




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

D03 Poziţionarea şcolii în localitate:
Zonă centrală

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

Nici un răspuns selectat.

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

I. Date de identificare a unităţii de învăţământ 

Raport pentru anul şcolar 2021 - 2022 Finalizat,având starea  finalizat

15.11.2022la data de
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D06 Tipul unităţii, în funcţie de forma de proprietate:

publică

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

8019972.00 9890907.00

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

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

preşcolar Nu Da

primar Da Da

gimnazial Da Nu

liceal Da Nu

postliceal și de maiștri Da Nu

D12 În cazul liceului, filierele prezente în unitate sunt:

Teoretica

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

Uman Da
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Real Da

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

Nici un răspuns selectat.

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

Nici un răspuns selectat.

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

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

limba engleză Da

limba franceză Da

limba germană Da

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 
preşcolar

0.00 2.00 2.00
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Numărul de 
clase din 
învăţământul 
primar (CP-IV)

15.00 4.00 19.00

Numărul de 
clase din 
învăţământul 
gimnazial (V-
VIII)

11.00 0.00 11.00

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

16.00 0.00 Da 16.00

Numărul de 
clase din 
învăţământul 
postliceal

9.00 0.00 9.00

Total 51.00 6.00 57.00

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 preşcolar

0.00 28.00 28.00

Numărul de elevi din 
învăţământul primar (CP-
IV)

351.00 74.00 425.00

Numărul de elevi din 
învăţământul gimnazial (V-
VIII)

274.00 0.00 274.00

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

433.00 0.00 433.00

Numărul de elevi din 
învăţământul postliceal

133.00 0.00 133.00

Total 1191.00 102.00 1293.00

Total grădiniţă 0.00 28.00 28.00

Total niveluri şcoală 1191.00 74.00 1265.00
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D19a Numărul copiilor /elevilor cu CES, pe 
niveluri de învăţământ (din cei raportaţi la 
D18), fără clasa pregătitoare:
Total elevi CES unitate

Numărul de elevi din învăţământul primar (CP-IV) 32.00

Numărul de elevi din învăţământul gimnazial (V-
VIII)

2.00

Total 34.00

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 28

Programul „A 
doua şansă” - 
învăţământ 
secundar inferior

0.00 0.00 primar 19 425

Cu frecventa - 
seral:  
învăţământ liceal

0.00 0.00 gimnaziu 11 274

Cu frecventa - 
seral: - 
învăţământ 
postliceal 

0.00 0.00 liceu 16 433

Cu frecvenţă 
redusă -  
învăţământ 
primar

0.00 0.00 postliceal 9 133

Cu frecvenţă 
redusă -  
învăţământ 
gimnazial

0.00 0.00 0 0

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
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Total 0.00 0.00 57 1293

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 4.00 119

Profil real Matematică–informatică 8.00 212

Profil real Ştiinţe ale naturii 4.00 102

D22 Filiera tehnologică

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

Număr Clase Număr Elevi

Nici un răspuns selectat.

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

Nici un răspuns selectat.

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

Nici un răspuns selectat.

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

Nici un răspuns selectat.

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

Număr Clase Număr Elevi

Nici un răspuns selectat.

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

Nici un răspuns selectat.

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

Nici un răspuns selectat.

D23 Filiera Vocaţională

D23a Numărul de clase şi elevi din învăţământul de zi:

Număr Clase Număr Elevi

Nici un răspuns selectat.

D23c Numărul de clase şi elevi din învăţământul de zi:

Număr Clase Număr Elevi

Nici un răspuns selectat.

D23e Numărul de clase şi elevi din învăţământul de zi:

Număr Clase Număr Elevi

Nici un răspuns selectat.
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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 6 0 0.47

Maghiară/Secui 0 4 0 0.32

Rromi 10 29 35.71 2.29

Română 18 1226 64.29 96.92

Total 28 1265 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 [%]

Nici un răspuns selectat.

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) 34 0

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

Elevi autodeclarati 10.00 29.00

III. Condiţii de acces la unitatea şcolară unde este înscris elevul 
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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 28 1217 100 96.21

intre 30 si 60 de minute 0 48 0 3.79

Total 28 1265 100 100

Timp mediu 15 16.14

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: 1241 98.10

Cu domiciliul în altă localitate, care fac navetă 
zilnică

24 1.90

Total 1265 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 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 temporar

telefon Da

fax Da

e-mail Da
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IV. Baza materială 

(1) Infrastructura şcolară

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 47 1 0 6 2 0

laboratoare/ 
cabinete 
şcolare

6 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 pt. beneficiari externi Da

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:

în săli distincte pentru activitatile cu copiii (activităţi didactice / sala de mese / dormitoare)

(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
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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

D37c Pregătirea hranei pentru cantină este asigurată prin:

Servicii de catering Da

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

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

Cu normă intreagă Da

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

Nu

(3) Utilităţi

D41 Condiţii din şcoală

D41a Unitatea coordonatoare:

Curent electric Da

Apă curentă Da
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Telefon Da

D41b Structuri subordonate:

Curent electric în toate structurile

Apă curentă în toate structurile

Telefon în toate structurile

(4) Elemente de dotare

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

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

Nici un răspuns selectat.

D44 Informaţii suplimentare privind grădiniţa:

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

Da

Mobilierul este adaptat vârstei copilului Da

(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 suficientă

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

Există un fond minim, care să acopere nevoile din unitate

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

Biblioteca asigură sistematic variantele 
de manuale alternative, pe discipline şi 
niveluri de studiu

Da

D51 Dacă există bibliotecă şcolară, cine sunt utilizatorii 
bibliotecii 

Elevii şi cadrele didactice din unitatea coordonatoare

D52 Numărul de terminale (desktop, laptop sau tablete) 
din şcoală şi din unităţile subordonate este:
Unitatea 
coordonatoare

Structuri 
subordonate

Total

Număr de terminale (desktop, laptop sau 
tablete) utilizate în administraţie (cabinet 
director, cancelarie, secretariat, bibliotecă 
etc.)

11 3 14

Număr de terminale (desktop, laptop sau 
tablete) utilizate exclusiv de cadrele 
didactice

25 3 28

Număr de terminale (desktop, laptop sau 
tablete) utilizate în activităţi cu elevii şi de 
către elevi

105 0 105

Număr de terminale (desktop, laptop sau 
tablete) cu acces la internet, utilizate în 
activităţi cu elevii şi de către elevi

105 0 105

Total 141 6 147

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

peste 90% din orele planificate peste 90% din orele planificate

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

dispune de soft educaţional pentru câteva discipline 
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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 Da

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

4 3.67

Număr cadre didactice cu gradul 
I

59 54.13

Număr cadre didactice cu gradul 
II

9 8.26

Număr cadre didactice cu 
definitivat

10 9.17

Număr cadre didactice fără 
definitivat

27 24.77

Număr personal didactic 
necalificat

0 0

Total 109 100
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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)

109 100

Numărul de cadre didactice 
calificate

109 100

Numărul de cadre didactice 
colaboratori

22 20.18

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)

113.00

Numărul de norme acoperite cu 
personalul şcolii în cadrul normei 
didactice

78.00

Numărul de norme acoperite cu 
personalul şcolii la plata cu ora

12.00

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

23.00

(2) Informaţii privind  acoperirea normelor didactice

D60 Acoperirea disciplinelor cu personal didactic titular:

