjunct Invăţător / 
institutor

Gradul I 22 Da

Director Adjunct 0

D64 Numărul de ore de participare a cadrelor didactice din 
unitate (şcoală coordonatoare şi structuri) la programe de 
formare continuă acreditate, în anul şcolar anterior:
Ore Număr mediu ore pe cadru 

didactic

Număr ore de participare 20 0.19

D65 Numărul cadrelor didactice din unitate (şcoală coordonatoare şi 
structuri) care, în ultimii 3 ani au participat la sesiuni de formare 
pentru folosirea calculatorului şi a altor mijloace electronice în 
procesul didactic (numărul de participanţi la stagii de formare 
TIC):

Unitatea coordonatoare Structuri 
subordonate

Total

Numărul de participanţi la 
stagii de formare TIC

15 0 15

(5) Formarea continuă
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D66 Dacă în unitate sunt organizate clase pregătitoare, precizaţi 
numărul cadrelor didactice din unitate (şcoală coordonatoare şi 
structuri) care au participat la stagiile de formare organizate în 
acest scop (numărul de participanţi la stagii de formare pentru 
clasa pregătitoare) este:
Unitatea coordonatoare Structuri 

subordonate
Total

Numărul de participanţi la 
stagii de formare pentru 
clasa pregătitoare

5 2 7

Situaţii ale unităţii, din anul şcolar anterior 

D67a Efective şcolare din învăţământul de zi, pe niveluri

Număr elevi

Numărul de copii din învăţământul 
antepreşcolar

0

Numărul de copii din învăţământul 
preşcolar

29

Numărul de elevi din învăţământul primar 
(I-IV)

467

Numărul de elevi din învăţământul 
gimnazial (V-VIII)

235

Numărul de elevi din învăţământul liceal, 
profil teoretic (IX-XII/XIII)

462

Numărul de elevi din învăţământul liceal, 
profil tehnologic (IX-XII/XIII)

0

Numărul de elevi din învăţământul din 
învăţământul profesional cu durata de 2 
ani după clasa a X-a

0

Numărul de elevi în stagii de practică 
după finalizarea ciclului inferior al liceului

0

Numărul de elevi din învăţământul  liceal, 
profil vocational (IX-XII/XIII)

0

Numărul de elevi din învăţământul 
postliceal

206

Total 1399

Total grădiniţă 29

Total niveluri şcoală 1370

Total liceu 462

Total profesional 0

D67 - Efectivele şcolare pe niveluri de învăţământ existente anul şcolar anterior în unitate 
(şcoala coordonatoare şi structuri) :

27

COLEGIUL NATIONAL "TRAIAN LALESCU" RESITA



VI. Participarea elevilor în anul şcolar anterior

D68a Dacă a existat nivelul preşcolar în anul şcolar 
anterior, numărul total de zile absente este:
Absente

numărul de absenţe motivate 0

numărul de absenţe nemotivate 1935

Total absenţe pe an 1935

Număr mediu absenţe pe copil 0

D68b Numărul de absenţe ale elevilor din învăţământul  
forma "Învăţământ de zi",  în anul şcolar anterior 
(număr ore de absenţă pe an):
Absente

numărul de absenţe motivate 44128

numărul de absenţe nemotivate 16355

Total absenţe pe an 60483

Număr mediu absenţe pe copil 44.15

D69 - Efectivele şcolare din anul şcolar anterior, pe niveluri  (şcoala coordonatoare şi 
structuri):

D69a Efectivele şcolare din învăţământul de zi 

Înscrişi la 
început

În evidenţă 
la sfârşit

Înscrişi pe 
parcurs

Transferaţi Elevi 
care au 
abondon
at

Situaţie 
finală

Numărul de copii 
din învăţământul 
antepreşcolar

0 0 0 0 0 0

D67c Efective şcolare cuprinse în alte forme de 
învăţământ (" A doua şansă", " Învăţământ 
seral", " Cu frecvenţă redusă") din şcoala 
coordonatoare şi structuri
Număr Elevi

Efective şcolare cuprinse în alte forme de 
învăţământ 

0

D67b Efective şcolare pentru învăţământul de zi, pentru 
clasa pregătitoare
Număr Elevi

Numarul de copii 101
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Numărul de copii 
din învăţământul 
preşcolar

30 37 7 0 0 37

Numărul de elevi 
din învăţământul 
primar (I-IV)

366 357 11 20 0 357

Numărul de elevi 
din învăţământul 
gimnazial (V-VIII)

235 220 8 4 0 239

Numărul de elevi 
din învăţământul 
liceal, profil teoretic 
(IX-XII/XIII)

462 458 5 8 0 459

Numărul de elevi 
din învăţământul 
liceal, profil 
tehnologic (IX-
XII/XIII)

0 0 0 0 0 0

Numărul de elevi 
din învăţământul din 
învăţământul 
profesional cu 
durata de 2 ani 
după clasa a X-a

0 0 0 0 0 0

Numărul de elevi în 
stagii de practică 
după finalizarea 
ciclului inferior al 
liceului

0 0 0 0 0 0

Numărul de elevi 
din învăţământul  
liceal, profil 
vocational (IX-
XII/XIII)

0 0 0 0 0 0

Numărul de elevi 
din învăţământul 
postliceal

198 172 0 25 0 173

Total 1291 1244 31 57 0 1265

Total grădiniţă 30 37 7 0 0 37

Total niveluri 
şcoală

1261 1207 24 57 0 1228
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D69b Pentru unităţile care au organizat şi alte forme de învăţământ 
("Învatamânt seral", "Cu frecventa redusa", "Program "A doua sansa"") 
în anul şcolar anterior, situaţia elevilor cuprinşi în aceste forme este:
Înscrişi la 
început

În evidenţă 
la sfârşit

Înscrişi pe 
parcurs

Transferaţi Elevi 
care au 
abondon
at

Situaţie 
finală

Total elevi (toate 
nivelurile)

0 0 0 0 0 0

VII. Situaţia şcolară la sfârşitul anului şcolar precedent

(1) Flux şcolar

D70a Situaţia elevilor din învăţământul de zi

Situaţia la final de an, înaintea 
examenului de corigenţă

Situaţie finală, după 
examenul de corigenţă

Repetenţi Corigenţi Situaţie 
şcolară 
neîncheiată

Repetenţi 
după 
corigenţă

Situaţie 
şcolară 
neîncheiată 
după corigenţă

Numărul de elevi din 
învăţământul primar (I-IV)

3 0 0 0 0

Numărul de elevi din 
învăţământul gimnazial 
(V-VIII)

18 2 0 20 0

Numărul de elevi din 
învăţământul liceal, profil 
teoretic (IX-XII/XIII)

0 6 0 0 0

Numărul de elevi din 
învăţământul liceal, profil 
tehnologic (IX-XII/XIII)

0 0 0 0 0

Numărul de elevi din 
învăţământul profesional 
cu durata de 2 ani după 
clasa a X-a

0 0 0 0 0

Numărul de elevi în stagii 
de practică după 
finalizarea ciclului inferior 
al liceului

0 0 0 0 0

Numărul de elevi din 
învăţământul  liceal, profil 
vocational (IX-XII/XIII)

0 0 0 0 0

Numărul de elevi din 
învăţământul postliceal

0 0 3 0 0

D70 - Situaţia şcolară a elevilor  (total şcoala coordonatoare şi structuri), la sfârşitul anului 
şcolar anterior:
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Total 21 8 3 20 0

D70b Situaţia elevilor cuprinşi în alte forme de învăţământ din şcoală:

