
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

Liceul Tehnologic de 
Industrie Alimentară Arad 

317104 ARAD ARAD

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):
Liceu tehnologic

I. Date de identificare a unităţii de învăţământ 

Raport pentru anul şcolar 2020 - 2021 Finalizat,având starea  finalizat

13.10.2021la 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

4629.07 4800.55

D08 Tipul unităţii, în funcţie de forma de educaţie:

Unitate de învăţământ tradiţional

D09 Responsabilităţi în reţea:

unitate cu personalitate juridică, fără structuri subordonate

D10 Dacă este unitate coordonatoare:

numărul total de unităţi coordonate (structuri) din subordine 0.00

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

0.00

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

Unitatea 
coordonatoare

Structurile 
subordonate

liceal Da Nu

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

Uman Nu

Real Da

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

Servicii Nu

Resurse naturale şi protecţia mediului Da

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

Forma de invatamant cu frecventa redusa

Forma de invatamant cu frecventa seral

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

Unitatea coordonatoare Structurile subordonate

două schimburi

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

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 
clase din 
învăţământul 
liceal (IX-XII/XIII)

18.00 0.00 Da 18.00

Total 18.00 0.00 18.00
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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 elevi din 
învăţământul liceal ( IX-
XII/XIII)

465.00 0.00 465.00

Total 465.00 0.00 465.00

Total grădiniţă 0 0 0

Total niveluri şcoală 465.00 0.00 465.00

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

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

3.00

Total 3.00

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 0 0

Programul „A 
doua şansă” - 
învăţământ 
secundar inferior

0.00 0.00 primar 0 0

Cu frecventa - 
seral:  
învăţământ liceal

3.00 77.00 gimnaziu 0 0

Cu frecventa - 
seral: - 
învăţământ 
postliceal 

0.00 0.00 liceu 27 728
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Cu frecvenţă 
redusă -  
învăţământ 
primar

0.00 0.00 postliceal 0 0

Cu frecvenţă 
redusă -  
învăţământ 
gimnazial

0.00 0.00 0 0

Cu frecvenţă 
redusă -  
învăţământ liceal 
ciclul inferior

2.00 68.00 0 0

Cu frecvenţă 
redusă -  
învăţământ liceal 
ciclul superior

4.00 118.00 0 0

Total 9.00 263.00 27 728

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

Nici un răspuns selectat.

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

Număr Clase Număr Elevi

Profil real Ştiinţe ale naturii 6.00 186

D22 Filiera tehnologică

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

Număr Clase Număr Elevi

agricultură 6.00 154

industrie alimentară 12.00 311

Total 18.00 465
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D24 În cadrul unităţii (coordonatoare şi structuri), 
se regăsesc următoarele situaţii (DA/NU): 
Unitatea coordonatoare Structuri subordonate

Nici un răspuns selectat.

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 [%]

Rromi 0 2 0 0.43

Română 0 440 0 94.62

Maghiară/Secui 0 19 0 4.09

Alte Etnii 0 4 0 0.86

Total 0 465 0 100

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)

0 97 0 20.86

Cel putin un parinte 
are studii medii (liceu 
absolvit)

0 269 0 57.85

Cel putin un parinte 
are studii superioare

0 97 0 20.86

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

0 2 0 0.43

Total 0 465 0 100

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

Elevi autodeclarati 0.00 0.00
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Număr mediu ani 
studiu

0 11.97

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) 3 0

Învăţământ de zi Elevi din familii cu nivel economic scăzut, 
pentru care s-a întocmit dosarul pentru 
bursă socială, indiferent dacă beneficiază de 
aceasta, sau nu i s-a putut acorda restricţii 
financiare 

17 0

Învăţământ de zi Elevi instituţionalizaţi sau în plasament 
familial

7 0

Învăţământ de zi Elevi care trăiesc în familii monoparentale 126 0

Învăţământ de zi Elevi care trăiesc în grija bunicilor sau a altor 
rude

18 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 0 145 0 31.18

intre 30 si 60 de minute 0 263 0 56.56

peste 60 de minute 0 57 0 12.26

Total 0 465 0 100

Timp mediu 0 41.16
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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: 259 55.70

Cu domiciliul în altă localitate, care fac navetă 
zilnică

206 44.30

Din alte localităţi care stau in gazda sau la 
internat

0 0

Total 465 100

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 permanent, cu orar 
adecvat programului 
şcolii

Fără mijloace de transport  în comun drum accesibil 

D32 Comunicarea dintre unitatea coordonatoare şi 
structurile subordonate:

telefon Nu

fax Nu

e-mail Nu

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 13 0 0 0 0 0

laboratoare/ 
cabinete 
şcolare

26 0 0 0 0 0

ateliere şcolare 1 0 0 0 0 0

D34 Baza sportivă / sala de sport:

există Da

utilizată pt. procesul propriu Da

închiriată pt. beneficiari externi Da

(2) Servicii oferite de unitatea şcolara (pentru toate tipurile de unităţi)

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

Nici un răspuns selectat.

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

Nici un răspuns selectat.

D37c Pregătirea hranei pentru cantină este asigurată prin:

Nici un răspuns selectat.

D38a Servicii medicale: unitatea dispune de cabinet medical

cabinet medical Da
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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 norma parţială 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

Telefon Da

D41b Structuri subordonate:

Nici un răspuns selectat.

(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.
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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 medie

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 auxiliare didactice şi 
mijloace de învăţământ, altele decât 
manualul şcolar

Da

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

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.)

16 0 16

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

15 0 15

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

67 0 67

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

67 0 67
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Total 98 0 98

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

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

dispune de soft educaţional pentru câteva discipline 

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

3 7.14

Număr cadre didactice cu gradul 
I

26 61.9
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Număr cadre didactice cu gradul 
II

5 11.9

Număr cadre didactice cu 
definitivat

5 11.9

Număr cadre didactice fără 
definitivat

3 7.14

Număr personal didactic 
necalificat

0 0

Total 42 100

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)

42 100

Numărul de cadre didactice 
calificate

42 100

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

4 9.52

Numărul cadrelor didactice nou 
venite în şcoală

5 11.9

Numărul de cadre didactice 
colaboratori

0 0

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)

39.37

Numărul de norme acoperite cu 
personalul şcolii în cadrul normei 
didactice

35.27

Numărul de norme acoperite cu 
personalul şcolii la plata cu ora

4.10

(2) Informaţii privind  acoperirea normelor didactice
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D60 Acoperirea disciplinelor cu personal didactic titular:

Disciplină de studiu Grad de acoperire

Biologie, şt.naturii Acoperire integrală

Chimie Acoperire integrală

Consiliere Acoperire integrală

Cultură civică Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Discipline de specialitate Acoperire parţială