Disciplină de studiu Grad de acoperire

Alte Acoperire integrală

Biologie, şt.naturii Acoperire integrală

Chimie Acoperire integrală

Consiliere Acoperire integrală

Cultură civică Acoperire integrală

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
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Educaţie plastică Acoperire integrală

Educaţie tehnologică Acoperire integrală

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

la nivelul normativelor la nivelul normativelor

(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 peste normativa

(4) Informaţii privind personalul de conducere

D63a Informaţii privind personalul de conducere: număr de 
directori:

număr de directori conform 
normativelor

3
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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 Fizică Gradul I 27 Da

Director Adjunct Biologie, 
şt.naturii

Gradul I 34 Da

Director Adjunct Alte Gradul I 27 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 1956 17.94

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

41 3 44

(5) Formarea continuă

Situaţii ale unităţii, din anul şcolar anterior 

D67a Efective şcolare din învăţământul de zi, pe niveluri

Număr elevi

Numărul de copii din învăţământul 
preşcolar

28

D67 - Efectivele şcolare pe niveluri de învăţământ existente anul şcolar anterior în unitate 
(şcoala coordonatoare şi structuri) :
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Numărul de elevi din învăţământul primar 
(CP-IV)

425

Numărul de elevi din învăţământul 
gimnazial (V-VIII)

274

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

433

Numărul de elevi din învăţământul 
postliceal

133

Total 1293

Total grădiniţă 28

Total niveluri şcoală 1265

Total liceu 433

Total profesional 0

VI. Participarea elevilor în anul şcolar anterior

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

Nici un răspuns selectat.

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 5965

numărul de absenţe nemotivate 1481

Total absenţe pe an 7446

Număr mediu absenţe pe copil 5.89

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

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

Număr Elevi

Nici un răspuns selectat.
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D69a Efectivele şcolare din învăţământul de zi 

Înscrişi la 
început

În evidenţă 
la sfârşit

Înscrişi pe 
parcurs

Transferaţi Elevi care 
au 
abondona
t

Situaţie 
finală

Numărul de copii 
din învăţământul 
preşcolar

28 28 0 0 0 28

Numărul de elevi 
din învăţământul 
primar (CP-IV)

433 425 0 8 0 425

Numărul de elevi 
din învăţământul 
gimnazial (V-VIII)

281 274 0 8 1 272

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

436 433 0 3 0 433

Numărul de elevi 
din învăţământul 
postliceal

169 133 0 4 32 133

Total 1347 1293 0 23 33 1291

Total grădiniţă 28 28 0 0 0 28

Total niveluri 
şcoală

1319 1265 0 23 33 1263

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 (CP-
IV)

11 0 0 0 0

D70 - Situaţia şcolară a elevilor  (total şcoala coordonatoare şi structuri), la sfârşitul anului 
şcolar anterior:
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Numărul de elevi din 
învăţământul gimnazial 
(V-VIII)

5 0 0 0 0

Total 16 0 0 0 0

(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

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)

98 0

Numărul absolvenţilor de gimnaziu 
(clasa a VIII-a)

44 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

10 18 48 71 127 0 274

Învăţământul 
liceal

0 0 12 91 330 0 433

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

Nici un răspuns selectat.
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 Numărul absolvenţilor de liceu- 
ciclu inferior (clasa a X-a)

117 0

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

108 0

Numărul absolvenţilor din 
învăţământul postliceal

58 0

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

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 6-6,99

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, în funcție de mediile de la 
evaluarea națională la finalul clasei a VIII-a, a fost 
(estimare):

Ponderea elevilor cu media peste 5 la evaluarea națională 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

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 108 108 0 0
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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

Învățământ liceal, ciclul superior – 
nivel 4

108 108

D76 Rezultatele la evaluarea națională la finalul clasei a VIII-a; 
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 romană 0 2 4 11 11 10 38

Matematică 2 8 3 8 9 8 38

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

Total 1 2 7 35 63 108

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

28 0

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

98 0

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

98 0

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

44 0

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

44 0

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

117 0
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Numărul absolvenţilor de liceu-ciclu 
inferior care au optat pentru 
continuarea liceului  (ciclul superior )

117 0

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

108 0

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

107 0

IX. Experienţa în evaluări internaţionale

D80a Şcoala a participat, prin elevi de vârstă 
corespunzătoare, la evaluări în cadrul:
Varianta Dvs

PISA Da

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:

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

XI. Alte realizări în activitatea şcolii

(1) Date referitoare la elevi
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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

primar 10 255

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

25 - 49% 25 - 49%

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):

106

(2) Date referitoare la cadrele didactice

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

8

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

18

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

337

(3) Aspecte manageriale

D86 - Numărul de discipline opţionale din oferta şcolii:

10
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PARTE A II-A 
DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE

Activităţi de îmbunătăţire a calităţii

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):

252700
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Nr. 
crt.

Nume Tip 
Activitate

Obiective Dată 
început    

Dată 
sfârşit

1 „My school can be cool” 5, 3 1.OBIECTIVE DE 
ÎNVĂȚARE – 
DESPRE  
PROCES: 
învățarea prin 
proiect- urmărește:
•activități care 
conduc la 
deprinderea unor 
abilități care au fost 
experimentate 
direct, 
•autonomie și 
muncă în echipă, la 
auto-evaluare, 
•înțelegerea 
faptului că un 
proces are mai 
multe etape, că 
sunt mulți oameni 
care au un cuvânt 
de spus,
•asumarea 
responsabilităților 
care derivă dintr-o 
situație reală, 
complexă, care 
influențează nu 
doar cunoașterea ci 
și personalitatea 
elevilor.
2.OBIECTIVELE 
DE AMENAJARE – 
REZULTATELE de 
amenajare: spațiile 
de învățare 
îmbunătățite.

18.10.2021 31.08.2022
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Responsabilităţi: 
Elevii, cu ajutorul profesorilor și al arhitecților (persoană-resursă) ajung la un set concret de 
obiective de intervenție. Prin consens, va fi ales și apoi detaliat un proiect care se va implementa 
efectiv prin resursele mobilizate. Pe parcurs, elevii devin mai conștienți de relația dintre mediului 
construit și starea de bine, aplică cunoștințele dobândite la diverse materii, își dezvoltă 
creativitatea, spiritul de inițiativă și îndemânarea. Toată echipa de proiect se va implica și în 
realizarea efectivă a intervențiilor.
• Elevii sunt principalii beneficiari ai acestui program. Împreună cu cadrele didactice, conducerea 
școlii, părinții – ei formează comunitatea din jurul școlii/liceului. Comunitatea are expertiză de 
utilizator. 
• Arhitecții oferă soluțiile de proiectare dar și ajutor în înțelegerea nuanțată a proceselor de 
transformare a mediului construit. 
• Alte categorii de actori pot susține cu resurse financiare și materiale implementarea proiectelor.