Situaţia la final de an, înaintea 
examenului de corigenţă

Situaţie finală, după 
examenul de corigenţă

Repetenţi Corigenţi Situaţie 
şcolară 
neîncheiată

Repetenţi 
după 
corigenţă

Situaţie 
şcolară 
neîncheiată 
după corigenţă

Numărul total de elevi din 
unitate, în alte forme de 
învăţământ 

0 0 0 0 0

D70c Pentru unităţile de învăţământ care au organizat în acest an şcolar 
clase pregătitoare, numărul de elevi din aceste clase care au 
frecventat anterior gradiniţa este:

101

(2) Rezultate şcolare pentru nivelurile existente în unitate la sfârşitul anului şcolar anterior 

D71 Distribuţia elevilor cuprinşi în învăţământul primar, forma 
"Învăţământ de zi", în funcţie de calificativele la sfârşitul anului 
şcolar anterior:
Număr de elevi din clasele I-IV în distribuţie pe discipline

Nesatisfăcăto
r

Satisfăcător Bine Foarte bine Total

Limbă şi comunicare 0 0 0 0 0

Matematică 0 0 0 0 0

D72a Distribuţia elevilor cuprinşi în  învăţământul  forma "Învăţământ de zi",  în 
funcţie de mediile la sfârşitul anului şcolar anterior, pe niveluri
Număr de elevi, pe grupe de medii

5 - 5,99 6 - 6,99 7 - 7,99 8 - 8,99 9 - 10 Situaţie 
neîncheiat
ă

Total

Învăţământul 
gimnazial

3 18 39 71 89 0 220

Învăţământul 
liceal

0 0 18 176 264 0 458

Învăţământul 
postliceal

0 24 29 86 33 0 172

Învăţământul 
profesional

0 0 0 0 0 0 0

31

COLEGIUL NATIONAL "TRAIAN LALESCU" RESITA



D73a Numărul elevilor din unitate care au absolvit în anul 
şcolar anterior (şcoala coordonatoare şi structuri):
Nr absolvenţi învăţământ 
"cu frecvenţă zi"

Nr absolvenţi alte forme

Numărul absolvenţilor inv.primar 
(clasa a IV-a)

81 0

Numărul absolvenţilor de gimnaziu 
(clasa a VIII-a)

46 0

 Numărul absolvenţilor de liceu- 
ciclu inferior (clasa a X-a)

113 0

Numărul absolvenţilor de liceu 
(clasele a XII-a si a XIII-a)

107 0

Numărul absolvenţilor stagiilor de 
pregătire practică după finalizarea 
ciclului inferior al liceului 

0 0

Numărul absolvenţilor de 
învăţământ profesional cu durata de 
2 ani după clasa a X-a

0 0

Numărul absolvenţilor din 
învăţământul postliceal

66 0

Numarul de elevi 0 0

(2) Condiţii de intrare în liceu pentru elevii cuprinşi în clasele IX-XII

D72b Distribuţia elevilor cuprinşi în alte forme de învăţământ, în funcţie de mediile 
la sfârşitul anului şcolar anterior:
Număr de elevi, pe grupe de medii

5 - 5,99 6 - 6,99 7 - 7,99 8 - 8,99 9 - 10 Situaţie 
neîncheiat
ă

Total

Total elevi 
(toate 
nivelurile)

0 0 0 0 0 0 0

D73b Numărul de elevi, din anul şcolar anterior, în cazul ultimei 
clase de liceu (clasa a XII-a sau clasa aXIII-a)

Număr elevi la 
început de an

Număr 
absolvenţi

Număr 
repetenţi

Situaţie 
şcolară 
neîncheiată

Numarul de elevi 107 107 0 0
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D74 În cazul unităţilor cu nivel liceal, media minimă de intrare 
în clasa a IX-a la forma "Învăţământ de zi", pentru 
ultimele patru generaţii de elevi ai şcolii s-a situat în 
intervalul de notare:

Elevi cuprinşi în acest an Media minimă de intrare în liceu, în anul de referinţă

clasa a IX-a 7-7,99

clasa a X-a 8-8,99

clasa a XI-a 8-8,99

clasa a XII-a 8-8,99

D75 În cazul unităţilor cu nivel liceal, ponderea elevilor 
cuprinşi în acest an şcolar, în cei patru ani de studiu din 
invăţământul de zi, intraţi în liceu pe baza repartiţiei 
conform opţiunii exprimate, după promovarea testelor 
naţionale la finalul clasei a VIII-a, a fost (estimare):
Ponderea elevilor care au promovat testele naţionale 
(examenul de capacitate) la finalul clasei a VIII-a

Elevii din clasa a IX-a Toti elevii

Elevii din clasa a X-a Toti elevii

Elevii din clasa a XI-a Toti elevii

Elevii din clasa a XII-a Toti elevii

(3) Rezultate la evaluări naţionale susţinute în anul şcolar anterior

D76 Rezultate la tezele naţionale cu subiect unic (testarea naţională ); 
informaţii referitoare numai la absolvenţii de gimnaziu din anul 
şcolar anterior (fără serii anterioare):
Numărul elevilor cu note în intervalul

Denumire Sub 5 5 - 5,99 6 - 6,99 7 - 7,99 8 - 8,99 9 - 10 Total

Limba maternă 0 0 0 0 0 0 0

Limba romană 0 2 5 8 11 16 42

Matematică 3 3 5 5 13 13 42

D77 Rezultate la examenul de bacalaureat, pentru absolvenţii din anul 
şcolar anterior (fără serii anterioare):
Sub 6 6 - 6,99 7 - 7,99 8 - 8,99 9 - 10 Total

Învăţământ forma "cu 
frecvenţă-zi"

0 0 0 0 0 0

Total 0 6 16 39 46 107
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D78 Rezultate la examene de certificare a competenţelor, în 
anul şcolar anterior  (absolvenţi înscrişi la examen şi 
absolvenţi care au promovat examenul):
Număr absolvenţi înscrişi la 
examen

Număr absolvenţi

Liceu-ciclul inferior (certificare de 
nivel 2) - învăţământ "cu frecvenţă-
zi"

0 0

Liceu-ciclul inferior (certificare de 
nivel 2) - alte forme

0 0

Liceu-ciclul superior (certificare de 
nivel 3) - învăţământ "cu frecvenţă-
zi"

107 107

Liceu-ciclul superior (certificare de 
nivel 3) - alte forme

0 0

Învăţământ postliceal (certificare de 
nivel 3+) - învăţământ "cu frecvenţă-
zi"

0 0

Învăţământ postliceal (certificare de 
nivel 3+) - alte forme

0 0

D79 Numărul absolvenţilor şcolii din anul şcolar anterior care 
se regăsesc în anul şcolar curent în diferite unităţi de 
învăţământ:
Învăţământ  "cu frecvenţă - zi" Alte forme

Numărul de copii care au terminat 
nivelul antepreşcolar în anul şcolar 
precedent

0 0

Numărul de copii care au finalizat 
nivelul antepreşcolar şi s-au înscris 
la gradiniţă

0 0

Numărul de copii care au terminat 
nivelul preşcolar în anul şcolar 
precedent

37 0

Numărul de copii care au finalizat 
grădiniţa in anul şcolar anterior şi 
care s-au înscris în clasa I

37 0

Numărul elevilor care au absolvit 
clasa a IV-a în anul şcolar 
precedent

50 0

Numărul absolvenţilor de clasa a IV-
a ai acestei şcoli, care s-au înscris 
în clasa a V-a în orice unitate 
şcolară

50 0

Numărul elevilor care au absolvit 
clasa a VIII-a în anul şcolar 
precedent

0 0
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Numărul absolvenţilor de clasa a 
VIII-a ai acestei şcoli, care s-au 
înscris în clasa a IX-a de liceu

0 0

Numărul absolvenţilor clasei a IX-a 
ai şcolii din anul şcolar anterior care 
continuă studiile în învăţământul 
profesional în anul şcolar curent in 
diferite unitati de învăţământ