Discipline economice Acoperire integrală

Educaţie antreprenorială Acoperire integrală

Educaţie fizică Acoperire integrală

Educaţie muzicală Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Educaţie plastică Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Educaţie tehnologică Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Educatoare Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Fizică Acoperire integrală

Geografie Acoperire integrală

Informatică, IT Acoperire integrală

Invăţător / institutor Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Istorie Acoperire integrală

Limba latină Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Limba română Acoperire parţială

Limbi moderne Acoperire integrală

Maiştri instructori Acoperire integrală

Matematică Acoperire integrală

Puericultor Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Religie Acoperire integrală

Ştiinte socio-umane Acoperire integrală

(3) Informaţii privind personalul auxiliar şi nedidactic
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D61 Acoperirea cu personal didactic auxiliar a posturilor 
rezultate din normativele în vigoare:

În grădiniţă În şcoală

la nivelul normativelor

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

În grădiniţă În şcoală

sub normative

(4) Informaţii privind personalul de conducere

D63a Informaţii privind personalul de conducere: număr de 
directori:

număr de directori conform 
normativelor

2

număr de directori existent în 
unitate

2

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 23 Da

Director Adjunct Limbi moderne Gradul I 21 Da

Director Adjunct 0

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 600 14.29

(5) Formarea continuă
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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

27 0 27

Situaţii ale unităţii, din anul şcolar anterior 

D67a Efective şcolare din învăţământul de zi, pe niveluri

Număr elevi

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

448

Total 448

Total grădiniţă 0

Total niveluri şcoală 448

Total liceu 448

Total profesional 0

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

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.

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 

238

16

Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad 



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 20316

numărul de absenţe nemotivate 11802

Total absenţe pe an 32118

Număr mediu absenţe pe copil 71.69

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 
abondona
t

Situaţie 
finală

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

448 434 9 12 2 443

Total 448 434 9 12 2 443

Total grădiniţă 0 0 0 0 0 0

Total niveluri 
şcoală

448 434 9 12 2 443

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 
abondona
t

Situaţie 
finală

Total elevi (toate 
nivelurile)

238 233 25 1 0 262

VII. Situaţia şcolară la sfârşitul anului şcolar precedent

(1) Flux şcolar

D70 - Situaţia şcolară a elevilor  (total şcoala coordonatoare şi structuri), la sfârşitul anului 
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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 liceal, profil 
tehnologic (IX-XII/XIII)

7 11 3 7 0

Total 7 11 3 7 0

şcolar anterior:

(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 
liceal

23 124 214 63 9 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

Total elevi 
(toate 
nivelurile)

94 120 19 0 0 0 233
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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 de liceu- 
ciclu inferior (clasa a X-a)

133 32

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

95 39

(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 5-5,99

clasa a X-a 5-5,99

clasa a XI-a 6-6,99

clasa a XII-a 6-6,99

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 75-90%

Elevii din clasa a X-a 75-90%

Elevii din clasa a XI-a 75-90%

Elevii din clasa a XII-a 75-90%

(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 141 134 7 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

86 86

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"

102 22 6 5 0 135

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

95 39

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

8 0

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

25 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:
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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):

Da

XI. Alte realizări în activitatea şcolii

(1) Date referitoare la elevi

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 Peste 75%

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):

10

(2) Date referitoare la cadrele didactice

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

21

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

6

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

212

(3) Aspecte manageriale
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PARTE A II-A 
DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE

Nr. 
crt.

Nume Tip 
Activitate

Obiective Dată 
început    

Dată 
sfârşit

1 Accesarea Platformei 
educaționale G Suite for 
Education_Tehnologic

1, 6 - Dotarea cu 
tehnologie 
informatică şi de 
comunicare
- Accesibilitatea 
echipamentelor, 
materialelor, 
mijloacelor de 
învăţământ şi 
auxiliarelor 
   curriculare

20.10.2020 30.06.2021

Responsabilităţi: Director : Prof. Dobîndă Monica
Director adj.: Prof. Pop Lavinia
Responsabil CEAC: Prof. Șiclovan Laura
Cadre didactice

Indicatori realizare: Lecții creative și eficiente
Număr de cadre didactice care accesează platforma

Comentarii:

• Concluzii: Platforma G Suite for Educations a fost implementată cu succes, procesul 
instructive-educativ  se pot desfăsura în bune condiții

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Nu am intâmpinat dificultăți  în realizarea acestei activități

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):

987
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2 Accesarea Platformei 
educaționale G Suite for 
Education_Teoretic

1, 6 - Dotarea cu 
tehnologie 
informatică şi de 
comunicare
- Accesibilitatea 
echipamentelor, 
materialelor, 
mijloacelor de 
învăţământ şi 
auxiliarelor 
   curriculare

20.10.2020 30.06.2021

Responsabilităţi: Director : Prof. Dobîndă Monica
Director adj.: Prof. Pop Lavinia
Responsabil CEAC: Prof. Șiclovan Laura
Cadre didactice

Indicatori realizare: Lecții creative și eficiente
Număr de cadre didactice care accesează platforma

Comentarii:

• Concluzii: Platforma G Suite for Educations a fost implementată cu succes, procesul 
instructive-educativ  se pot desfăsura în bune condiții

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Nu am intâmpinat dificultăți  în realizarea acestei activități
3 AMENAJAREA ATELIERULUI 
DE REPARAȚII DIN CADRUL 
ȘCOLII_Tehnologic

3, 6 Crearea unor 
condiții de muncă 
eficiente și 
performante 
necesare 
desfășurării în bune 
condiții a 
activităților de 
reparații și 
întreținere în  
atelierul școlii.
Modernizarea 
spațiilor și  
condițiilor de 
muncă în atelierul 
de reparații din 
școală.

09.11.2020 31.05.2021

Responsabilităţi: Director, Director adjunct, Personal de întreținere ( cadru didactic de specialitate 
)

23

Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad 



Indicatori realizare: Existenţa spaţiului necesar atelierului de reparații. 
Dotarea și modernizarea atelierului de reparații cu materialele necesare.
 Respectarea normelor de igienă în cadrul atelierului din școală.

Comentarii:

• Concluzii: Dotarea tehnică a atelierului şcolii nu este finalizată, se va continua şi pe 
parcursul anului şcolar următor. 
Se impune dotarea periodică a atelierului de reparaţii din cadrul unităţii de învăţământ cu 
materiale, unelte şi echipamentele  necesare deoarece acestea  sunt consumabile şi  prin 
folosire se uzează, totodată fiind de strictă necesitate în întreţinerea şi repararea obiectelor 
şi bunurilor materiale din şcoală.