Indicatori realizare: Profesorii și arhitecții se pliază pe traseul construit împreună cu elevii pornind 
de la ce știu (învățarea anterioară) la învățarea dorită (realizarea obiectivelor propuse). Profesorii 
fac uz de ceea ce Hattie numește expertiză adaptativă, expertiză care se dezvoltă și la nivelul 
elevilor, pe măsură ce își formează competențele de autoreglare. (John Hattie (2014). Învăţarea 
vizibilă. Ghid pentru profesori. Editura Trei, p. 242)
TIMELINE- Fișa-resursă
CUTIA CU IDEI- o școală de secol 21
HARTA SENTIMENTELOR la școală
STĂRI LA ȘCOALĂ- chestionar
VENUSTAS: Planul școlii: harta umbrelor, harta temperaturii, harta culorilor, harta sunetelor, harta 
mirosurilor/gusturilor, harta materialelor și a texturilor, harta organizării spațiilor, harta punctelor de 
reper, harta spațiilor monumentale sau familiare, harta locurilor cu vederi pitorești, harta vegetației, 
harta locurilor personalizate.

Comentarii:

• Concluzii: Participând la proiect elevii învață și contribuie la îmbunătățirea mediului 
construit al școlii, prin colaborare. My School can be Cool încorporează experiențe, atitudini 
și valori ce se regăsesc în curriculum și antrenează: 
•componente specifice mai multor domenii științifice și academice (cunoștințe) și aplicarea 
operațională în diverse situații;
•atitudini și abilități personale și interpersonale care facilitează lucrul și viața împreună cu 
ceilalți;
•valori implicate în modul în care ne percepem pe noi înșine și rolul nostru în lumea 
comunității școlare.

• Realizat în proporţie de 100 %
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• Lecţii învăţate: Profesorul și elevul observă evoluția în timp și asociază comportamentele 
din fișă cu exemple concrete. Descriptorii din fișe clarifică pentru elevi caracteristicile pe 
care urmărim să le regăsim în munca lor. Elevii pot înțelege țintele învățării și criteriile 
pentru a avea succes în contextul programului My School can be Cool. Ajută profesorii și 
arhitecții să se coordoneze, iar pe elevi îi ajută să își urmărească propria evoluție și să se 
mobilizele pentru a-și îmbunătăți performanțele. Descriptorii aduc claritate în ceea ce 
privește conținutul și rezultatele. Evită confuzia dintre sarcinile de lucru (ce ”trebuie” să facă 
elevii) și ceea ce învață elevii. Fișele de observare se focalizează pe învățare, nu pe 
sarcinile de lucru. Elevii își urmăresc evoluția și identifică singuri ce aspecte din munca lor 
necesită mai mare atenție. Folosind asemenea instrumente, elevii exersează analize pe 
care le vor transfera în alte domenii ale vieții lor, în școală și în afara școlii. În timp, fișa 
oferă elevilor o imagin

2 Aplicarea practicilor pedagogice 
adecvate pastrarii procentului de 
promovabilitate la examenele 
nationale

6, 1 Implicarea unui 
numar mare de 
elevi care participa 
la programele de 
pregatire 
suplimentara 
pentru examenele 
nationale. 
Pastrarea 
procentului de 
promovabilitate de 
100% sau cat mai 
apoape de aceasta 
cifra 

17.01.2022 31.05.2022

Responsabilităţi: Directorii CNTLR centralizeaza programele de pregatire suplimentara. C.E.A.C. 
evalueaza impactul programelor de pregatire.

Indicatori realizare: Mai mult de 80% elevi din anii finali prezenti la programele de pregatire;
Pastrarea promovabilitatii in procent >97%. 

Comentarii:

• Concluzii: Implicarea tuturor cadrelor didactice care predau materii prezente in cadrul 
examenelor nationale a dus la rezultate foarte bune atat la Evaluarea Nationala, cat si la 
BAC.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Este benefica pregatirea suplimentara, indeosebi in cazul elevilor cu un 
parcurs academic modest.
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3 BF4EVER 2, 2 Scopul proiectului 
este creşterea 
capacităţii CNTLR 
de a organiza, 
desfăşura şi evalua 
activități în 
cooperare cu 
comunitatea locală 
care promovează 
manifestarea 
interculturală 
inovativă în rândul 
elevilor și a 
partenerilor lor 
străini ca o premisă 
a unei educaţii 
performante. 

19.07.2022 19.07.2022

Responsabilităţi: Echipa de proiect a organizat, în parteneriat cu Primăria Reșița și elevii și 
profesorii  de la Instituția Publică  Liceul Teoretic  Mircea Eliade din Chișinău, Liceul de  
Creativitate și Inventică  Prometeu- Prim. Chișinău și Instituția Publică  Liceul Teoretic  Spiru Haret 
și Chișinău, grupe de 15-16 elevi moldoveni și 5-6 elevi LMF-iști elevi care au participat la un 
treasor hunt indoor și outdoor presărat cu o serie de provocări.
Indicatori realizare: Implementarea activităţilor de tip  action bound, frendship(ice) candy bar, first 
aid demonstration,  atelier de dans popular, flash mob made in LMF, freeze motion photography i-
a provocat deopotrivă pe elevii de la Colegiul Național Traian Lalescu Reșița cât și pe partenerii lor 
moldoveni.

Comentarii:

• Concluzii: Rezultatul întâlnirii moldavo-române  devine astfel cartea de vizită  CNTLR. 
Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta elevii să 
aibă succes la şcoală şi, mai târziu, în viaţă. Atunci când  elevii şi comunitatea se consideră 
unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în jurul elevilor o comunitate de suport care 
începe să funcţioneze. 
Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţială în organizarea şcolii. Ele nu mai 
sunt considerate doar o simplă activitate sau o problemă de natura relaţiilor publice. Astfel, 
elevii învaţă să gândească critic, complex, îşi dezvoltă gândirea multiculturală, 
experimentează abilităţi de rezolvare de probleme, de empatie, de toleranţă şi, nu în ultimul 
rând, socializează, învăţând să fie mai apropiaţi, să lege noi prietenii, să-şi împărtăşească 
experienţe personale. Experienţele elevilor participanţi sunt pozitive, legăturile de prietenie 
dintre participanţi sunt stabile şi viabile astfel încât nu mai este nevoie de motivare 
suplimentară pentru participarea la alte programe asemănătoare, interne sau internaţionale.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Elevii devin capabili să înţeleagă lumea în care trăiesc şi să o transforme, 
să se cunoască pe sine și pe omologii lor din Republica Moldova şi să se transforme, să 
recepteze şi să transmită mesaje, exprimându-şi gândurile şi sentimentele fie prin 
comunicare verbală, utilizând un limbaj bogat şi nuanţat, fie prin activități artistice și 
sportive. Ilustrând realităţile vieţii lor cotidiene, activităţile specifice şcolii, familiei şi 
comunităţii din care fac parte, variatele forme de exprimare ale tinerilor dobândesc un rol 
formator.
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4 Curs Formare prin CCD Caras-
Severin

1, 4 Formarea 
profesorilor inscrisi 
la curs in vederea 
imbunatatirii 
cunosintelor 
acestora privind 
starea de bine a 
elevilor si scoala 
proactiva. 

23.05.2022 27.05.2022

Responsabilităţi: Patru cadre didactice ale CNTLR - 3 participanti la Fluxul 1 al Proiectului 
Erasmus+ 2020-1-RO01-KA101-079361 si un cadru didactic decident au depus la finalul lui 2021 
un proiect de curs de formare care a fost aprobat de CCD Caras Severin. Contextul pandemic a 
impiedicat desfasurarea cursului pana in luna mai 2022. 