0 0

Numărul elevilor care au absolvit 
ciclul inferior al liceului,  în anul 
şcolar precedent 

122 0

Numărul absolvenţilor de liceu-ciclu 
inferior care au optat pentru 
continuarea cu stagiul de practică 
de 6 luni

0 0

Numărul absolvenţilor de liceu-ciclu 
inferior care au optat pentru 
continuarea liceului  (ciclul superior )

122 0

Numărul absolvenţilor de liceu 
(clasa a XII-a şi clasa a XIII-a) în 
anul şcolar precedent

107 0

Numărul absolvenţilor de liceu care 
s-au înscris într-o forma de 
învăţământ postliceal

0 0

Numărul absolvenţilor de liceu ai 
şcolii care s-au înscris în învăţământ 
superior 

106 0

Numărul absolvenţilor 
învăţământului postliceal în anul 
şcolar precedent

0 0

Numărul absolvenţilor 
învăţământului postliceal din unitate 
care s-au înscris în învăţământul 
superior 

0 0

IX. Experienţa în evaluări internaţionale

România a participat la evaluări internaţionale (PIRLS - investigarea nivelului de înţelegere 
a lecturii a elevilor de clasa a IV-a; TIMSS - investigarea achiziţiilor elevilor de clasa a VIII-a 
la matematică şi ştiinţe; PISA – evaluarea capacităţii tinerilor de 15 ani de a-şi utiliza 
competenţele de lectură, de matematică şi de ştiinţe dobândite pe parcursul şcolarizării 
obligatorii).  
În legătură cu experienţa unor astfel de evaluări, se va preciza dacă:
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D80a Şcoala a participat, prin elevi de vârstă 
corespunzătoare, la evaluări în cadrul:
Varianta Dvs

PIRLS

TIMSS

PISA

D80b În şcoala au existat acţiuni de diseminare a 
informaţiilor obţinute din experienţa participării 
României la astfel de evaluări (analize de obiective, de 
instrumente, de rezultate şi/sau de aspecte 
metodologice specifice):

Nu ştiu

XI. Alte realizări în activitatea şcolii

(1) Date referitoare la elevi

D81 Diversificarea ofertei educaţionale a unităţii, prin 
organizarea de grupe / clase de învăţământ alternativ, 
precizaţi numărul acestora, pe niveluri, precum şi 
numărul de copii / elevi cuprinşi în alternativa 
educaţională respectivă:
Număr grupe / clase Număr copii / elevi

preşcolar 0 0

primar 9 240

gimnazial 0 0

liceu 0 0

D82 - Ponderea absolvenţilor claselor terminale (VIII si/sau XII) care au beneficiat de 
consiliere / orientare şcolară şi profesională / asistenţă psihopedagogică pe parcursul celor 
patru ani de studiu, în vederea profesionalizării şi/sau a continuării educaţiei în ciclul 
următor (estimare):
Clasa a-VIII-a Clasa a-XII-a

Niciunul Niciunul

D83 - Număr de elevi care au obţinut premii sau menţiuni la olimpiade, concursuri pe 
discipline, concursuri pe meserii, expoziţii, concursuri sportive sau artistice, ca urmare a 
participării la aceste evenimente, începând cu faza judeţeană (municipiul Bucureşti):

715
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PARTE A II-A 
DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE

Activităţi de îmbunătăţire a calităţii

(2) Date referitoare la cadrele didactice

D84 - Numărul cadrelor didactice care au calitate de formatori (cu certificat /atestat):

5

D85 - Numărul cadrelor didactice din şcoală care sunt autori / coautori de manuale şcolare 
sau auxiliare didactice cu ISBN / ISSN:

20

D87 - Numărul elevilor care învaţă în clase bilingve sau cu predare intensivă a unei limbi 
străine:

351

D88 - Veniturile proprii din anul calendaristic anterior realizate prin : sponsorizări, 
participarea la proiecte şi programe naţionale sau internaţionale (proiecte finanţate din 
fonduri structurale, din Programul de învăţare pe tot parcusul vieţii etc.), activităţi 
productive, prestări servicii, organizarea de evenimente pentru comunitate etc. (mii RON):

8500

(3) Aspecte manageriale

D86 - Numărul de discipline opţionale din oferta şcolii:

10
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Nr. 
crt.

Nume Tip 
Activitate

Obiective Dată 
început    

Dată 
sfârşit

1 Convergenta energiilor-elevi-
parinti-scoala

4, 4 1. Coalizarea 
energiilor-elevi-
parinti-scoala 
pentru sporirea 
calitatii demersului 
instructive-
educative al tinerei 
generatii
2. Realizarea unei 
strategii de 
cunoastere 
reciproca pentru 
constructii 
personale si 
institutionale 
flexilbile

01.11.2016 01.11.2016

Responsabilităţi: Prof. Monica Giuchici-coordonator
Ing. Manuela Ciobanu-presedintele comitetului de parinti al clasei a IX-a D

Indicatori realizare: 1. Realizarea unei harti commune elevi-parinti-profesori
2. Realizarea unui proiect simbolic al valorilor echipelor formate
3. Antreprenoriat si management de echipa

Comentarii:

• Concluzii: Se recomanda continuarea strategiilor de conlucrare parinti-copii-profesori in 
activitati de timp liber

• Realizat în proporţie de 75 %

• Lecţii învăţate: 1. Impreuna suntem mai puternici
2. Parintiidoresc sa lucreze in echipa cu proprii copii
3. Educatia eficienta adduce sinergic toti factorii educationali in actiuni comune

2 Copacul vietii III 2, 2 1. Construirea 
respectului fata de 
sistemul ecologic al 
padurilor din judetul 
Caras-Severin
2. Promovarea 
bunelor practice de 
a revigora bogatia 
forestiera a 
judetului
3. Construirea unor 
reactii sustenabile 
de participare 
directa la refacerea 
plamanului verde al 
judetului

06.03.2017 09.03.2017
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Responsabilităţi: Prof. Giuchici Monica-coordinator
Comitetul de parinti al clasei a IX-a D
Ing. Ciobanu Manuela
Ing. Milencovici Radoliub, Ocolul Silvic, Resita

Indicatori realizare: 1. Realizarea a 3 mini-paduri in 3 locatii diferite(Carasova, Ochiul Beiului, 
Parcul Forestier Secu)

Comentarii:

• Concluzii: Se recomanda continuarea proiectului, atat prin intretinerea celor 3 paduri, cat si 
prin integrarea lor in actiuni viitoare

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: 1. Participarea directa la realizarea plantarii de la Secu a sporit 
responsabilitatea elevilor clasei a IX-a D si la invatatura
2.Interventia personalizata sudeaza calitatea grupului

3 Da EurHope a EurHome 5, 5 Dezvoltarea unor 
comportamente 
dezirabile în 
concordanţă cu 
normele şi valorile 
istorice, morale, 
civice şi religioase;
Dezvoltarea unor 
atitudini favorabile 
luării deciziilor şi 
exprimării opiniilor 
privind calitatea de 
bun cetăţean şi de 
bun creştin;
Educarea 
trăsăturilor pozitive 
de voinţă şi 
caracter, precum şi 
formarea unor 
atitudini pozitive 
faţă de sine şi faţă 
de ceilalţi;
Stabilirea unor 
raporturi afective, 
pozitive între 
membrii grupurilor 
de elevi proveniţi 
de la şcoli cu 
programe şcolare 
diferite.

29.07.2017 05.08.2017

Responsabilităţi: Profesorul coordonator Chiosa Nicolae îpmreună cu profesorii însoțitori se 
asigură de derularea în bune condiții a activităților din cadrul proiectului.