• Realizat în proporţie de 40 %

• Lecţii învăţate: Activităţile de reparaţii şi întreţinere din cadrul unităţii de învăţământ s-au 
desfăşurat pe tot parcursul anului şcolar cu ajutorul uneltelor şi echipamentelor din dotare. 
Pentru o mai bună întreţinere a obiectelor şi bunurilor materiale din şcoală este necesară o 
dotare mai complexă a atelierului de reparaţii din cadrul şcolii.

4 AMENAJAREA ATELIERULUI 
DE REPARAȚII DIN CADRUL 
ȘCOLII_Teoretic

3, 6 Crearea unor 
condiții de muncă 
eficiente și 
performante 
necesare 
desfășurării în bune 
condiții a 
activităților de 
reparații și 
întreținere în  
atelierul școlii.
Modernizarea 
spațiilor și  
condițiilor de 
muncă în atelierul 
de reparații din 
școală.

09.11.2020 31.05.2021

Responsabilităţi: Director, Director adjunct, Personal de întreținere ( cadru didactic de specialitate 
)

Indicatori realizare: Existenţa spaţiului necesar atelierului de reparații. 
Dotarea și modernizarea atelierului de reparații cu materialele necesare.
 Respectarea normelor de igienă în cadrul atelierului din școală.

Comentarii:

• Concluzii: Dotarea tehnică a atelierului şcolii nu este finalizată, se va continua şi pe 
parcursul anului şcolar următor. 
Se impune dotarea periodică a atelierului de reparaţii din cadrul unităţii de învăţământ cu 
materiale, unelte şi echipamentele  necesare deoarece acestea  sunt consumabile şi  prin 
folosire se uzează, totodată fiind de strictă necesitate în întreţinerea şi repararea obiectelor 
şi bunurilor materiale din şcoală.

• Realizat în proporţie de 40 %
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• Lecţii învăţate: Activităţile de reparaţii şi întreţinere din cadrul unităţii de învăţământ s-au 
desfăşurat pe tot parcursul anului şcolar cu ajutorul uneltelor şi echipamentelor din dotare. 
Pentru o mai bună întreţinere a obiectelor şi bunurilor materiale din şcoală este necesară o 
dotare mai complexă a atelierului de reparaţii din cadrul şcolii.

5 AMENAJAREA SPAŢIILOR 
VERZI  DIN CURŢILE 
INTERIOARE ALE 
ŞCOLII_Tehnologic

3, 2 Îmbunătăţirea şi 
crearea  unui 
mediu ambiant 
adecvat pentru 
elevi  în pauzele de 
recreaţie;
Înfrumuseţarea 
unităţii de 
învăţământ prin 
amenajarea 
creativă și 
decorativă a curților 
interioare;
Formarea unor 
deprinderi şi 
abilităţi elevilor de 
la domeniul: 
agricultură ;

01.03.2021 30.07.2021

Responsabilităţi: Director, Director adjunct, Personal de întreținere ( cadru didactic de specialitate 
)

Indicatori realizare: Asigurarea în cadrul curților interioare ale școlii a unui spațiu recreativ și 
plăcut, gestionarea responsabilă a resurselor naturale și materiale; protecţia, conservarea şi 
ameliorarea ambientului natural și uman.
Comentarii:

• Concluzii: În cadrul activităților de amenajare a spațiilor verzi din curțile interioare ale școlii 
s-au realizat: repararea și vopsirea băncilor, plantarea de flori și gazon și îngrijirea acestora, 
vopsirea bordurilor, tăierea ierbii, plivirea buruienilor, realizarea și menținerea în 
permanență a curățeniei generale și igienizării curților.
Curțile școlii fiind spații pentru recreere și odihnă, se recomandă menținerea acestora în 
permanentă stare de igienă și  curățenie necesitând periodic lucrări de întreținere.

• Realizat în proporţie de 80 %

• Lecţii învăţate: Este necesară întreținerea periodică a spațiilor verzi ( lucrări de întreținere 
și amenajare ) din cadrul curților interioare mai ales în perioada de primăvară – vară – 
toamnă și menținerea  curățeniei în aceste curți.

25

Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad 



6 AMENAJAREA SPAŢIILOR 
VERZI  DIN CURŢILE 
INTERIOARE ALE 
ŞCOLII_Teoretic

3, 2 Îmbunătăţirea şi 
crearea  unui 
mediu ambiant 
adecvat pentru 
elevi  în pauzele de 
recreaţie;
Înfrumuseţarea 
unităţii de 
învăţământ prin 
amenajarea 
creativă și 
decorativă a curților 
interioare;
Formarea unor 
deprinderi şi 
abilităţi elevilor de 
la domeniul: 
agricultură ;

01.03.2021 30.07.2021

Responsabilităţi: Director, Director adjunct, Personal de întreținere ( cadru didactic de specialitate 
)

Indicatori realizare: Asigurarea în cadrul curților interioare ale școlii a unui spațiu recreativ și 
plăcut, gestionarea responsabilă a resurselor naturale și materiale; protecţia, conservarea şi 
ameliorarea ambientului natural și uman.
Comentarii:

• Concluzii: În cadrul activităților de amenajare a spațiilor verzi din curțile interioare ale școlii 
s-au realizat: repararea și vopsirea băncilor, plantarea de flori și gazon și îngrijirea acestora, 
vopsirea bordurilor, tăierea ierbii, plivirea buruienilor, realizarea și menținerea în 
permanență a curățeniei generale și igienizării curților.
Curțile școlii fiind spații pentru recreere și odihnă, se recomandă menținerea acestora în 
permanentă stare de igienă și  curățenie necesitând periodic lucrări de întreținere.

• Realizat în proporţie de 80 %

• Lecţii învăţate: Este necesară întreținerea periodică a spațiilor verzi ( lucrări de întreținere 
și amenajare ) din cadrul curților interioare mai ales în perioada de primăvară – vară – 
toamnă și menținerea  curățeniei în aceste curți.

7 Antreprenor de 
succes_Tehnologic

5, 1
Cunoașterea 
etapelor planului de 
afaceri
Elaborarea unui 
plan de afaceri

03.05.2021 12.06.2021

Responsabilităţi: Coman Lențica, profesor Economie
Indicatori realizare: 90%
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Comentarii:

• Concluzii: Implicarea elevilor în activități extracurriculare

• Realizat în proporţie de 90 %

• Lecţii învăţate: Cum să demarez o afacere
Cum să fac un plan de afaceri
Cum să implementez o afacere
Cum să manageriez o afacere

8 Dezvoltare de e-learnin_ 
Tehnologic

1, 4 1. Utilizarea 
aplicațiilor cu elevii, 
generând 
dezvoltarea 
competențelor 
elevilor și creând 
experiențe atractive 
de învățare (G 
Suite for Education, 
Microsoft Teams, 
Zoom etc.)
2. Stabilirea tipului 
de instrumente 
pentru ca lecțiile să 
își atingă 
obiectivele 
propuse.
3. Proiectarea de 
lecții folosind 
educația combinată 
(Flipped 
Classroom).
4. Evaluarea lecției 
utilizând 
instrumente digitale 
interactive
5. Gestionarea 
online eficientă și 
eficace a echipelor 
de elevi