Indicatori realizare: Intrunirea numarului minim de profesori participanti la curs (>25). Certificate 
de participare la curs eliberate de CCD Caras Severin. Mapele profesorilor participanti.

Comentarii:

• Concluzii: Promovarea cursurilor care vizeaza metode si tehnici noi, interactive, 
personalizabile la clasa.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Interes ridicat in randul colegilor participanti la curs.

5 EPAS-SCOLI AMBASADOR 
ALE PARLAMENTULUI 
EUROPEAN

2, 2 1.înțelegerea de 
către elevi a 
drepturilor în 
calitate de cetățeni 
ai Uniunii; 
2.sensibilizarea 
elevilor în legătură 
cu democrația 
parlamentară 
europeană; 
3.participarea 
activă la procesele 
democratice ale 
UniuniiEuropene; 
4.organizarea de 
activități practice 
legate de 
Parlamentul 
European.

18.10.2021 09.05.2022

Responsabilităţi: Cei 5 ambasadori seniori- CAMELIA MARIA RADOVAN, LUMINIŢA BROASCĂ, 
ELENA IVAN, MIHAELA CRINA și ADRIAN DOXAN au organizat echipa celor 20 de  ambasadori  
juniori și au întocmit programul de activități la care au implicat și alți colegi profesori și elevi din 
școală.
Indicatori realizare: Prima sesiune de informare despre statele membre UE și PARLAMENTUL 
EUROPEAN  s-a desfășurat online, prin intermediul aplicației Padlet. Alături  ambasadorii juniori, 
direct implicați în activități, alți 45 de liceeni  au pregătit materiale inedite de prezentare a celor 27 
de țări membre UE și a insituțiilor europene în limba engleză și în limba română. Sesiunea de 
informare a fost urmată de o sesiune de întrebări-răspunsuri de tip Kahoot!-  față în față organizată 
de ambasadorii junior și seniori ai CNTLR.
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Comentarii:

• Concluzii: Condusă  de convingerea că fiecare adolescent are dreptul la o educație de 
calitate, echipa de proiect a realizat la standarde europene activități educative și materiale 
funcționale și educative despre politicile UE și rolul și importanța Parlamentului European.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Activităţile realizate au vizat gestionarea proiectelor, organizarea şi 
desfăşurarea activităţilor din planul de acţiune al echipei de proiect, informarea  elevilor și 
cadrelor didactice cu privire la activități. 

6 Evaluare Proiecte Erasmus 5, 1 Participarea la 
concursul de 
produse ale 
proiectelor 
europene "Made for 
Europe", cu doua 
echipe la faza 
zonala. In urma 
acestei participari, 
o echipa s-a 
calificat la faza 
nationala iar cea 
de-a doua a luat 
Premiul al III-lea.

23.05.2022 01.06.2022

Responsabilităţi: Pregatire prezentare si realizare kit educational - prof. invatatoare 
coordonatoare.

Indicatori realizare: Realizarea unui kit educational " Scoala proactiva" care cuprinde, pe langa 
posterele si flyerele de promovare, si o programa de curs optional "Scoala proactiva", si un ghid cu 
activitati practice. 

Comentarii:

• Concluzii: Se recomanda proiectarea unor cursuri optionale  si pentru celelalte clase din 
invatamantul primar.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Optionalul realizat este in continuare aplicat la clasa a IV-a. Profesorii din 
invatamantul primar promoveaza o scoala proactiva, cu invatare prin miscare. 

7 Fapte și opinii 1 1.introducerea în 
activitatea curentă 
a profesorilor și a 
elevilor de liceu a 
conceptelor de 
educație media
2.înțelegerea 
mass-media și 
analiza critic-
reflexivă a 
informației și a 
conținuturilor media

01.12.2021 29.04.2022
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Responsabilităţi: Profesor:
Prezentare teoretică
Elevi:
Activități pe grupe de baza următoarelor texte suport: 
Costache Negruzzi-Alexandru Lăpușneanu
George Călinescu - Enigma Otiliei
Camil Petrescu - Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război

Indicatori realizare: -utilizarea într-o manieră reflexivă a instrumentelor de cercetare a mesajelor
-detectarea mesajelor încărcate de stereotipuri, prejudecăți, discriminare, reprezentările șablonate 
ale lumii înconjurătoare
Comentarii:

• Concluzii: După această secvență participanții au făcut distincția dintre fapte și opinii într-
un text literar/nonliterar

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: -Recunoașterea și diferențierea dintre fapte și opinii în diferite tipuri de 
mesaje
-Dezvoltarea competențelor de analiză critică a unui text(prin text se înțelege conținut scris, 
audio, video, fotografic, etc.)

8 Înființarea unui club de robotică 2, 2 Însușirea noțiunilor 
teoretice și a 
deprinderilor 
practice precum și 
etapele ce trebuie 
parcurse de la 
concepție până la 
realizarea fizică a 
robotului.

10.01.2022 23.05.2022

Responsabilităţi: Profesorii de informatică și fizică coordonează și sprijină activitatea elevilor. 
Indicatori realizare: Numărul elevilor participanți la clubul de robotică.
Numărul orelor alocate în vederea realizării activităților specifice clubului.
Comentarii:

• Concluzii: Orele de robotică trebuie să se desfășoare regulat, iar proiectele trebuie să aibă 
o continuitate.

• Realizat în proporţie de 70 %

• Lecţii învăţate: Elevii participanți trebuie să stăpânească anumite competențe de 
programare. 
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9 Mobilitate suplimentara 
Erasmus+

5, 4 Imbunatatirea 
competentelor 
socio-profesionale 
ale cadrelor 
didactice prin 
participarea la 
cursul “ 21st 
Century Skills. The 
Flipped Classroom
Approach’’ in 
vederea abordarii 
unor noi 
metodologii si 
tehnici care includ 
si aplicatii digitale.

24.10.2021 30.11.2021

Responsabilităţi: Profesorul participant a diseminat la intoarcerea in tara atat la nivelul CNTLR, 
cat si la nivelul Cercului Pedagogic. Responsabilul cu monitorizarea din Echipa de implementare a 
proiectului Erasmus+ a verificat prezenta la curs si realizarea diseminarilor.

Indicatori realizare: Un Certificat de Participare emis de furnizorul de curs, un Europass Mobility, 
diseminari la nivelul CNTLR si la nivelul Cercului Pedagogic de limbi moderne.

Comentarii:

• Concluzii: Mobilitatile Erasmus+ reprezinta o oportunitate de formare continua pe care 
trebuie sa o accesam de cate ori avem posibilitatea.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Cadrele didactice s-au aratat interesate de metodele si mijloacele moderne 
interactive si au aplicat la clasa cele invatate.

10 Monitorizarea activității la clasă 
în semestrul 1

6, 4 1.Creșterea 
gradului de utilizare 
a metodelor activ 
participative.
2.Diseminarea 
exemplelor de bună 
practică

19.10.2021 17.12.2021

Responsabilităţi: Fiecare director efectuează o asistență săptămânal
Indicatori realizare: Numărul de asistențe la ore efectuate

Comentarii:

• Concluzii: Participarea conducerii școlii la un număr mai mare de asistențe acolo unde 
situația o impune

• Realizat în proporţie de 50 %

• Lecţii învăţate: Orele de asistență trebuie corelate cu programul instituției de învățământ
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11 Monitorizarea activitatii la clasă 
în semestrul 2

6, 4 Cresterea gradului 
de utilizare în regim 
fizic a metodelor 
activ participative si 
includerea 
aplicatiilor in 
procesul educativ.
Diseminarea 
exemplelor de bună 
practică.