Indicatori realizare: Numărul elevilor participanți.
Numărul de activităti organizate.
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Comentarii:

• Concluzii: Impactul pe care proiectul l-a avut asupra tinerilor participanţi este foarte 
important din punct de vedere educativ şi din punctul de vedere al dezvoltării capacităţilor şi 
competenţelor personale: dezvoltarea capacităţile de organizare şi spiritul de lideri, 
dezvoltarea propriile competenţe de relaţionare şi de soluţionare a conflictelor. În ceea ce 
priveşte grupurile de tineri, competenţele însuşite vor fi aduse în interiorul propriului grup de 
prieteni, transferând cunoştinţele lor şi principiile dobândite prin intermediul experienţei 
avute cu un grup străin.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Nevoia de cunoaștere a elevilor a unei limbi de circulație internațională, mai 
exact limba engleză.

4 Ecogastronomica IX 5 1. Constientizarea 
unor obiceiuri 
alimentare 
sanatoase la nivelul 
beneficiarilor directi
2. Construirea unui 
stil de viata sanatos
3. Dezvoltarea 
personala 
armonioasa si 
sustenabila

19.12.2016 19.12.2016

Responsabilităţi: Prof.Monica Giuchici - coordinator
Prof. Ienciu Rodica
Comitetul de parinti al clasei a IX-a D

Indicatori realizare: 1. Prezentarea de branduri alimentare bio-organice
2. Imagini din cei 9 ani de desfasurare a proiectului
3. Prezentarea unui tricou personalizat

Comentarii:

• Concluzii: 1. Se recomanda continuare aproiectului "Ecogastronomica"
2. Folosirea eficienta a produselor eco petot parcursul evolutiei umane
3. legatura intre generatii

• Realizat în proporţie de 75 %

• Lecţii învăţate: 1. Necesitatea indrumarii tinerei generatii de a participa efectiv la realizarea 
unor meniuri bio-organice sanatoase
2. Hranirea corecta sporeste calitatea performantelor scolare

5 Managementul Schimbarii 
(vol.IX,2016)

4 1. Construirea 
culturii 
corporationale a 
Colegiului National 
Traian Lalescu 
Resita
2. Implementarea 
modelului 
educational 
transformational

13.11.2016 13.12.2016
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Responsabilităţi: Prof. Monica Giuchici - coordinator
Prof. Adrian Doxan - Inspector Scolar General C-S
Prof. Elena Ivan - Director Adjunct Colegiul National Traian Lalescu
Prof. Calin Verona Diana - psiholog
Prof. Badescu Ovidiu - sef catedra matematica
Prof. Luminita Broasca - Director Colegiul National Traian Lalescu

Indicatori realizare: 1. Revista dedicate momentelor de educatie calitativa in cadrul Colegiului 
National Traian Lalescu, Resita
2. CD aniversar(55 de ani)
3. Translatarea pe site-ul colegiului
4. Sursa de analiza CEAC - variant interna

Comentarii:

• Concluzii: Se recomanda continuarea muncii de cercetare a tuturor colegilor nostri si 
realizarea de intalniri formale si informale pentru a-si prezenta rezultatele cercetarilor 
intreprinse

• Realizat în proporţie de 70 %

• Lecţii învăţate: 1. Atmosfera de respect si incredere intre partenerii invatarii produce 
rezultate benefice
2. Strategiile propuse construiesc personalitati solide in preluarea provocarilor din viata 
reala
3. Scade timpul necesar prvind gasirea unor solutii eficiente

6 Monitorizarea numărului de 
absențe - S01

4, 4 Monitorizarea 
numărului de 
absențe 
nemotivate.
Diminuarea 
fenomenului 
absenteismului.
Analiza relației 
dintre numărul de 
absențe nemotivate 
si situația la 
învățătură.

01.02.2017 06.02.2017

Responsabilităţi: Diriginții completează numărul de absențe (total-motivate-nemotivate) pentru 
fiecare elev.
Un responsabil cu monitorizarea absențelor centralizează datele.

Indicatori realizare: Situațiile statistice ale dirigintilor.
Situația statistică pe școală.

Comentarii:

• Concluzii: Analiza comparativă cu aceeași perioadă a anului școlar precedent.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Urmărirea gradului de frecventare a cursurilor de către elevi.
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7 Monitorizarea numărului de 
absențe pe an școlar 2016-2017

4, 4 Monitorizarea 
numărului de 
absențe 
nemotivate.
Diminuarea 
fenomenului 
absenteismului.
Analiza relației 
dintre numărul de 
absențe nemotivate 
și situația la 
învățătură.

03.07.2017 07.07.2017

Responsabilităţi: Diriginșii completează numărul de absenșe (total-motivate-nemotivate) pentru 
fiecare elev.
Responsabilul cu monitorizarea absențelor centralizează datele la nivel de unitate școlară.
Indicatori realizare: Situațiile statistice întocmite de diriginți.
Situația statistică pe școală.
Comentarii:

• Concluzii: Păstrarea bazei de date cu numărul de absențe la nivelul comisiilor.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Urmărirea situației absențelor duce la diminuarea absenteismului.
8 Monitorizarea numărului de 
absențe pe S02

4, 4 Monitorizarea 
numărului de 
absențe 
nemotivate.
Diminuarea 
absenteismului 
școlar.
Analiza relației 
dintre numărul de 
absențe și situația 
la învățătură.

01.06.2017 12.06.2017

Responsabilităţi: Diriginții completează numărul de absențe motivate-nemotivate.
Responsabilul cu monitorizarea absențelor centralizează datele.
Indicatori realizare: Situațiile statistice întocmite de diriginți.
Situația centralizată pe școală.
Comentarii:

• Concluzii: Păstrarea bazei de date cu absențele la nivelul comisiilor.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Urmărirea situației frecventării cursurilor duce la diminuarea 
absenteismului.
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9 Periplu londonez 4 1. 
Constientizareaelev
ilor clasei a IX-a D 
privind apartenenta 
la spatiul European
2. Cunoasterea 
culturii, traditiilor si 
a arhitecturii 
britanice
3. Educarea tinerei 
generatii in spiritual 
tolerantei si 
respectului 
alteritatii

18.11.2016 22.11.2016

Responsabilităţi: Prof.Monica Giuchici-coordonator
Ing. Manuela Ciobanu-presedintele comitetului de parinti al clasei a IX-a D

Indicatori realizare: 1. Participare la recrearea memoriei lui Sherlock Holmes
2. Beyond Caravaggio
3. Croaziera pe Tamisa

Comentarii:

• Concluzii: Se recomanda reluarea "Periplului londonez" si extinderea lui pe spatii europene 
mai largi

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: 1. Importanta cunoasterii cutumelor de cultura si civilizatie
2. Dezvoltarea abilitatilor de ascultare in limba engleza in spatii publice (gari, autogari)
3. Importanta actiunii in echipa

10 Uptown Valentine - Bal black 
and white

2 Valorificarea 
valorilor traditionale 

Aprecierea 
resurselor si 
dezvoltarea 
aptitudinilor de 
promovare a culturii 
traditionale
Crearea unui 
context care sa le 
permita tinerilor sa 
dobandeacsa 
competenta de 
exprimare a 
propriei culturi ca 
sursa a creativitatii 
si inovatiei

24.02.2017 24.02.2017

Responsabilităţi: Capacitarea tinerilor liceeni in actiuni de promovare a activitatilor Colegiului 
National Traian Lalescu, Resita

Indicatori realizare: 90%, 250 de elevi de liceu impreuna cu profesorii diriginti

Comentarii:
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• Concluzii: Experienta dobandita va fi liantul de promovare a sarbatorilor traditionale 
romanesti in comunitate

• Realizat în proporţie de 90 %

• Lecţii învăţate: Imbunatatirea relatiilor intre colegi
Imbogatirea cunostintelor despre cultura traditionala romaneasca