19.10.2020 04.06.2021

Responsabilităţi: Prof. Cotăescu Claudia – membru CEAC
Prof. Gaga Loghin – Tehnologia informației și a comunicațiilor

Indicatori realizare: Clasele constituite în cadrul platformei Google Classroom
Materiale digitalizate prin Google Drive, Google Docs și Google Slides
Instrumentele digitale pentru educație interactivă în cadrul lecției online
Instrumente pentru evaluarea elevilor în online
Temele create în Google Classroom
Instrumente de tip colaborativ

Comentarii:
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• Concluzii: Având în vedere că situația epidemiologică prin care am trecut ne-a afectat 
modul de predare-învățare-evaluare, putem concluziona că este imperios  necesar să 
introducem instrumentele digitale în procesul de învățământ, să îmbinăm metodele 
tradiționale cu cele moderne, să folosim resursele nelimitate pe care ni le oferă digitalizarea 
educației.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Utilizarea  G Suite for Education, Microsoft Teams, Zoom etc.
Utilizarea instrumentelor de predare și evaluare online și a instrumentelor digitale interactive
Gestionarea online eficientă și eficace a echipelor de elevi

9 Dezvoltare de e-
learning_Teoretic

1, 4 1. Utilizarea 
aplicațiilor cu elevii, 
generând 
dezvoltarea 
competențelor 
elevilor și creând 
experiențe atractive 
de învățare (G 
Suite for Education, 
Microsoft Teams, 
Zoom etc.)
2. Stabilirea tipului 
de instrumente 
pentru ca lecțiile să 
își atingă 
obiectivele 
propuse.
3. Proiectarea de 
lecții folosind 
educația combinată 
(Flipped 
Classroom).
4. Evaluarea lecției 
utilizând 
instrumente digitale 
interactive
5. Gestionarea 
online eficientă și 
eficace a echipelor 
de elevi

19.10.2020 04.06.2021

Responsabilităţi: Prof. Cotăescu Claudia – membru CEAC
Prof. Gaga Loghin – Tehnologia informației și a comunicațiilor

Indicatori realizare: Clasele constituite în cadrul platformei Google Classroom
Materiale digitalizate prin Google Drive, Google Docs și Google Slides
Instrumentele digitale pentru educație interactivă în cadrul lecției online
Instrumente pentru evaluarea elevilor în online
Temele create în Google Classroom
Instrumente de tip colaborativ
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Comentarii:

• Concluzii: Având în vedere că situația epidemiologică prin care am trecut ne-a afectat 
modul de predare-învățare-evaluare, putem concluziona că este imperios  necesar să 
introducem instrumentele digitale în procesul de învățământ, să îmbinăm metodele 
tradiționale cu cele moderne, să folosim resursele nelimitate pe care ni le oferă digitalizarea 
educației.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: ACTIVITATE DE ÎMBUNĂTĂȚIRE – DEZVOLTARE DE E-LEARNING

Progres [%]

100%

Lecţii învăţate

Utilizarea  G Suite for Education, Microsoft Teams, Zoom etc.
Utilizarea instrumentelor de predare și evaluare online și a instrumentelor digitale interactive
Gestionarea online eficientă și eficace a echipelor de elevi

Concluzii şi recomandări

Având în vedere că situația epidemiologică prin care am trecut ne-a afectat modul de 
predare-învățare-evaluare, putem concluziona că este imperios  necesar să introducem 
instrumentele digitale în procesul de învățământ, să îmbinăm metodele tradiționale cu cele 
moderne, să folosim resursele nelimitate pe care ni le oferă digitalizarea educației.

Rezultate statistice

Toți cei 42 profesori din cadrul LTIA și-au dezvoltat abilitățile de lucru cu platformele 
educaționale și cu instrumentele digitale de predare și evaluare, au participat la cursuri de 
formare în vederea însușirii acestor deprinderi și abilități.

10 Formarea de priceperi și 
deprinderi în utilizarea utilajelor 
și aparatelor din Industria 
alimentara_Tehnologic

3, 2

Obtinerea de 
sponsorizari pentru 
dotarea atelierului 
de Industrie 
Alimentara

08.03.2021 30.06.2021

Responsabilităţi: Szakacs Adriana - Iuliana

Indicatori realizare: Dotarea spaţiilor şcolare
Elevii vor lucra efectiv la utilajele și ustensilele existente în unități, atelierul școlii 
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Comentarii:

• Concluzii: Implicarea elevilor in activitati practice concomitent cu lectiile

• Realizat în proporţie de 90 %

• Lecţii învăţate: Deservirea malaxorului din atelierul de practica
Manuirea ustensilelor si aparatelor din atelier
Identificarea instrumentelor din laboratorul de microbilogie

11 Îmbunătăţirea rezultatelor la 
învăţătură materializată în 
creşterea   promovabilităţii  ENB 
prin proiectul Rose_Tehnologic

5, 4 Implementarea 
unui program 
remedial la 
disciplinele de 
bacalaureat, în 
vederea 
îmbunãtãțirii 
rezultatelor școlare 
la disciplinele de 
bacalaureat, pânã 
la finalul proiectului. 

Dezvoltarea și 
livrarea unui 
program de 
consiliere pe 
parcursul unui ciclu 
de învãțãmânt (4 
ani) privind cariera, 
în vederea facilitãrii 
a inserției pe piața 
muncii  și/sau 
continuãrii studiilor 
pânã la finalul 
proiectului. 
Creșterea stimei de 
sine, 
autocunoașterii și 
motivației pentru 
învãțare prin 
participarea la 
program de  
activitãți 
extracurriculare 
pliate pe nevoile lor 
cu scopul reducerii 
absenteismului 
școlar cu 4% pe 
perioada a 4 ani 
școlari (ciclul 
liceal)/ de proiect.

19.10.2020 30.08.2021
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Responsabilităţi: Director adjunct: Prof. Pop Lavinia
Echipa de proiect
Diriginții

Indicatori realizare: Creșterea promovabilității la Examenul de Bacalaureat
Chestionar privind nivelul de satisfacție al elevilor

Comentarii:

• Concluzii: Considerăm că procentul de promovabilitate obținut de elevii care fac parte din 
grupul țintă al proiectului este bun, având în vedere șituația pandemică. Elevii trebuiau 
recompensați cu excursiile prevăzute în proiect, dar din cauza pandemiei nu au mai 
beneficiat de acestea,
Cadrele didactice au desfășurat activitățile remdiale, dar și extracurriculare conform orarului, 
online și direct.