14.02.2022 27.05.2022

Responsabilităţi: Fiecare director efectueaza o asistenta saptamanal.

Indicatori realizare: Numarul de asistente la ore efectuate

Comentarii:

• Concluzii: Participarea managerilor la un numar mai mare de asistente la ore, acolo unde 
situatia o impune.
Desfasurarea unui program de interasistente la ore.

• Realizat în proporţie de 50 %

• Lecţii învăţate: Asistentele trebuie corelate cu programul fizic al institutiei de invatamant.
Colaborarea intre membrii catedrei in vederea elaborarii si utilizarii unor instrumente de 
lucru.
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12 Orașe mici, comori neștiute 5, 2 La finalul acestui 
proiect, elevii noştri 
să fie capabili:
1.să îşi exprime 
opinia într-un mod 
coerent şi eficient; 
2.să îşi dezvolte 
spiritul civic, 
descoperind 
adevărate comori 
în jurul lor. 
3.să îşi dezvolte 
competențele 
digitale, să fie 
deschişi spre o 
învăţare personală, 
dar şi socială. 
4.formarea spiritului 
de echipă este un 
aspect asupra 
căruia fondatorii 
proiectului îşi 
doresc să pună 
accentul, invitând 
elevii să colaboreze 
în fiecare etapă a 
proiectului. 
5.conştientizarea 
valorilor culturale 
prezente în fiecare 
zonă geografică îi 
va ajuta pe 
participanţi să 
aprecieze, dar şi să 
promoveze 
unicitatea fiecărui 
loc.

01.11.2021 15.06.2022

Responsabilităţi: •Fiecare profesor coordonează o echipă de elevi din propria şcoală, cu care va 
prezenta în funcţie de calendarul activităţilor, fiecare sarcină de lucru. Ne propunem să încurajăm 
comunicarea între echipe, pentru bunul mers al proiectului, dar şi pentru a împărtăşi propriile 
experienţe, idei. 
•Elevii vor participa activ în acest proiect, iar contribuţia fiecăruia va fi consemnată de către 
profesorul coordonator.

Indicatori realizare: -Acceptarea proiectului pe platforma e-twinning
-Aespectarea termenelor de realizare a activităților;
-Participarea la fiecare activitate a cel puțin 90% dintre elevi
-Fiecare elev documentează cel puțin două obiective
-Participarea întregii echipe la cel puțin 4 întâlniri on-line cu celelalte echipe
-Realizarea prezentărilor virtuale- a echipei și a școlii, a obiectivelor interesante din oraș/județ.

Comentarii:
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• Concluzii: Proiectul presupune eforturi  pentru susținerea tinerilor în vederea promovării 
spiritului de echipă, a colaborării cu elevi din alte regiuni/unități de învățământ, a cunoașterii 
mai în detaliu a regiunii natale, dar şi pentru a promova obiective turistice unice sau 
evenimente culturale inedite.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: În Twinspace au fost punctate etapele proiectului prin documente scrise, 
mesaje, fotografii din timpul întâlnirilor de lucru și de prezentări și produsele pe etape și 
finale ale proiectului.

13 Revista metodică 
”Managementul schimbării”

4, 1 1. realizarea unei 
publicații 
academice în regim 
open access care 
susține cercetarea 
științifică în 
domeniul 
educațional
2. diseminarea 
rezultatelor muncii 
de cercetare 
realizată de cadrele 
didactice ale 
colegiului
3. încurajarea și 
susținerea 
demersului 
academic la un 
anumit nivel în 
cadrul colegiului

02.06.2022 10.06.2022

Responsabilităţi: În cadrul priectului tehnoredactarea,selecția imaginilor, tipărirea și legarea 
revistei revine coordonatorului colectivului de redacție, prof. Rodica Ienciu.
Autorii articolelor sunt responsabili de conținutul articolelor pe care le semnează.
Indicatori realizare: Revista  este publicată în format tipărit anual, colectivul de redacție fiind 
format anul acesta din 10 profesori

Comentarii:

• Concluzii: Continuarea publicării revistei în anul școlar următor

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Un număr mare de cadre didactice manifestă interes ridicat pentru 
activitatea de cercetare în cadrul disciplinei, rezultatele cercetării fiind importante pentru 
îmbunătățirea demersului didactic.

Activităţi de evaluare internă
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Nr. 
crt.

Nume Tip Cercetare Obiective Dată 
început    

Dată 
sfârşit

1 Activitatea manageriala a 
Colegiului

Analiză de conţinut 
a materialelor de 
suport educaţional

Eficientizarea 
comunicarii 
interne si 
verificarea 
existentei 
tuturor 
documentelo
r proiective 
pentru anul 
scolar 2022-
2023

25.07.2022 05.08.2022

Responsabilităţi: Directorii CNTLR, membrii C.E.A.C si lideri sindicali

Indicatori realizare: Existenta, structura si continutul documentelor proiective;
Eficacitatea sistemului de comunicare interna;

Comentarii:

• Concluzii: Planurile si Regulamentele care stau la baza functionarii CNTLR au fost 
actualizate in mod periodic pentru a se adapta situatiilor existente.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Sistemul de comunicare formala interna bine pus la punct contribuie la 
buna gestionare a situatiilor ce apar si la informarea personalului cu privire la noutatile  si la 
cerintele existente.

2 Culegerea datelor privind gradul 
de satisfacție al beneficiarilor

Chestionar de 
evaluare a 
satisfacţiei 
beneficiarilor

Obținerea 
unor 
instrumente 
care să ofere 
informații 
obiective 
privind gradul 
de satisfacție 
al 
beneficiarilor 
direcți și 
indirecți.

09.05.2022 23.05.2022

Responsabilităţi: Psihologul școlii elaborează chestionarele.
Diriginții aplică chestionarele.
CEAC centralizează datele care vor fi interpretate de psihologul școlii.
CA stabilește măsurile care se impun.
Indicatori realizare: Numărul chestionarelor aplicate.

Comentarii:

• Concluzii: Necesitatea aplicării unui număr mare de chestionare pe fiecare clasă, pentru 
fiecare ciclu de învățământ

• Realizat în proporţie de 100 %
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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
1 Dotarea spaţiilor şcolare x
2 Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare x

Subdomeniu Resursele umane și capacitatea instituției de atragere a 
resurselor umane din afara instituției și din afara tării, în condițiile legii

1 Managementul personalului didactic, de conducere, didactic 
auxiliar și nedidactic x

• Lecţii învăţate: Activitatea este laborioasă și necesită evaluarea susținută a activității 
didactice la clasă.

3 Verificarea corectitudinii 
completarii cataloagelor

Analiză de conţinut 
a materialelor de 
suport educaţional

Verificarea 
corectitudinii 
completarii 
cataloagelor 
in semestrul 
I;
Analiza 
numarului de 
absente in 
vederea 
identificarii 
de masuri de 
reducere a 
absenteismul
ui.