11 Winter is coming 2 -coeziunea grupului
-integrarea 
individului in 
comunitate
-informarea 
comunitatii despre 
oferta educationala 
a colegiului

20.12.2016 20.12.2016

Responsabilităţi: Mobilizarea celor 1088 de elevi la marsul de promovare a actiunii
Pregatirea preliminara a celor 1000 de elevi pentru a desfasura in bune conditii mannequin 
challenge 
organizarea spectacolului propriu-zis

Indicatori realizare: -1088 de elevi participant
- participare 100% a cadrelor didactice
-prezenta si sustinerea din partea parintilor

Comentarii:

• Concluzii: Proiectul s-a dovedit ometodainovativa de promovare si informare a comunitatii 
despre oferta educationala CNTLR

• Realizat în proporţie de 90 %

• Lecţii învăţate: -coeziunea grupului
-capacitate de organizare
-responsabilizarea partenerilor elevi-profesori-parinti

12 World citizens - 2017- proiect 
international

5, 5 Schimb de 
experienta
Consolidarea 
culturii 
corporationale a 
colegiului
Implementarea 
modelului 
educational 
transformational

18.01.2017 22.01.2017

Responsabilităţi: Prof.Chiosa Nicolae-coordonator proiect
Prof. Gaspar Loredana-coordonator activitate
Prof. Raicu Georgeta-coordonator activitate
Prof. psiholog Demenenco Dana-coordonator activitate

Indicatori realizare: Deplasare in Italia-Foligno a 13 elevi si 3 cadre didactice
Interactiunea cu elevii corespondenti si profesorii lor in a doua etapa a proiectului
Participarea la activitati organizate in scolile partenere, parohia locala si comunitatea locala

Comentarii:

• Concluzii: -continuarea activitatilor in cadrul proiectului
-organizarea de actiuni culturale in care sa fie implicati cat mai multi elevi
-cultivarea unei atitudini civice corespunzatoare si a apartenentei la un spatiu cultural latin
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• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: -coeziunea grupului
-acceptarea culturalitatii
-capacitatea de organizare
-responsabilizarea partenerilor elevi-parinti-profesori

Nr. 
crt.

Nume Tip Cercetare Obiective Dată 
început    

Dată 
sfârşit

1 Analiza rezultatelor școlare 
/disciplină - S01

Eficacitate 
educaţională pe 
disciplina Z

Analiza 
rezultatelor 
obținute de 
elevi pentru 
fiecare 
disciplină.
Elaborarea 
unui plan de 
îmbunătățire 
a 
performanțel
or școlare.

01.02.2017 03.02.2017

Responsabilităţi: Fiecare profesor întocmește o situație statistică privind mediile obținute de elevii 
claselor la care predă.
Șefii de comisii metodice centralizează datele pe discipline ș
i analizează situația la nivelul comisiei metodice.
Directorii centralizează datele la nivelul unitații școlare și stabilesc împreună cu CA măsurile care 
se impun.

Indicatori realizare: Situațiile statistice ale profesorilor.
Raportul de activitate al șefilor comisiilor metodice.
Analiza activității pentru S01.

Comentarii:

• Concluzii: Analiza comparativă pe an de studiu

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Rezultatele sunt centralizate pe discipline la nivelul comisiilor.

Activităţi de evaluare internă
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2 Analiza rezultatelor 
școlare/disciplina-S02

Eficacitate 
educaţională pe 
disciplina Z

Analiza 
rezultatelor 
obținute de 
elevi pentru 
fiecare 
disciplină.
Elaborarea 
unui plan de 
eficientizare 
a 
performanțel
or școlare.

19.06.2017 23.06.2017

Responsabilităţi: Fiecare profesor completează o situație statistică privind mediile obținute de 
elevii claselor la care predă.
Șefii de comisii metodice centralizează datele pe discipline și analizează situația la nivelul comisiei 
metodice.
Conducerea școlii centralizează datele la nivelul unității școlare și stabilește împreuna cu CA 
măsurile care se impun.
Indicatori realizare: Situațiile statistice ale profesorilor.
Raportul de activitate al șefilor comisiilor metodice.
Analiza activității pentru S02.

Comentarii:

• Concluzii: Analiza comparativă a situației școlare pe cele două semestre.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Raportul individual este baza pentru centralizarea datelor la nivelul unității 
școlare.
Pe baza rapoartlor individuale și în urma centralizării datelor se poate trece la întocmirea 
unor planuri remediale.

3 Analiza situației școlare în anul 
2016-2017

Eficacitate 
educaţională pe 
disciplina Z

Analiza 
rezultatelor 
obținute de 
elevi la 
fiecare 
disciplină.
Elaborarea 
unui plan de 
îmbunătățire 
a 
performanței.

28.08.2017 31.08.2017

Responsabilităţi: Profesorii întocmesc situația statistică cu mediile anuale ale elevilor din clasele 
la care predau.
Șefii de comisii metodice centralizează datele pe discipline și analizează situația la nivel de 
comisie.
Conducerea școlii centralizează datele la nivelul unității. 
Indicatori realizare: Situațiile statistice ale profesorilor.
Raportul de activitate al șefilor de comisii metodice.
Analiza activității pentru anul școlar 2016-2017.

Comentarii:

• Concluzii: Analiza comparativă a rezultatelor pe semestre și an școlar.
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• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Coordonarea activității comisiilor metodice.
4 Competente pentru mileniul III Observaţie directă 

a metodei 
pedagogice

1. 
Identificarea 
strategiilor 
cheie pentru 
sustenabilitat
ea relației 
elev-profesor
2. Strategii 
comunicative 
interactive 
pentru 
evaluarea 
colegiala 
3. Angajarea 
elevilor în 
găsirea 
soluțiilor 
viabile

01.11.2016 30.11.2016

Responsabilităţi: 1. prof. Giuchici Monica - coordonator lecție deschisă clasa a IX-a D
2. prof. Ienciu Rodica - coordonator lecție deschisă clasa a XII-a A
3. prof. Constantinescu Lorena - lecție deschisă clasa pregătitoare B
4. prof. Perian Gabriela - lecție deschisă clasa clasa a VI-a A cerc pedagogic
Indicatori realizare: 1. participarea întregii clase la realizarea lecției propuse
2. realizarea de fișe de lucru interactive
3. fișe de evaluare colegială transversală/individuală/grup
Comentarii:

• Concluzii: Se recomandă continuarea periplului lecțiilor deschise pâna la includerea 
fiecărui membru al Comisiei de limbi moderne a Colegiului Național Traian Lalescu
Se recomandă publicarea rezultatelor cercetării în revista Managementul Schimbării vol. X 
2017

• Realizat în proporţie de 50 %

• Lecţii învăţate: 1. conceperea lecției moderne din punctul de vedere al dinamicii relației 
profesor-elev pe tot parcursul celor 50 de minute
2. climatul de respect reciproc asigură realizarea cu succes a tuturor sarcinilor propuse

5 Culegerea de date privind 
gradul de satisfacție al 
beneficiarilor - S01

Chestionar de 
evaluare a 
satisfacţiei 
beneficiarilor

Obţinerea 
unor 
instrumente 
care să ofere 
informații 
obiective 
privind gradul 
de satisfacţie 
al 
beneficiarilor 
direcți , dar și 
a celor 
indirecți.

05.12.2016 05.06.2017
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Responsabilităţi: CEAC elaborează împreună cu psihologul școlii chestionarele.
Diriginții aplică chestionarele.
CEAC centralizează datele și le interpretează împreunaă cu psihologul școlii.
CA stabilește măsurile care se impun.

Indicatori realizare: Chestionarul elaborat.
PV privind stabilirea eșantionului.
Centralizatorul datelor colectate.
PV privind discutarea datelor culese de către CA.