• Realizat în proporţie de 50 %

• Lecţii învăţate: Prin acest proiect, ne-am propus ca elevii sã participe la un program de 
remediere, respectiv aprofundare a disciplinelor de bacalaureat în scopul creșterii 
procentului de promovabilitate la bacalaureat și a reducerii absenteismului școlar. De 
asemenea prin intermediul programelor extracurriculare susținem dezvoltarea abilitãților 
cognitive și non-cognitive ale elevilor, dezvoltarea abilitãților de comunicare și relaționare, 
creșterea stimei de sine. O parte din aceste obiective au fost atinse,  rata de participare la 
examenul de bacalaureat crescând fațã de anii anteriori, dar și  rata de promovabilitate.  

12 Imbunatatirea verificarii 
documentelor 
scolare_Tehnologic

3, 4
Imbunatatirea 
monitorizarii 
ritmicitatii notarii

Imposibilitatea 
strecurarii unor 
greseli in calculul 
mediilor

Generarea mediilor 
si a mediilor 
generale

Imbunatatirea 
comunicarii intre 
cadre didactice-
parinti-elevi

02.11.2020 18.06.2021
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Responsabilităţi: Prof. Ardelean Adela
Director prof. Monica Dobanda
Director adj. Prof .  Pop Lavinia
Informatician Alesu Liliana
Responsabil CEAC prof, Siclovan Laura

Indicatori realizare: Dotarea cu tehnologie informatica si de comunicare

Comentarii:

• Concluzii: Folosirea catalogului electronic este cel mai bun mijloc de comunicare pentru 
parinti. In acest mod sunt la curent cu situatia scolara a  copiilor in orice moment. Nimeni nu 
poate sa mai spuna ,, Nu Am Stiut ,,
Recomand tuturor sa foloseasca catalogul electronic , exact asa cum folosesc catalogul 
fizic. Avantajele vor fi si pentru cadrele didactice.

• Realizat în proporţie de 50 %

• Lecţii învăţate: Tehnologia se poate folosi pentru imbunatatirea comunicarii dintre 
profesori-parinti-elevi.
Exista inca profesori si elevi care privesc cu reticenta aceste noutati.
Important este ca unii au inteles si folosesc catalogul electronic.

13 Imbunatatirea verificarii 
documentelor scolare_Teoretic

3, 4
Imbunatatirea 
monitorizarii 
ritmicitatii notarii

Imposibilitatea 
strecurarii unor 
greseli in calculul 
mediilor

Generarea mediilor 
si a mediilor 
generale

Imbunatatirea 
comunicarii intre 
cadre didactice-
parinti-elevi

02.11.2020 18.06.2021

Responsabilităţi: Prof. Ardelean Adela
Director prof. Monica Dobanda
Director adj. Prof .  Pop Lavinia
Informatician Alesu Liliana
Responsabil CEAC prof, Siclovan Laura

Indicatori realizare: Dotarea cu tehnologie informatica si de comunicare

Comentarii:
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• Concluzii: Folosirea catalogului electronic este cel mai bun mijloc de comunicare pentru 
parinti. In acest mod sunt la curent cu situatia scolara a  copiilor in orice moment. Nimeni nu 
poate sa mai spuna ,, Nu Am Stiut ,,
Recomand tuturor sa foloseasca catalogul electronic , exact asa cum folosesc catalogul 
fizic. Avantajele vor fi si pentru cadrele didactice.

• Realizat în proporţie de 50 %

• Lecţii învăţate: Tehnologia se poate folosi pentru imbunatatirea comunicarii dintre 
profesori-parinti-elevi.
Exista inca profesori si elevi care privesc cu reticenta aceste noutati.
Important este ca unii au inteles si folosesc catalogul electronic.

14 Propunerea unor proceduri noi 
și revizuirea celor 
existente_Tehologic 

6, 4
Funcționarea mai 
bună a 
managementului 
calității
Realizarea mai 
eficientă a 
sarcinilor de lucru, 
de către cadrele 
didactice  prin 
respectarea 
procedurilor.

26.10.2020 31.05.2021

Responsabilităţi: Coordonator CEAC 
Membri CEAC
Director
Director adj.
Comisiile de lucru din școală

Indicatori realizare: Număr de proceduri noi
Număr de proceduri revizuite

Comentarii:

• Concluzii: Continuarea demersului și în anul școlar următor

• Realizat în proporţie de 95 %

• Lecţii învăţate: Importanța verificării permanentă a procedurilor și a adaptării lor
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15 Propunerea unor proceduri noi 
și revizuirea celor 
existente_Teoretic 

6, 4
Funcționarea mai 
bună a 
managementului 
calității
Realizarea mai 
eficientă a 
sarcinilor de lucru, 
de către cadrele 
didactice  prin 
respectarea 
procedurilor.

15.10.2020 31.05.2021

Responsabilităţi: Coordonator CEAC
Membri CEAC
Director
Director adj.
Comisiile de lucru din școală

Indicatori realizare: Număr de proceduri noi
Număr de proceduri revizuite

Comentarii:

• Concluzii: Continuarea demersului și în anul școlar următor

• Realizat în proporţie de 90 %

• Lecţii învăţate: Importanța verificării permanentă a procedurilor și a adaptării lor
16 Realizarea rețelei wirless in 
clădirea Liceului Tehnologic de 
Industrie Alimentară_Tehnologic

3, 6 -   Dotarea cu 
tehnologie 
informatică şi de 
comunicare
- Accesibilitatea 
echipamentelor, 
materialelor, 
mijloacelor de 
învăţământ şi 
auxiliarelor 
curriculare
- Existenţa şi 
funcţionarea 
sistemului de 
gestionare a 
informaţiei; 
înregistrarea, 
prelucrarea şi 
utilizarea datelor şi 
informaţiilor

16.10.2020 30.10.2020
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Responsabilităţi: Director : Prof. Dobîndă Monica
Director adj.: Prof. Pop Lavinia 
Prof. Gaga Lghin
Informatician: Alesu  Liliana

Indicatori realizare: Asigurarea necesarului de dotare minimă cu tehnologia informatiei şi  
comunicarii

Comentarii:

• Concluzii: Reteaua wireless a fost implementată cu succes, activitățile hibrid se pot 
desfăsura în bune condiții

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Nu am intâmpinat dificultăți  în realizarea acestei activități
17 Realizarea rețelei wirless in 
clădirea Liceului Tehnologic de 
Industrie Alimentară_Teoretic

6, 3 -   Dotarea cu 
tehnologie 
informatică şi de 
comunicare
- Accesibilitatea 
echipamentelor, 
materialelor, 
mijloacelor de 
învăţământ şi 
auxiliarelor 
curriculare
- Existenţa şi 
funcţionarea 
sistemului de 
gestionare a 
informaţiei; 
înregistrarea, 
prelucrarea şi 
utilizarea datelor şi 
informaţiilor

16.10.2020 30.10.2020

Responsabilităţi: Director : Prof. Dobîndă Monica
Director adj.: Prof. Pop Lavinia 
Prof. Gaga Lghin
Informatician: Alesu  Liliana

Indicatori realizare: Asigurarea necesarului de dotare minimă cu tehnologia informatiei şi  
comunicarii

Comentarii:

• Concluzii: Reteaua wireless a fost implementată cu succes, activitățile hibrid se pot 
desfăsura în bune condiții

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Nu am intâmpinat dificultăți  în realizarea acestei activități

Activităţi de evaluare internă
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Nr. 
crt.

