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Partea A: Rezumat  Secţiunea 1   Informaţii despre unitatea de ÎPT 

Aceasta este o scurtă descriere a tipului şi activităţilor unităţii ÎPT, a categoriilor de elevi cărora i se adresează şi a scopurile şi obiectivelor principale avute în vedere de 

unitatea de ÎPT. 

Liceul Tehnologic Specal Bistrita a oferit instruire prin liceu –Stagii de pregatire practica și școala profesională în următoarele filiere şi domenii: 

STAGII DE PREGATIRE PRACTICA 

Domenii:  

           MECANICA 

           FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN    

           CONSTRUCTII, INSTALATII SI LUCRARI PUBLICE 

           TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA 

           INDUSTRIE TEXTILA SI PIELARIE   

 

  

SCOALA PROFESIONALA SPECIALA 

Domenii: 

           MECANICA 

           FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN    

           CONSTRUCTII, INSTALATII SI LUCRARI PUBLICE 

           TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA 

           INDUSTRIE TEXTILA SI PIELARIE   

 
MISIUNEA ŞCOLII  

   SPS Bistrita isi propune sa fie mediator intre respectul fata de traditie si necesitatea promovarii stiintelor tehnologice moderne . Ea urmareste sa ofere tinerilor cu CES 

oportunitati de educatie si formare profesionala,  in asa fel incat ei sa poata deveni autonomi si responsabili in cadrul comunitatilor, sa valorifice propriile experiente si sa se 

integreze activ socio-profesional in contextul dezvoltarii societatii noastre . 

VIZIUNEA SCOLII 

    SPS Bistrita-Costesti este o institutie moderna de invatamant care oferă elevilor cu CES posibilitatea de a învăţă in funcţie de ritmul, capacitatea şi nevoile proprii. In toate 

activităţile desfasurate, şcoala noastra promovează calitatea,  responsabilitatea, încrederea in sine, toleranta şi respectul pentru personalitatea fiecărui individ, stimuland in 

rândul acestora o atitudine activa in raport cu piaţa muncii, prin promovarea principiului : ,, SI NOI PUTEM FI UTILI SOCIETĂŢII”. 

   Din analiza documentelor existente s-au desprins următoarele obiective: 

-Asigurarea calităţii procesului instructiv – educativ prin: 

              - utilizarea sistemului de asigurarea calităţii  în activitatea managerială 



              - creșterea calității învățării 

-Consilierea şi orientarea şcolară şi vocaţională a elevilor în alegerea  unei cariere în concordanţă cu nevoile, aspiraţiile şi aptitudinile fiecăruia prin: 

              - corelarea aspiraţiilor şi  nevoilor elevilor cu aptitudile  acestora. 

-Reconsiderarea ofertei şcolare astfel încât să ţină seama de previziunile privind cerinţele pe piaţa muncii prin: 

              - realizarea unei oferte şcolare în concordanţă cu aşteptările elevilor  precum şi oferta pieţei forţei de muncă din judeţul vâlcea 

-Îmbunătățirea infrastructurii școlii prin: 

                - transformarea şi dezvoltarea bazei materiale astfel încât să corespundă cerinţelor unui învăţământ de calitate 

-Educarea elevilor pentru școală și viață prin: 

                - crearea unui mediu primitor și sigur pentru elevi și cadrele didactice 

                - reducerea violenţei în şcoală şi în comunitate şi a abandonului şcolar 

-Promovarea imaginii şcolii la nivel local, regional, naţional prin: 

                - creşterea prestigiului şcolii în cadrul comunităţii 

-Participarea la programe europene şi internaţionale (Erasmus,POSDRU), parteneriate, simpozioane şi concursuri prin: 

                - promovarea dimensiunii europene în educaţie 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
Partea A : Rezumat  Secţiunea 2   Cât de eficientă este unitatea de ÎPT 

           Aspecte pozitive  în ceea ce priveşte activitatea EFP  
- oferta şcolară diversificată: Scoala profesionala speciala cu urmatoarele calificari nivel 3: bucatar, tamplar universal, zugrav-vopsitor- ipsosar-tapetar, 

lacatus constructii metalice si utilaj tehnologic, confectioner imbracaminte 

                                      Stagii de pregatire practica nivel 3 cu  urmatoarele calificari nivel 3: bucatar, tamplar universal, zugrav-vopsitor- ipsosar-

tapetar, lacatus constructii metalice si utilaj tehnologic, confectioner imbracaminte 

 

- ponderea elevilor promovaţi la examenele de absolvire a învăţământului profesional şi tehnic:  100%din cei prezentati. 