Comentarii:

• Concluzii: Completarea chestionarului a fost realizată de un număr foarte mare de elevi din 
ciclul liceal.
Este nevoie de a urmări gradul de satisfacție al elevilor pentru mai multe discipline.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Urmărirea gradului de satisfacție al beneficiarilor în ceea ce privește modul 
de predare al profesorilor la disciplinele matematică și română precum și măsurarea 
gradului de satisfacție al elevilor în legătură cu desfășurarea orelor de dirigenție.

6 Ghid Paideutic Personal 
(vol.XIII, 2016)

Analiză de conţinut 
a materialelor de 
suport educaţional

1. Asigurarea 
unor repere 
profesionale 
veritabile intr-
o perioada 
de profunde 
transformari 
educationale
2. 
Dezbaterea 
Modelului 
Pedagogiei 
Transformati
onale la nivel 
de catedra, 
institutie, 
comunitate 
educationala

05.12.2016 05.12.2016

Responsabilităţi: 1. Prof. Monica Giuchici-coordonator
2. Profesori limbi moderne - cercetare la nivelul grupelor tinta(prof. Ienciu Rodica, Constantinescu 
Lorena, Damsea Alexandra, Camelia Radovan)

Indicatori realizare: Revista anuala

Comentarii:

• Concluzii: Se recomanda continuarea cercetarii si publicarii rezultatelor acestora in "Ghid 
Paideutic Personal" vol XIV

• Realizat în proporţie de 65 %

• Lecţii învăţate: Elevii reusesc sa preia creative strategiile de invatare interactive-
personalizate in vederea obtinerii de performanta la sfarsitul fiecarui ciclu de invatamant
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PARTEA A III-A
NIVELUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ, CONFORM
STANDARDELOR DE ACREDITARE ŞI DE EVALUARE PERIODICĂ (H.G. nr. 21/18.01.2007) şi
STANDARDELE DE REFERINŢĂ

Nr. 
crt.

Indicator
N

esatisfacato
r

S
atisfacato

r

B
in

e

F
o

arte b
in

e

E
xcelen

t

Învăţamântul prescolar
DOMENIU Capacitate instituţională

Subdomeniu Baza materială (resurse)
1 Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de 
învăţământ şi auxiliarelor curriculare x

2 Accesibilitatea spaţiilor auxiliare x
3 Accesibilitatea spaţiilor şcolare x
4 Dotarea cu  tehnologie informatică şi de comunicare. x
5 Dotarea cu mijloacele de învăţământ şi cu auxiliare curriculare x
6 Dotarea spaţiilor şcolare x
7 Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare x
8 Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare/ centrului de 
informare şi documentare x

9 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor administrative x
10 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor auxiliare x
11 Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare şi a actelor de studii x
12 Utilizarea spaţiilor auxiliare x
13 Utilizarea spaţiilor şcolare x

Subdomeniu Resurse umane

1 Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului 
nedidactic x

2 Managementul personalului didactic şi de conducere x
Subdomeniu Structuri institutionale, administrative si manageriale

1 Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară, 
în timpul desfăşurării programului x

2 Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi. x
3 Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi x
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4 Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă  şi 
externă x

5 Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei; 
înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor. x

6 Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective 
(proiectul de dezvoltare şi planul de implementare) x

7 Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ x
8 Organizarea internă a unităţii de învăţământ x

DOMENIU Eficacitate educaţională

Subdomeniu Activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz
1 Activitatea metodică a cadrelor didactice x
2 Activitatea ştiinţifică x

Subdomeniu Activitatea financiară a organizaţiei
1 Constituirea bugetului şcolii x
2 Execuţia bugetară x

Subdomeniu Conţinutul programelor de studiu
1 Definirea şi promovarea ofertei educaţionale x
2 Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai comunităţii  x
3 Proiectarea curriculumul-ui x
4 Realizarea curriculumul-ui x

Subdomeniu Rezultatele învăţării
1 Evaluarea  rezultatelor şcolare x
2 Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare  (extra-clasă 
şi extra-şcolare) x

DOMENIU Managementul calităţii

Subdomeniu Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării
1 Optimizarea accesului la resursele educaţionale x

Subdomeniu Baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea 
internă a calităţii

1 Constituirea bazei de date a unităţii de învăţământ x
Subdomeniu Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, 
conform legii

1 Constituirea si funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea 
internă a calităţii x

Subdomeniu Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral
1 Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral x
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Subdomeniu Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor 
învăţării

1 Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării 
învăţării x

Subdomeniu Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea 
periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate

1 Revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare x
Subdomeniu Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii

1 Dezvoltarea profesională a personalului x
2 Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională x
3 Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţii x

Subdomeniu Transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la 
programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările 
oferite

1 Asigurarea accesului  la oferta educaţională a şcolii x
Învăţamântul primar

DOMENIU Capacitate instituţională

Subdomeniu Baza materială (resurse)
1 Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de 
învăţământ şi auxiliarelor curriculare x

2 Accesibilitatea spaţiilor auxiliare x
3 Accesibilitatea spaţiilor şcolare x
4 Dotarea cu  tehnologie informatică şi de comunicare. x
5 Dotarea cu mijloacele de învăţământ şi cu auxiliare curriculare x
6 Dotarea spaţiilor şcolare x
7 Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare x
8 Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare/ centrului de 
informare şi documentare x

9 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor administrative x
10 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor auxiliare x
11 Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare şi a actelor de studii x
12 Utilizarea spaţiilor auxiliare x
13 Utilizarea spaţiilor şcolare x

Subdomeniu Resurse umane

1 Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului 
nedidactic x
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2 Managementul personalului didactic şi de conducere x
Subdomeniu Structuri institutionale, administrative si manageriale

1 Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară, 
în timpul desfăşurării programului x

2 Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi. x
3 Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi x
4 Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă  şi 
externă x

5 Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei; 
înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor. x

6 Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective 
(proiectul de dezvoltare şi planul de implementare) x

7 Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ x
8 Organizarea internă a unităţii de învăţământ x

DOMENIU Eficacitate educaţională

Subdomeniu Activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz
1 Activitatea metodică a cadrelor didactice x
2 Activitatea ştiinţifică x

Subdomeniu Activitatea financiară a organizaţiei
1 Constituirea bugetului şcolii x
2 Execuţia bugetară x

Subdomeniu Conţinutul programelor de studiu
1 Definirea şi promovarea ofertei educaţionale x
2 Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai comunităţii  x
3 Proiectarea curriculumul-ui x
4 Realizarea curriculumul-ui x

Subdomeniu Rezultatele învăţării
1 Evaluarea  rezultatelor şcolare x
2 Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare  (extra-clasă 
şi extra-şcolare) x

DOMENIU Managementul calităţii

Subdomeniu Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării
1 Optimizarea accesului la resursele educaţionale x

Subdomeniu Baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea 
internă a calităţii

1 Constituirea bazei de date a unităţii de învăţământ x
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Subdomeniu Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, 
conform legii

1 Constituirea si funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea 
internă a calităţii x

Subdomeniu Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral
1 Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral x

Subdomeniu Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor 
învăţării

1 Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării 
învăţării x

Subdomeniu Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea 
periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate

1 Revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare x
Subdomeniu Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii

1 Dezvoltarea profesională a personalului x
2 Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională x
3 Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţii x

Subdomeniu Transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la 
programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările 
oferite

1 Asigurarea accesului  la oferta educaţională a şcolii x
Învăţamântul secundar inferior (gimnaziu)

DOMENIU Capacitate instituţională

Subdomeniu Baza materială (resurse)
1 Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de 
învăţământ şi auxiliarelor curriculare x