17.01.2022 31.01.2022

Responsabilităţi: Directori C.E.A.C. si membrii ai Comisiei

Indicatori realizare: Raport al Comisiei privind corectitudinea completarii cataloagelor.

Comentarii:

• Concluzii: Se recomanda verificarea lunara a ritmicitatii notatii.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Notarea se face ritmic, cu responsabilitate.
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Subdomeniu Structuri instituționale, administrative și manageriale
1 Asigurarea sănătății și securității tuturor celor implicați în 
activitatea școlară x

2 Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi x
3 Existența și funcționarea sistemului de comunicare internă și 
externă și de gestionare a informației x

4 Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective: planul 
de dezvoltare si planul managerial x

5 Organizarea internă și funcționarea curentă a unității de 
învățământ x

DOMENIU Eficacitate educaţională

Subdomeniu Activitatea financiară a organizaţiei
1 Constituirea bugetului unității de învățământ și execuția bugetară x

Subdomeniu Angajabilitatea

1 Urmărirea traiectului scolar și/sau profesional ulterior al 
absolvenților x

Subdomeniu Conţinutul programelor de studiu
1 Definirea şi promovarea ofertei educaţionale x
2 Proiectarea curriculum-ului și planificarea activităților de învățare x
3 Realizarea activităților de învățare, asigurarea participării și 
obținerea stării de bine x

Subdomeniu Rezultatele învăţării
1 Rezultatele obținute (participarea școlară, rezultatele învățării și 

starea de bine) x
DOMENIU Managementul calităţii

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

Subdomeniu Acuratețea raportărilor prevăzute de legislația în vigoare
1 Acuratețea raportărilor prevăzute de legislația în vigoare 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, inclusiv de către elevi

1 Optimizarea evaluării rezultatelor învățării x
Subdomeniu Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea 
periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate

1 Revizuirea ofertei educaționale și a PDI/PAS x
Subdomeniu Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii

1 Dezvoltarea profesională a personalului x
2 Realizarea autoevaluării instituționale și asigurarea internă a 
calității conform prevederilor legale 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
1 Dotarea spaţiilor şcolare x
2 Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare x

Subdomeniu Resursele umane și capacitatea instituției de atragere a 
resurselor umane din afara instituției și din afara tării, în condițiile legii

1 Managementul personalului didactic, de conducere, didactic 
auxiliar și nedidactic x

Subdomeniu Structuri instituționale, administrative și manageriale
1 Asigurarea sănătății și securității tuturor celor implicați în 
activitatea școlară x

2 Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi x
3 Existența și funcționarea sistemului de comunicare internă și 
externă și de gestionare a informației x

4 Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective: planul 
de dezvoltare si planul managerial x

5 Organizarea internă și funcționarea curentă a unității de 
învățământ x

DOMENIU Eficacitate educaţională

Subdomeniu Activitatea financiară a organizaţiei
1 Constituirea bugetului unității de învățământ și execuția bugetară x

Subdomeniu Angajabilitatea

1 Urmărirea traiectului scolar și/sau profesional ulterior al 
absolvenților x
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Subdomeniu Conţinutul programelor de studiu
1 Definirea şi promovarea ofertei educaţionale x
2 Proiectarea curriculum-ului și planificarea activităților de învățare x
3 Realizarea activităților de învățare, asigurarea participării și 
obținerea stării de bine x

Subdomeniu Rezultatele învăţării
1 Rezultatele obținute (participarea școlară, rezultatele învățării și 

starea de bine) x
DOMENIU Managementul calităţii

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

Subdomeniu Acuratețea raportărilor prevăzute de legislația în vigoare
1 Acuratețea raportărilor prevăzute de legislația în vigoare 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, inclusiv de către elevi

1 Optimizarea evaluării rezultatelor învățării x
Subdomeniu Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea 
periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate

1 Revizuirea ofertei educaționale și a PDI/PAS x
Subdomeniu Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii

1 Dezvoltarea profesională a personalului x
2 Realizarea autoevaluării instituționale și asigurarea internă a 
calității conform prevederilor legale 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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Învăţamântul secundar inferior (gimnaziu)
DOMENIU Capacitate instituţională

Subdomeniu Baza materială
1 Dotarea spaţiilor şcolare x
2 Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare x

Subdomeniu Resursele umane și capacitatea instituției de atragere a 
resurselor umane din afara instituției și din afara tării, în condițiile legii

1 Managementul personalului didactic, de conducere, didactic 
auxiliar și nedidactic x

Subdomeniu Structuri instituționale, administrative și manageriale
1 Asigurarea sănătății și securității tuturor celor implicați în 
activitatea școlară x

2 Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi x
3 Existența și funcționarea sistemului de comunicare internă și 
externă și de gestionare a informației x

4 Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective: planul 
de dezvoltare si planul managerial x

5 Organizarea internă și funcționarea curentă a unității de 
învățământ x

DOMENIU Eficacitate educaţională

Subdomeniu Activitatea financiară a organizaţiei
1 Constituirea bugetului unității de învățământ și execuția bugetară x

Subdomeniu Angajabilitatea

1 Urmărirea traiectului scolar și/sau profesional ulterior al 
absolvenților x

Subdomeniu Conţinutul programelor de studiu
1 Definirea şi promovarea ofertei educaţionale x
2 Proiectarea curriculum-ului și planificarea activităților de învățare x
3 Realizarea activităților de învățare, asigurarea participării și 
obținerea stării de bine x

Subdomeniu Rezultatele învăţării
1 Rezultatele obținute (participarea școlară, rezultatele învățării și 

starea de bine) x
DOMENIU Managementul calităţii

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

Subdomeniu Acuratețea raportărilor prevăzute de legislația în vigoare
1 Acuratețea raportărilor prevăzute de legislația în vigoare x

42

COLEGIUL NATIONAL "TRAIAN LALESCU" RESITA



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, inclusiv de către elevi

1 Optimizarea evaluării rezultatelor învățării x
Subdomeniu Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea 
periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate

1 Revizuirea ofertei educaționale și a PDI/PAS x
Subdomeniu Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii

1 Dezvoltarea profesională a personalului x
2 Realizarea autoevaluării instituționale și asigurarea internă a 
calității conform prevederilor legale 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
1 Dotarea spaţiilor şcolare x
2 Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare x

Subdomeniu Resursele umane și capacitatea instituției de atragere a 
resurselor umane din afara instituției și din afara tării, în condițiile legii

1 Managementul personalului didactic, de conducere, didactic 
auxiliar și nedidactic x

Subdomeniu Structuri instituționale, administrative și manageriale
1 Asigurarea sănătății și securității tuturor celor implicați în 
activitatea școlară x

2 Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi x
3 Existența și funcționarea sistemului de comunicare internă și 
externă și de gestionare a informației x

4 Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective: planul 
de dezvoltare si planul managerial x
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5 Organizarea internă și funcționarea curentă a unității de 
învățământ x

DOMENIU Eficacitate educaţională

Subdomeniu Activitatea financiară a organizaţiei
1 Constituirea bugetului unității de învățământ și execuția bugetară x