Nume Tip Cercetare Obiective Dată 
început    

Dată 
sfârşit

1  Chestionarul satisfactiei 
profesorilor_ Tehnologic

Chestionar de 
evaluare a ofertei 
educaţionale

Urmarirea 
evolutiei 
gradului de 
satisfactie a 
profesorilor 
referitor la 
manualele de 
pe piata

01.07.2021 16.07.2021

Responsabilităţi: prof. Diaconescu Marilena

Indicatori realizare: ● Îmbunătăţirea calităţii orelor din aria curriculara limba si comunicare.
● O mai mare eficienţă a activității grupului de lucru.
● Cel puţin 80 % dintre activităţile didactice au fost centrate pe relatia dintre elev-manual-profesor.

Comentarii:

• Concluzii: Este vizibilă conștientizarea necesității componentei de formare, în vederea 
achiziționării și completării cunoștințelor și competențelor necesare în utilizarea platformelor 
și/ sau aplicațiilor digitale, cadrele didactice chestionate participând la asemenea cursuri de 
formare/ autoperfecționare.
Din păcate, după cum se poate vedea din răspunsurile oferite, este evident că școala online 
este o activitate cronofagă, multi dintre profesori alocand peste 6 ore in sustinerea, 
pregatirea si evaluarea activitatilor zilnice din mediul online.
Un alt neajuns la școlii online îl constituie absența din unitățile școlare a echipamentului 
adecvat unei desfășurări în bune condiții a activităților educaționale din spațiu virtual, acest 
lucru atrăgând inevitabil investiții financiare notabile ale profesorilor, necesare pentru 
desfășurarea în condiții optime a lecțiilor online.
Este îmbucurător faptul că profesorii și/ sau diriginții s-au preocupat de îndrumarea a 47,6%
 dintre familiile respondenților și este, de asemenea, liniștitor că, în cazul în care întâmpină 
vreo problemă, elevii pot fi îndrumați și în mediu familial, deoarece 30% dintre respondenți 
posedă competențe digitale.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: În urma aplicării chestionarelor privind gradul de satisfacție al profesorilor 
vizavi de școala în regim online, se remarcă instabilul echilibru de opinii ale celor care se 
declară nemulțumiți de școala online, care înclină, cu un ușor avantaj, spre cei care 
apreciază acest scenariu didactic, considerându-se mulțumiți de modul de lucru și 
rezultatele obținute în actualele condiții de desfășurare online a școlii.
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2  Formare individuala adaptive 
pentru elevi din grupuri 
vulnerabile_Teoretic

Eficacitate 
educaţională pe 
disciplina Z

Structurarea 
notiunilor 
predate si 
exersarea lor 
in diferite 
contexte
Antrenarea 
de la usor la 
dificil prin 
pasi marunti
Testarea 
abilitatior de 
intelegere si 
aplicare a 
notiunilor 
invatate

12.04.2021 16.08.2021

Responsabilităţi: Ardelean Adela – profesor matematica 
Cadrele didactice

Indicatori realizare: Cresterea numarului de ore in care se utilikzeaza tehnologiile informatice si 
de comunicare
Activitati centrate pe elev
Conexiuni interdisciplinare

Comentarii:

• Concluzii: Invatarea centrata pe elev este mult mai eficienta chiar daca progresele se fac in 
etape mici.
As recomanda simplificarea programelor scolare pentru o aprofundare reala a cunostintelor 
si pentru a permite elevilor formarea de conexiuni intre notiunile invatate. 

• Realizat în proporţie de 25 %

• Lecţii învăţate: Majoritatea elevilor ( aproximativ 94 %) se mobilizeaza si se concentraza 
mult mai bine atunci cand au  de indeplinit o sarcina de lucru in fata colegilor si sub 
indrumarea cadrului didactic.

3 EFICIENTIZAREA 
COMUNICĂRII CU AGENȚII 
ECONOMICI CU CARE SE 
REALIZEAZĂ INSTRUIREA 
PRACTICA_Tehnologic

Gradul de potrivire 
al calificării X cu 
cerinţele pieţei 
muncii locale

Colaborarea 
cu agentii 
economici in 
scopul 
cresterii 
performantei 
profesionale 
a elevilor

16.11.2020 05.04.2021

Responsabilităţi: Szakacs Adriana - Iuliana - maistru instructor
Cadre didactice aria curriculara tehnologii
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Indicatori realizare: Numarul de elevi angajati post-absolvire la unititatile economice

Comentarii:

• Concluzii: Încheiarea de proiecte de parteneriat este o activitate benefică și utilă pentru 
ambii parteneri.
Se recomandă continuarea activității și în anii școlari urmâtori.

• Realizat în proporţie de 60 %

• Lecţii învăţate: Abilități practice în domeniul industriei alimentare
Lucrul în echipă și asumarea responsabilităților
Respectarea măsurilor de protecția muncii

4 Formare individuala adaptive 
pentru elevi din grupuri 
vulnerabile_Tehnologic

Eficacitate 
educaţională pe 
disciplina Z

Structurarea 
notiunilor 
predate si 
exersarea lor 
in diferite 
contexte
Antrenarea 
de la usor la 
dificil prin 
pasi marunti
Testarea 
abilitatior de 
intelegere si 
aplicare a 
notiunilor 
invatate

12.04.2021 18.06.2021

Responsabilităţi: Ardelean Adela - profesor matematica
Cadrele didactice

Indicatori realizare: Cresterea numarului de ore in care se utilikzeaza tehnologiile informatice si 
de comunicare
Activitati centrate pe elev
Conexiuni interdisciplinare

Comentarii:

• Concluzii: Invatarea centrata pe elev este mult mai eficienta chiar daca progresele se fac in 
etape mici.
As recomanda simplificarea programelor scolare pentru o aprofundare reala a cunostintelor 
si pentru a permite elevilor formarea de conexiuni intre notiunile invatate. 