2 Accesibilitatea spaţiilor auxiliare x
3 Accesibilitatea spaţiilor şcolare x
4 Dotarea cu  tehnologie informatică şi de comunicare. x
5 Dotarea cu mijloacele de învăţământ şi cu auxiliare curriculare x
6 Dotarea spaţiilor şcolare x
7 Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare x
8 Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare/ centrului de 
informare şi documentare x

9 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor administrative x
10 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor auxiliare x
11 Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare şi a actelor de studii x
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12 Utilizarea spaţiilor auxiliare x
13 Utilizarea spaţiilor şcolare x

Subdomeniu Resurse umane

1 Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului 
nedidactic x

2 Managementul personalului didactic şi de conducere x
Subdomeniu Structuri institutionale, administrative si manageriale

1 Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară, 
în timpul desfăşurării programului x

2 Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi. x
3 Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi x
4 Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă  şi 
externă x

5 Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei; 
înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor. x

6 Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective 
(proiectul de dezvoltare şi planul de implementare) x

7 Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ x
8 Organizarea internă a unităţii de învăţământ x

DOMENIU Eficacitate educaţională

Subdomeniu Activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz
1 Activitatea metodică a cadrelor didactice x
2 Activitatea ştiinţifică x

Subdomeniu Activitatea financiară a organizaţiei
1 Constituirea bugetului şcolii x
2 Execuţia bugetară x

Subdomeniu Conţinutul programelor de studiu
1 Definirea şi promovarea ofertei educaţionale x
2 Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai comunităţii  x
3 Proiectarea curriculumul-ui x
4 Realizarea curriculumul-ui x

Subdomeniu Rezultatele învăţării
1 Evaluarea  rezultatelor şcolare x
2 Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare  (extra-clasă 
şi extra-şcolare) x
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DOMENIU Managementul calităţii

Subdomeniu Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării
1 Optimizarea accesului la resursele educaţionale x

Subdomeniu Baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea 
internă a calităţii

1 Constituirea bazei de date a unităţii de învăţământ x
Subdomeniu Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, 
conform legii

1 Constituirea si funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea 
internă a calităţii x

Subdomeniu Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral
1 Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral x

Subdomeniu Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor 
învăţării

1 Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării 
învăţării x

Subdomeniu Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea 
periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate

1 Revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare x
Subdomeniu Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii

1 Dezvoltarea profesională a personalului x
2 Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională x
3 Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţii x

Subdomeniu Transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la 
programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările 
oferite

1 Asigurarea accesului  la oferta educaţională a şcolii x
Învăţamântul secundar superior (liceu) - Filiera Teoretica

DOMENIU Capacitate instituţională

Subdomeniu Baza materială (resurse)
1 Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de 
învăţământ şi auxiliarelor curriculare x

2 Accesibilitatea spaţiilor auxiliare x
3 Accesibilitatea spaţiilor şcolare x
4 Dotarea cu  tehnologie informatică şi de comunicare. x
5 Dotarea cu mijloacele de învăţământ şi cu auxiliare curriculare x
6 Dotarea spaţiilor şcolare x
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7 Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare x
8 Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare/ centrului de 
informare şi documentare x

9 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor administrative x
10 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor auxiliare x
11 Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare şi a actelor de studii x
12 Utilizarea spaţiilor auxiliare x
13 Utilizarea spaţiilor şcolare x

Subdomeniu Resurse umane

1 Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului 
nedidactic x

2 Managementul personalului didactic şi de conducere x
Subdomeniu Structuri institutionale, administrative si manageriale

1 Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară, 
în timpul desfăşurării programului x

2 Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi. x
3 Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi x
4 Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă  şi 
externă x

5 Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei; 
înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor. x

6 Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective 
(proiectul de dezvoltare şi planul de implementare) x

7 Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ x
8 Organizarea internă a unităţii de învăţământ x

DOMENIU Eficacitate educaţională

Subdomeniu Activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz
1 Activitatea metodică a cadrelor didactice x
2 Activitatea ştiinţifică x

Subdomeniu Activitatea financiară a organizaţiei
1 Constituirea bugetului şcolii x
2 Execuţia bugetară x

Subdomeniu Conţinutul programelor de studiu
1 Definirea şi promovarea ofertei educaţionale x
2 Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai comunităţii  x
3 Proiectarea curriculumul-ui x
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4 Realizarea curriculumul-ui x
Subdomeniu Rezultatele învăţării

1 Evaluarea  rezultatelor şcolare x
2 Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare  (extra-clasă 
şi extra-şcolare) x

DOMENIU Managementul calităţii

Subdomeniu Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării
1 Optimizarea accesului la resursele educaţionale x

Subdomeniu Baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea 
internă a calităţii

1 Constituirea bazei de date a unităţii de învăţământ x
Subdomeniu Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, 
conform legii

1 Constituirea si funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea 
internă a calităţii x

Subdomeniu Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral
1 Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral x

Subdomeniu Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor 
învăţării

1 Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării 
învăţării x

Subdomeniu Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea 
periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate

1 Revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare x
Subdomeniu Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii

1 Dezvoltarea profesională a personalului x
2 Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională x
3 Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţii x

Subdomeniu Transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la 
programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările 
oferite

1 Asigurarea accesului  la oferta educaţională a şcolii x
Învăţamântul tertiar non-universitar (postliceal)

DOMENIU Capacitate instituţională

Subdomeniu Baza materială (resurse)
1 Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de 
învăţământ şi auxiliarelor curriculare x

2 Accesibilitatea spaţiilor auxiliare x
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3 Accesibilitatea spaţiilor şcolare x
4 Dotarea cu  tehnologie informatică şi de comunicare. x
5 Dotarea cu mijloacele de învăţământ şi cu auxiliare curriculare x
6 Dotarea spaţiilor şcolare x
7 Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare x
8 Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare/ centrului de 
informare şi documentare x

9 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor administrative x
10 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor auxiliare x
11 Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare şi a actelor de studii x
12 Utilizarea spaţiilor auxiliare x
13 Utilizarea spaţiilor şcolare x

Subdomeniu Resurse umane

1 Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului 
nedidactic x

2 Managementul personalului didactic şi de conducere x
Subdomeniu Structuri institutionale, administrative si manageriale

1 Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară, 
în timpul desfăşurării programului x

2 Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi. x
3 Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi x
4 Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă  şi 
externă x

5 Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei; 
înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor. x

6 Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective 
(proiectul de dezvoltare şi planul de implementare) x

7 Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ x
8 Organizarea internă a unităţii de învăţământ x

DOMENIU Eficacitate educaţională

Subdomeniu Activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz
1 Activitatea metodică a cadrelor didactice x
2 Activitatea ştiinţifică x

Subdomeniu Activitatea financiară a organizaţiei
1 Constituirea bugetului şcolii x
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2 Execuţia bugetară x
Subdomeniu Conţinutul programelor de studiu

1 Definirea şi promovarea ofertei educaţionale x
2 Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai comunităţii  x
3 Proiectarea curriculumul-ui x
4 Realizarea curriculumul-ui x

Subdomeniu Rezultatele învăţării
1 Evaluarea  rezultatelor şcolare x
2 Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare  (extra-clasă 
şi extra-şcolare) x

DOMENIU Managementul calităţii

Subdomeniu Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării
1 Optimizarea accesului la resursele educaţionale x

Subdomeniu Baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea 
internă a calităţii

1 Constituirea bazei de date a unităţii de învăţământ x
Subdomeniu Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, 
conform legii

1 Constituirea si funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea 
internă a calităţii x

Subdomeniu Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral
1 Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral x

Subdomeniu Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor 
învăţării

1 Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării 
învăţării x

Subdomeniu Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea 
periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate

1 Revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare x
Subdomeniu Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii

1 Dezvoltarea profesională a personalului x
2 Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională x
3 Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţii x

Subdomeniu Transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la 
programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările 
oferite

1 Asigurarea accesului  la oferta educaţională a şcolii x
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PARTE A IV-A 
PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR 
URMĂTOR

Nr. 
crt.