Subdomeniu Angajabilitatea

1 Urmărirea traiectului scolar și/sau profesional ulterior al 
absolvenților x

Subdomeniu Conţinutul programelor de studiu
1 Definirea şi promovarea ofertei educaţionale x
2 Proiectarea curriculum-ului și planificarea activităților de învățare x
3 Realizarea activităților de învățare, asigurarea participării și 
obținerea stării de bine x

Subdomeniu Rezultatele învăţării
1 Rezultatele obținute (participarea școlară, rezultatele învățării și 

starea de bine) x
DOMENIU Managementul calităţii

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

Subdomeniu Acuratețea raportărilor prevăzute de legislația în vigoare
1 Acuratețea raportărilor prevăzute de legislația în vigoare 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, inclusiv de către elevi

1 Optimizarea evaluării rezultatelor învățării x
Subdomeniu Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea 
periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate

1 Revizuirea ofertei educaționale și a PDI/PAS x
Subdomeniu Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii

1 Dezvoltarea profesională a personalului x
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2 Realizarea autoevaluării instituționale și asigurarea internă a 
calității conform prevederilor legale 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
1 Dotarea spaţiilor şcolare x
2 Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare x

Subdomeniu Resursele umane și capacitatea instituției de atragere a 
resurselor umane din afara instituției și din afara tării, în condițiile legii

1 Managementul personalului didactic, de conducere, didactic 
auxiliar și nedidactic x

Subdomeniu Structuri instituționale, administrative și manageriale
1 Asigurarea sănătății și securității tuturor celor implicați în 
activitatea școlară x

2 Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi x
3 Existența și funcționarea sistemului de comunicare internă și 
externă și de gestionare a informației x

4 Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective: planul 
de dezvoltare si planul managerial x

5 Organizarea internă și funcționarea curentă a unității de 
învățământ x

DOMENIU Eficacitate educaţională

Subdomeniu Activitatea financiară a organizaţiei
1 Constituirea bugetului unității de învățământ și execuția bugetară x

Subdomeniu Angajabilitatea

1 Urmărirea traiectului scolar și/sau profesional ulterior al 
absolvenților x

Subdomeniu Conţinutul programelor de studiu
1 Definirea şi promovarea ofertei educaţionale x
2 Proiectarea curriculum-ului și planificarea activităților de învățare x
3 Realizarea activităților de învățare, asigurarea participării și 
obținerea stării de bine x

Subdomeniu Rezultatele învăţării
1 Rezultatele obținute (participarea școlară, rezultatele învățării și 

starea de bine) x
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DOMENIU Managementul calităţii

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

Subdomeniu Acuratețea raportărilor prevăzute de legislația în vigoare
1 Acuratețea raportărilor prevăzute de legislația în vigoare 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, inclusiv de către elevi

1 Optimizarea evaluării rezultatelor învățării x
Subdomeniu Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea 
periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate

1 Revizuirea ofertei educaționale și a PDI/PAS x
Subdomeniu Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii

1 Dezvoltarea profesională a personalului x
2 Realizarea autoevaluării instituționale și asigurarea internă a 
calității conform prevederilor legale 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

PARTE A IV-A 
PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR 
URMĂTOR

Activităţi de îmbunătăţire a calităţii:
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Nr. 
crt.

Nume Tip 
Activitate

Obiective Dată 
început    

Dată 
sfârşit

1 Mobilitate Erasmus + 5, 4  Imbunatatirea 
competentelor socio-
profesionale a 
profesorilor 
participanti in cadrul 
proiectului Erasmus
+, privind insusirea 
de cunostinte si 
metode moderne si 
interactive.

15.11.2022 16.12.2022

Responsabilităţi: Monitorul din echipa de implementare urmărește prezența la curs și diseminarea 
informațiilor.
Profesorii participanți diseminează informațiile atât la nivelul colegiului cât și în cercurile 
pedagogice.

Indicatori realizare: Numărul certificatelor emise de furnizorul de curs.
Numărul persoanelor prezente la diseminare.
Detalii: Mobilitate suplimentara in cadrul proiectului Erasmus+,2020-1-RO01-KA101-079361

Nr. 
crt.

Nume Tip Cercetare Obiective Dată 
început    

Dată 
sfârşit

1 Culegerea de date privind 
gradul de satisfacție al 
beneficiarilor de educație

Chestionar de 
evaluare a 
satisfacţiei 
beneficiarilor

Obținerea 
unor 
instrumente 
care să ofere 
observații 
pertinente 
privind gradul 
de satisfacție 
al 
beneficiarilor 
direcți de 
educație.

15.05.2023 29.05.2023

Responsabilităţi: Diriginții aplică chestionarele propuse de MEN.
CA stabilește măsurile ce se impun.

Indicatori realizare: Numărul chestionarelor aplicate.

Aspecte reţinute: Este nevoie de implicarea profesorilor diriginți pentru aplicarea chestionarelor, 
pe o perioadă mai mare de timp.

Activităţi de evaluare internă:

Director, Responsabil CEAC,
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Anexa 2 la HCA 18 / 06.12.2022 
 

PROIECT PLAN ȘCOLARIZARE 2023-2024 
 
 

ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR -  STRUCTURI 
 Grădinița cu Program Normal Doman 
 Grădinița cu Program Normal Mociur 

 

Nr. 
crt. 

Grupa Structură 
Nr. elevi an școlar 

2022/2023 
Propuneri an școlar 

2023/2024 

1 Combinată Grădinița PN Doman 

13 
Grupă mică 5 

Grupă mijlocie 3 
Grupă mare 5

18 
Grupă mică 10 

Grupă mijlocie 5 
Grupă mare 3

TOTAL 1 grupă Grădinița Doman 13 preșcolari/1 grupă 18 preșcolari/1 grupă 

2 Combinată Grădinița PN Mociur 

14 
Grupă mică 5 

Grupă mijlocie 5 
Grupă mare 4 

20 
Grupă mică 10 

Grupă mijlocie 5 
Grupă mare 5 

TOTAL 1 grupă Grădinița Mociur 14 preșcolari/1 grupă 20 preșcolari/1 grupă 
  
ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR – STRUCTURI 
 Școala Primară Mociur 
 Școala Primară Dealu Mare 

 

Nr. 
crt. 

Clasă Structură 
Nr. elevi an 

școlar 2022/2023 
Propuneri an 

școlar 2023/2024 

1 Pregatitoare Mociur Școala Primară Mociur 10 5 

2 I Mociur Școala Primară Mociur 6 10 

3 II Mociur Școala Primară Mociur 6 6 

4 III Mociur Școala Primară Mociur 5 6 

5 IV Mociur Școala Primară Mociur 7 5 

TOTAL  
2 clase învățământ simultan Școala Primară Mociur 34/2 clase 

simultan 
32/2 clase 
simultan 

1 Pregatitoare Dealu Mare Școala Primară Dealu Mare 3 5 

2 I Dealu Mare Școala Primară Dealu Mare 6 3 

3 II Dealu Mare Școala Primară Dealu Mare 2 6 

4 III Dealu Mare Școala Primară Dealu Mare 12 2 

5 IV Dealu Mare Școala Primară Dealu Mare 5 12 

TOTAL  
2 clase învățământ simultan Școala Primară Dealu Mare

28 elevi/2 clase 
simultan 

28 elevi/2 clase 
simultan 
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ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR – Colegiul Naţional   „Traian Lalescu” Reşiţa 
 