• Realizat în proporţie de 25 %

• Lecţii învăţate: Majoritatea elevilor ( aproximativ 94 %) se mobilizeaza si se concentraza 
mult mai bine atunci cand au  de indeplinit o sarcina de lucru in fata colegilor si sub 
indrumarea cadrului didactic.
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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 secundar superior (liceu) - Filiera Tehnologica
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 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
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

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 Depunerea și obținerea 
ACREDITĂRII  ERASMUS+ 
VET_Tehnologic

5, 1 Obiectivele propuse 
a fi dobândite în 
urma  acreditării 
sunt:
O1: Dezvoltarea 
competențelor 
profesionale din 
domeniile: Ind 
alimentara/Agricultur
ă prin efectuarea de 
către elevi a 
pregătirii practice la 
agenți economici 
europeni în vederea 
integrării pe piața 
muncii
O2: Dezvoltarea 
competențelor cheie 
ale elevilor: 
comunicare în limba 
engleză, competențe 
digitale, competențe 
sociale, civice, 
culturale respectând 
principiile incluziunii 
și șansei egale la 
educație
O3: Dezvoltarea 
competențelor 
resurselor umane in 
scopul integrării 
instrumentelor 
curriculare, a 
instrumentelor IT în 
procesul educațional 
și elaborării de 
resurse educaționale 
deschise pentru 
elevii VET

25.10.2021 30.06.2022

Responsabilităţi: Prof. Sauliuc Anda
Prof. Simedru Viorela

Indicatori realizare: Reducerea absenteismului si abandonului scolar
Cresterea numărului de elevi care susțin si promoveaza examenul de certificare a competențelor 
profesionale
Cresterea numărului de resurse educaționale deschise
Creare si actualizare CDL-uri

44

Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad 



Detalii: Realizarea Strategiei de internaționalizare a LTIA
Strategia determină direcțiile principale de acțiune ale școlii în scopul internaționalizării școlii, 
stabilește sarcinile fundamentale pentru atingerea obiectivelor în contextul unui management de 
succes privind atragerea de fonduri europene și implementarea mobilităților Erasmus+. Strategia 
presupune următoarele etape:
- Consultarea comisiilor organizate la nivel de școală și a echipei manageriale
- Analiza SWOT a scolii
- Analiza de nevoi
- Identificarea valorilor europene ale LTIA
- Stabilirea de ținte strategice si obiective specific
- Stabilirea planului de acțiune privind internaționalizarea, măsuri specific
Având la baza strategia de internaționalizare, se va depune formularul în vederea obținerii 
ACREDITĂRII ERASMUS VET.

2 Îmbunătățirea activități didactice 
online _ Teoretic

3, 4 Crearea lectiilor 
atractive pentru elevi
Cresterea calitatii 
actului educative cu 
aj tehnologieie
Realizarea mai 
eficientǎ a sarcinilor 
de lucru de cǎtre 
cadrele didactice 
Creşterea bazei 
materiale la nivelul 
școlii prin atragerea 
de fonduri prin 
proiecte cu finantare 
interna si externa.
Utilizarea în mod 
corespunzător a 
Smarth TV - urile, 
Table SMART, 
Imprimantelor  3D, 
camerele de 
videoconferință 
existente, cu 
permiterea accesului 
tuturor cadrelor 
didactice , în 
vederea asigurării 
unui cadru potrivit 
desfășurării orelor de 
curs. 

20.10.2021 20.12.2021

Responsabilităţi: Prof. Dobîndă Monica - director
Prof. Pop Lavinia – director adjunct 
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Indicatori realizare: Numar de Laptopuri achizitionate
Numar de Smarth TV – uri achizitionate
Numar de imprimante  3D achizitionate
Numar de Camerele de videoconferință achizitionate

Detalii: Laptopurile sunt device-uri necesare activităților pedagogice și de sprijin de consiliere si 
orientare în carieră și activități desfășurate în cadrul proiectului Rose, activități remediale și de 
îmbunătățire , precum și a tuturor activitîților care se desfășoară online.
Smarth TV - urile au fost achizitionate in scopul procesului instructiv-educativ în regim hibrid.
Imprimanta  3D în cadrul activităților din procesul educativ.
Camerele de videoconferință sunt utilizate in cadrul proiectelor cu finanțare externă cât și la 
desfășurarea activităților didactice online.
 Smarth Tv și  camerele de videoconferintă au fost montate in toate sălile de clasă și în 
laboratoare.

3 Îmbunătățirea activități didactice 
online_Tehnologic

3, 4 Crearea lectiilor 
atractive pentru elevi
Cresterea calitatii 
actului educative cu 
aj tehnologieie
Realizarea mai 
eficientǎ a sarcinilor 
de lucru de cǎtre 
cadrele didactice 
Creşterea bazei 
materiale la nivelul 
școlii prin atragerea 
de fonduri prin 
proiecte cu finantare 
interna si externa.
Utilizarea în mod 
corespunzător a 
Smarth TV - urile, 
Table SMART, 
Imprimantelor  3D, 
camerele de 
videoconferință 
existente, cu 
permiterea accesului 
tuturor cadrelor 
didactice , în 
vederea asigurării 
unui cadru potrivit 
desfășurării orelor de 
curs. 

20.10.2021 20.12.2021

Responsabilităţi: Prof. Dobîndă Monica - director
Prof. Pop Lavinia – director adjunct 
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Indicatori realizare: Numar de Laptopuri achizitionate
Numar de Smarth TV – uri achizitionate
Numar de imprimante  3D achizitionate
Numar de Camerele de videoconferință achizitionate

Detalii: Laptopurile sunt device-uri necesare activităților pedagogice și de sprijin de consiliere si 
orientare în carieră și activități desfășurate în cadrul proiectului Rose, activități remediale și de 
îmbunătățire , precum și a tuturor activitîților care se desfășoară online.
Smarth TV - urile au fost achizitionate in scopul procesului instructiv-educativ în regim hibrid.
Imprimanta  3D în cadrul activităților din procesul educativ.
Camerele de videoconferință sunt utilizate in cadrul proiectelor cu finanțare externă cât și la 
desfășurarea activităților didactice online.
 Smarth Tv și  camerele de videoconferintă au fost montate in toate sălile de clasă și în 
laboratoare.