Nume Tip 
Activitate

Obiective Dată 
început    

Dată 
sfârşit

1 Dotarea Laboratorului de 
Informatică III 

3, 3 Dotarea laboratorului 
cu un număr de 30 
de calculatoare.
Refacerea rețelei 
pentru conectarea 
tuturor 
calculatoarelor la 
internet.

16.10.2017 31.08.2018

Responsabilităţi: Conducerea Colegiului inițiază demersul în vederea achiziționării 
calculatoarelor.
Profesorii de informatică dau informații cu privire la rețeaua existentă în laborator și supraveghează 
implementarea proiectului.

Indicatori realizare: Numărul de calculatoare obținute.

Detalii: Conducerea Colegiului inițiază discuții cu reprezentanți ai Primăriei în vederea obținerii 
unui sprijin financiar pentru modernizarea Laboratorului Informatică III.

2 Elaborarea procedurii "Cornul și 
laptele"

6, 6 Culegerea 
sistematica de date 
relevante pentru 
cunoasterea precisa 
a pasilor de urmat in 
vederea elaborarii, 
acolo unde este 
necesar, a unor 
planuri remediale. 

15.10.2017 31.10.2017

Responsabilităţi: CEAC elaborează procedura.
CA aprobă procedura.
Profesorii responsabili aplică procedura.
Indicatori realizare: Procedura elaborată de CEAC și aprobată de CA

Detalii: Adoptarea si parcurgerea unui program de distribuție a cornului si laptelui.
Stabilirea responsabilităților profesorilor desemnați să participe la  programul "Cornul și laptele". 

Activităţi de îmbunătăţire a calităţii:
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3 Parteneriat Direcția Județeană 
pentru Cultură Caraș-Severin

5, 5 Obiectivul principal 
este facilitarea 
accesului la cultura 
locală, dar și 
națională a elevilor 
CNTLR în colaborare 
cu instituții culturale 
județene în vederea 
dezvoltării,moderniză
rii și optimizării 
serviciilor culturale, 
dar și protejarea și 
punerea în valoare a 
patrimoniului cultural 
local și național

15.10.2017 11.06.2018

Responsabilităţi: Profesorii Colegiului și autoritățile locale organizează împreună activități la care 
să participe elevii CNTLR.
Indicatori realizare: Cunoștințele acumulate de elevi în proiectele la care au participat.
Gradul de satisfacție al elevilor participanți.
Detalii: Activități de studiu și de training pentru elevii școlii în vederea îmbunătățirii calității actului 
didactic autentic și adaptat realităților culturale locale prin realizarea de proiecte și programe 
culturale pe baza urmatoarelor principii:
• Autonomia culturii și artei
• Prioritatea valorii
• Egalitatea șanselor
• Protejarea si promovarea identității culturale specifice

4 Parteneriat Educativa 5, 5 Facilitarea lagăturii 
dintre elevii CNTLR 
și instituții de 
educație superioară 
din țară și din Europa 
prin asigurarea 
accesului la o rețea 
de informații ce 
acoperă un spectru 
cât mai larg de 
opțiuni în vederea 
optimizării 
transferului dinspre 
mediul educațional 
preuniversitar către 
cel al învățământului 
superior.

31.10.2017 10.11.2017

Responsabilităţi: Coordonatorul parteneriatului dintre CNTLR și Educativa împreună cu diriginții 
claselor a XI-a și a XII-a ce participă la târgul internațional de universități RIUF, organizează grupul 
de elevi și transportul acestora la Timișoara, în locația în care se desfășoară activitățile specifice.
Indicatori realizare: Participarea elevilor la discuțiile cu reprezentanții universităților din Europa.
Gradul de satisfacție a elevilor cu privire la informațiile obținute.

61

COLEGIUL NATIONAL "TRAIAN LALESCU" RESITA



Detalii: Prin programul Edmundo oferit de Educativa se organizează activități de informare,  
asistență și consiliere a elevilor pentru admiterea la instituții de învățământ superior din țară și din 
Europa. Se asigură astfel accesul la o largă rețea de contacte cu universități din toată Europa și 
suport în accesarea unor sisteme educaționale internaționale precum și implementarea a 
numeroase proiecte pentru tineri. Printre acestea se număra și RIUF, târgul internațional de 
universități la care elevii CNTLR participă în fiecare an.

5 Revizuirea procedurilor 
existente

1, 4 Culegerea 
sistematica de date 
relevante.

15.10.2017 22.12.2017

Responsabilităţi: CEAC revizuiește procedurile.
CA aprobă reviziile.
Salariații Colegiului aplică procedurile revizuite.
Indicatori realizare: Procedurile revizuite de CEAC și aprobate de CA

Detalii: Revizuirea anumitor proceduri

Nr. 
crt.

Nume Tip Cercetare Obiective Dată 
început    

Dată 
sfârşit

1 Analiza rezultatelor obținute la 
examenele naționale

Eficacitate 
educaţională pe 
disciplina Z

Analiza 
rezultatelor 
obținute de 
elevi la fiecare 
disciplină din 
cadrul 
Evaluării 
Naționale la 
clasa a VIII-a.
Analiza 
rezultatelor 
obținute de 
elevi la fiecare 
disciplină din 
cadrul 
Examenului 
de 
Bacalaureat.

16.07.2018 17.08.2018

Responsabilităţi: Fiecare profesor care a avut elevi participanți la examenele naționale 
întocmește o situație cu notele obținute de elevi la disciplina pe care o predă.
Șefii de comisii centralizează datele pe discipline și analizează situația la nivelul comisiei metodice.
Conducerea școlii analizează situația la nivelul unității școlare și stabilește măsurile care se impun.
Indicatori realizare: Situația statistică prezentată de profesori.
Situația prezentată de șefii de comisii metodice.
Aspecte reţinute: Nevoia implementării unui plan de măsuri în vederea îmbunătățirii rezultatelor 
din cadrul examenelor naționale.

Activităţi de evaluare internă:
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2 Monitorizarea activității didactice 
la clasă S01

Observaţie 
directă a metodei 
pedagogice

Asigurarea 
unei abordari 
unitare in ceea 
ce priveste 
asistenta la 
clasa a sefilor 
comisiilor 
metodice şi a 
conducerii 
unităţii şcolare

15.01.2018 09.02.2018

Responsabilităţi: Fiecare șef de comisie metodică planifică și asistă cel puțin o oră pentru fiecare 
profesor din comisia pe care o conduce.
Fiecare director afectuează cel puțin o asistență saptamânal.
Indicatori realizare: Numărul asistențelor efectuate

Aspecte reţinute: Se impune utilizarea intr-un grad cat mai ridicat a metodelor activ-participative 
în procesul de invatare

3 Monitorizarea activității didactice 
la clasă S02

Observaţie 
directă a metodei 
pedagogice

Cresterea 
gradului de 
utilizare la 
clasa a 
metodelor 
activ-
participative 
de invaţare.
Diseminarea 
exemplelor de 
buna practica.

02.04.2018 30.04.2018

Responsabilităţi: Fiecare director afectuează cel puțin o asistență fiecărui profesor.
Fiecare șef de comisie metodică planifică și asistă cel puțin o oră pentru fiecare profesor din 
comisia pe care o conduce.

Indicatori realizare: Numărul profesorilor asistați.

Aspecte reţinute: Se impune utilizarea intr-un grad cat mai ridicat a metodelor activ-participative 
în procesul de invatare, dar si diseminarea exemplelor de buna practica, mai ales de la profesorii 
cu experienta catre cadrele didactice tinere.

Director, Responsabil CEAC,
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