Nr. crt. Clasă Alternativa 
Nr. elevi an 

școlar 2022/2023 
Propuneri an 

școlar 2023/2024 

1.  PREGATITOARE A  Tradițională 22 22 
2.  PREGATITOARE B  Step by step 25 22 
3.  PREGATITOARE C  Step by step 25 22 
4.  PREGATITOARE D  Step by step 27 0 
5.  I A  Tradițională 18 22 
6.  I B  Step by step 26 25 
7.  I C  Step by step 26 25 
8.  I D Step by step 0 27 
9.  II A  Tradițională 25 18 
10.  II B Step by step 27 26 
11.  II C  Step by step 20 26 
12.  III A  Tradițională 9 25 
13.  III B  Step by step 27 27 
14.  III C  Step by step 25 20 
15.  IV A  Tradițională 18 9 
16.  IV B  Step by step 27 27 
17.  IV C Step by step 25 25 

TOTAL învățământ primar CNTLR 372 elevi/17 clase 368 elevi/16 clase 

 
 

 
ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL - COLEGIUL NAŢIONAL   „TRAIAN LALESCU” REŞIŢA 
 

Nr. crt. Clasă 
Nr. elevi an școlar 

2022/2023 
Propuneri an școlar 

2023/2024 

1.  V A 27 18 
2.  V B 27 27 
3.  V C 24 25 
4.  VI A 21 27 
5.  VI B 26 27 
6.  VI C 24 24 
7.  VII A 28 21 
8.  VII B 23 26 
9.  VII C 20 24 
10.  VIII A 18 28 
11.  VIII B 28 23 
12.  VIII C 27 20 

TOTAL învățământ 
gimnazial CNTLR 

293 elevi/12 clase 290 elevi/12 clase 
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ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL - COLEGIUL NAŢIONAL   „TRAIAN LALESCU” REŞIŢA 
 

Nr. 
crt. 

Clasă Filieră/profil/specializare 
Nr. elevi an 

școlar 
2022/2023 

Propuneri an 
școlar 

2023/2024 

1 IX A Teoretic/Uman/Filologie 27 26 

2 IX B Teoretic/Real/Ştiinţele naturii 26 26 

3 IX C Teoretic/Real/Matematică-Informatică 26 26 

4 IX D Teoretic/Real/Matematică-Informatică 26 26 

5 X A Teoretic/Uman/Filologie 28 27 

6 X B Teoretic/Real/Ştiinţele naturii 24 26 

7 X C Teoretic/Real/Matematică-Informatică 17 26 

8 X D Teoretic/Real/Matematică-Informatică 27 26 

9 XI A Teoretic/Uman/Filologie 33 28 

10 XI B Teoretic/Real/Ştiinţele naturii 27 24 

11 XI C Teoretic/Real/Matematică-Informatică 33 17 

12 XI D Teoretic/Real/Matematică-Informatică 26 27 

13 XII A Teoretic/Uman/Filologie 32 33 

14 XII B Teoretic/Real/Ştiinţele naturii 29 27 

15 XII C Teoretic/Real/Matematică-Informatică 27 33 

16 XII D Teoretic/Real/Matematică-Informatică 28 26 

TOTAL învățământ liceal CNTLR 
436 elevi/16 

clase
424 elevi/16 

clase 
 

 
ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL  - COLEGIUL NAŢIONAL   „TRAIAN LALESCU” REŞIŢA 

 

Nr. 
crt. 

An Specializare 
Nr. elevi an școlar 

2022/2023 
Propuneri an 

școlar 2023/2024 

1 I A  Asistent medical generalist 23 28 

2 I C  Asistent medical de farmacie 0 28 

3 II A  Asistent medical generalist 28 23 

4 II C  Asistent medical de farmacie 7 0 

5 III A  Asistent medical generalist 19 28 

6 III C Asistent medical de farmacie 12 7 

TOTAL SCOALA POSTLICEALĂ  
finanțat buget 

89 elevi/ 5 clase 114 elevi/ 5 clase 

1 I B Asistent medical generalist 0 28 

TOTAL ȘCOALĂ POSTLICEALĂ  
finanțat integral de solicitanți - taxă 

0 28 elevi/ 1 clasă 
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CENTRALIZATOR PENTRU PROIECTUL PLANULUI DE ȘCOLARIZARE 2023-2024 
 

Ciclu de 
învățământ  

Nr. clase Elevi  Observații 

GRADINITA 2 38  

PRIMAR 20 428 23 ELEVI CU CES 

GIMNAZIU  12 290  2 ELEVI CU CES 

LICEU 16 424   

POSTLICEALA  5 115 
1 CLASĂ CU TAXA - 

28 ELEVI 

TOTAL 55 1295   

 
TOTAL CNTLR –  55 CLASE CU 1.295 ELEVI 

 



 

B‐dul. A.I. Cuza 7, 320120                                                                                                                                 Str. General Berthelot nr. 28‐30, Sector 1  

Reşiţa , Caraş‐Severin,  România                                                                                                                                                                                 010168, Bucuresti  

Tel/Fax: 0255/215847 ; Fax: 0255/215345                                                                                                                                Tel:    +40 (0)21 405 57 06 

e‐mail: secretariat@cntlrl.ro                                                                                                                                                              Fax:   +40 (0)21 310 32 05 

www.cntlr.ro , PIC 940914163 , OID E10177444                                                                                                                                              www.edu.ro 

 
 
 
 
 

Anexa 3 la HCA 18/06.12.2022 
 

 
COLEGIUL NAȚIONAL ”TRAIAN LALESCU” REȘIȚA 

PROPUNERI BUGET 2023 ‐ INVESTIȚII ȘI REPARAȚII 

 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea lucrării Cod CPV 
Valoarea 

Procedura 
de achiziţie 

Data 
începerii 

Data 
finalizării 

Responsabil Mii 
lei

 Euro 

ACHIZIŢII PUBLICE DE LUCRĂRI   

1 

Hidroizolații Colegiul Național „Traian Lalescu” Reșița 
- corp B (școala mică) : 

 trotuar de gardă + rigolă 
 reparații pardoseli interioare coridor parter 

45000000-7 200 42000 
Incredinţare 

directă 
01.05.2023 31.08.2023

Dolot  
Lavinia 
Ioana 

2 
Achiziționare și montare sistem automat de 
compensare a energiei reactive 77,5 Kvar 

45310000-3 20 4200 
Incredinţare 

directă 
1.02.2023 31.03.2023

Doxan 
Adrian 

3 
Achiziție și montaj 3 mese din beton armat pentru de 
tenis de masă în curtea liceului 

34928400-2 16 3300 
Incredinţare 

directă 
1.03.2023 15.04.2023

Doxan 
Adrian 

ACHIZIȚII MIJLOACE FIXE 

4 Sistem de sonorizare audio pentru curtea școlii 48952000-6 30 6200 
Incredinţare 

directă 
1.02.2023 25.02.2023

Doxan 
Adrian 

NEPREVĂZUTE –  COLEGIUL  NAȚIONAL 
”TRAIAN LALESCU” REȘIȚA - corp A,B,C,D,E 

 15 3000  1.01.2023 31.12.2023
Broască 
Luminița 

MINSTERUL 
EDUCAȚIEI  
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