4 Îmbunătățirea rezultatelor la 
chimie la Bacalaureat_ 
Tehnologic

1, 4 Procentul de 
promovabilitate la 
BAC  să crească 

01.11.2021 30.06.2022

Responsabilităţi: Profesor Pleș Titiana
Indicatori realizare: Evaluarea rezultatelor școlare

Detalii: Lectii attractive si eficiente
Crearea unor material care sa faciliteze intelegerea, aprofundarea cunostintelor necesare 
promovarii examenului de bacalaureat

5 Îmbunătățirea rezultatelor la 
chimie la Bacalaureat_Teoretic

1, 4 Procentul de 
promovabilitate la 
BAC  să crească 

01.11.2021 30.06.2022

Responsabilităţi: Profesor Pleș Titiana
Indicatori realizare: Evaluarea rezultatelor școlare

Detalii: Lectii attractive si eficiente
Crearea unor materiale care sa faciliteze intelegerea, aprofundarea cunostintelor necesare 
promovarii examenului de bacalaureat
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6 Monitorizarea frecventei elevilor 
la procesul educativ_ 
Tehnologic

4, 6
Reducerea 
absenteismului si a 
abandonului scolar
Evaluarea obiectiva 
a elevilor; 
Formularea clară a 
obiectivelor și a 
itemilor; Informarea 
elevilor cu privire la 
punctajul acordat 
pentru fiecare item;

04.04.2022 06.06.2022

Responsabilităţi: Prof. Cocos Daniela

Indicatori realizare: Reducerea absenteismului si abandonului scolar
Identificarea motivelor absenteismului

Detalii: Dezbateri
Intaliniri cu personalitati din diverse domenii
Identificarea motivelor
Activitati online atractive

7 Renovarea  sălilor de clasă și a 
laboratoarelor _ Tehnologic

6, 3 Desfășurarea 
programului 
instructiv –educativ 
în cele mai bune 
condiții.
Asigurarea bazei 
material în sălile de 
clasă și în 
laboratoare, în 
vederea asigurării 
unui cadru potrivit 
desfășurării orelor de 
curs.

18.10.2021 17.12.2021

Responsabilităţi: Prof. Dobîndă Monica – director

Indicatori realizare: Număr de săli de clasă renovate și dotate
Număr de laboratoare renovate și dotate
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Detalii: Renovarea totală a sălii nr. 46 (montarea parchetului nou, zugrăvirea pereților, montarea 
jaluzelelor, renovarea ușii.
Renovarea totală a sălii nr.. 41 (montarea parchetului nou, zugrăvirea pereților, montarea 
jaluzelelor, renovarea ușii.
Renovarea laboratorului de industrie alimentară ( montarea gresiei, zugrăvirea pereților, renovarea 
ușii, montarea jaluzelelor). Sala a fost dotată cu mobilier nou.
Renovarea laboratorului  de analize preclinice (montarea parchetului, zugrăvirea pereților, 
renovarea ușii, montarea jaluzelelor). Sala a fost dotată cu mobilier nou

8 Renovarea  sălilor de clasă și a 
laboratoarelor_ Teoretic

6, 3 Desfășurarea 
programului 
instructiv –educativ 
în cele mai bune 
condiții.
Asigurarea bazei 
material în sălile de 
clasă și în 
laboratoare, în 
vederea asigurării 
unui cadru potrivit 
desfășurării orelor de 
curs.

18.10.2021 17.12.2021

Responsabilităţi: Prof. Dobîndă Monica – director
Indicatori realizare: Număr de săli de clasă renovate și dotate
Număr de laboratoare renovate și dotate

Detalii: Renovarea totală a sălii nr. 46 (montarea parchetului nou, zugrăvirea pereților, montarea 
jaluzelelor, renovarea ușii.
Renovarea totală a sălii nr.. 41 (montarea parchetului nou, zugrăvirea pereților, montarea 
jaluzelelor, renovarea ușii.
Renovarea laboratorului de industrie alimentară ( montarea gresiei, zugrăvirea pereților, renovarea 
ușii, montarea jaluzelelor). Sala a fost dotată cu mobilier nou.
Renovarea laboratorului  de analize preclinice (montarea parchetului, zugrăvirea pereților, 
renovarea ușii, montarea jaluzelelor). Sala a fost dotată cu mobilier nou

Activităţi de evaluare internă:
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Nr. 
crt.

Nume Tip Cercetare Obiective Dată 
început    

Dată 
sfârşit

1 Evaluarea activităților din cadrul 
Proiectului ROSE _Tehnologic

Chestionar de 
evaluare a 
satisfacţiei 
beneficiarilor

Cunoașterea 
gradului de 
satisfacție a 
beneficiarilor 
din grupul țintă 
al Proiectului 
ROSE, prin 
aplicarea unui 
chestionar de 
identificarea a 
punctelor 
slabe și 
punctelor tari, 
privind 
derularea 
activităților 
remediale și 
de consiliere 
din cadrul 
Proiectului

17.01.2022 18.02.2022

Responsabilităţi: Prof. Golda Carmen- coordonator activitati consiliere si extracurriculare

Indicatori realizare: Centralizare 30 chestionare(100%)
Lista puncte  tari/slabe

Aspecte reţinute: Așteptările elevilor și părinților în privința activităților derulate
Metode atractive folosite în activităților remediale 
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2 Evaluarea activităților din cadrul 
Proiectului ROSE_ Teoretic

Chestionar de 
evaluare a 
satisfacţiei 
beneficiarilor

Cunoașterea 
gradului de 
satisfacție a 
beneficiarilor 
din grupul țintă 
al Proiectului 
ROSE, prin 
aplicarea unui 
chestionar de 
identificarea a 
punctelor 
slabe și 
punctelor tari, 
privind 
derularea 
activităților 
remediale și 
de consiliere 
din cadrul 
Proiectului

17.01.2022 18.02.2022

Responsabilităţi: Prof. Golda Carmen - coordonator activitati consiliere si extracurriculare

Indicatori realizare: Centralizare 30 chestionare(100%)
Lista puncte  tari/slabe

Aspecte reţinute: Așteptările elevilor și părinților în privința activităților derulate
Metode atractive folosite în activităților remediale 
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3 Evaluarea satisfacției 
beneficiarilor cu privire la 
predarea online _Tehnologic

Chestionar de 
evaluare a 
satisfacţiei 
beneficiarilor

Aplicarea 
chestionarelor 
în perioada  
15 octombrie  
- 15 noiembrie 
elevilor și 
părinților 
Identificarea a 
minimum două 
motive de 
insatisfacție a 
beneficiarilor 
cu privire la 
predarea 
online
Identificarea a 
două bune 
practice care 
vor fi 
diseminate în 
C.P.

15.10.2021 15.11.2021

Responsabilităţi: Prof. Șiclovan Laura – responsabil CEAC, întocmește modelul de chestionar
Diriginții vor distribui chestionarul către elevi și părinți
Membri CEAC vor analiza răspunsurile și va întocmi un raport de interpretare

Indicatori realizare: 100 chestionare aplicate
O listă cu motive de insatisfacție

Aspecte reţinute: Așteptările elevilor și părinților referitoare la activitățile desfășurate prin 
intermediul platformelor
Platformele cele mai eficiente sau cele  mai bine primite de elevi
Atractivitatea activităților desfășurate în online
Măsura în care activitățile sprijină ulterior îmbunătățirea activităților în online.

Director, Responsabil CEAC,
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