- corp profesoral valoros, stabil şi omogen; 

1. ponderea cadrelor didactice calificate:100% ; 

2. ponderea cadrelor didactice titulare:  52,77%; 

3. ponderea cadrelor didactice cu gradul I: 38,88% ; 

        Spaţii suficiente şi adecvate unei bune desfăşurări a procesului instructiv- educativ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- existenţa unor cabinete şi laboratoare funcţionale ( cabinet de matematica, cabinet lb.romana, cabinet mecanica, laborator de TIC, laborator, chimie, 

fizica, laborator turism si alimentatie publica,  ateliere de tamplarie, ateliere de mecanica, croitorie, constructii; 

- curriculum de dezvoltare locala este diversificat pentru a oferi şanse egale tuturor elevilor şi pentru a satisface nevoia fiecăruia de a se simţi competent 

pentru domeniul pentru care are vocaţie; 

- rezultate foarte bune de-a lungul timpului recunoscute atât la nivel de zonă cât şi de judeţ. 

-       aşezarea geografică  favorabilă (şcoala deserveşte judetul Valcea fiind singura scoala profesionala speciala, exista mijloace de transport in comun); 

-     posibilităţi de cazare şi masă; 

-     activităţi extracurriculare diversificate şi atractive.  

- Existenţa  comisiei de AC – numirea unui coordonator care a participat la cursurile de formare pe calitate 

- Existenta comisiei metodice adisciplinelor recuperatorii,formata din 3 profesori psiho-pedagogie speciala,un profesor religie,2 profesori educatie 

fizica si sport 

- Existenţa materialelor informative la nivelul echipelor 

- Prezentarea planurilor de îmbunătăţire în faţa colegilor de echipă 

- Înfinţarea şi responsabilizarea comisiilor : 
- control şi verificare a datelor din cataloagele şcolare 

- pentru programele Bursa profesionala 

- de protecţia muncii şi PSI 

- securitate şi sănătate în muncă 



- de diferenţe şi corigenţe 

- realizare orar 

- analiză bani de liceu 

- de înscriere a elevilor 

- de inventariere 

- elaborare CDL  

- de casare mijloace fixe şi obiecte de inventar 

- Şcoala are un bun parteneriat cu 11 agenţi economici : Exploatarea Miniera Rm Valcea- sector Bistrita; PRELMEC.SERV.SRL BARBATESTI, Valcea; MOBILSIM 

Horezu, Valcea; SC LYON TRANS SRL CostestiSC DAMILA SRL. VALCEA; SC EVRICA TRADING TOUR SRL, Costesti; SC ANDOR PAN SRL Horezu, 

MANASTIREA BISTRITA; SC ARNOTA SRL Costesti, CASA SACERDATENILOR SRL Costesti, SC. CASA HOREZEANA SRL 

-  calificările profesionale sunt în concordanţă cu cererea agenţilor economici în perspectiva anului 2020 

- Consultarea PRAI şi PLAI privind tendinţele populaţiei şcolare şi a nevoilor de formare pe termen mediu şi lung 

- Colaborare cu AJOFM Vâlcea 

Aspecte ce trebuie îmbunătăţite: 

- Toti elevii sunt cu CES si necesita adaptare curriculara  

- elevii provin din familii cu probleme sociale şi economice, cu dificultati de invatare,  consiliere psihopedagogică mai atentă; 

- elaborarea de către toţi profesorii a unor documente de planificare în care să se ţină seama de nevoile reale ale elevilor; 

- Mediatizarea exemplelor de bună practică şi a aspectelor care trebuie îmbunătăţite , astfel incat informaţiile vor ajunge şi la clasele de elevi 

- În urma analizelor la teste nu toate cadrele didactice elaborează programe concrete de recuperare a elevilor cu rezultate slabe la învăţătură. 

Unitatea de ÎPT este 

corespunzătoare /  

Declaraţie:  

În anul şcolar 2016-2017, Scoala Profesionala Speciala Bistrita a obţinut un procent de promovabilitate de 100%  la examenul de  

Certificarea competențelor profesionale.Au fost inscrisi 47 elevi,din care au promovat 45 elevi,2 neprezentati 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



Partea A: Rezumat  Secţiunea 3   Calitatea ofertei educaţionale pe arii curriculare 

Este un rezumat al aprecierii generale formulate în legătură cu fiecare arie curriculară. Secţiunea cuprinde de asemenea cometarii privind conducerea şi managementul, 

includerea educaţională şi socială şi serviciile de orientare şi sprijin. 

 
RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA MANAGERIALA 

2016 - 2017 
În anul școlar 2016-2017 la nivelul unității de învățământ Scoala Profesionala Speciala Bistrita .s-a avut în vedere corelarea obiectivelor stabilite la nivelul sistemului 

național de învățământ și al celui teritorial cu cele specifice unității de învățământ. S-a elaborat proiectul de curriculum al școlii privind adaptarea si aplicarea curriculumului 

național și de dezvoltare  locală ,  precum și proiectul activității extracurriculare . 

               La Scoala Profesionala Speciala Bistrita, calitatea este un obiectiv central al strategiei generale a organizaţiei, această orientare fiind în concordanţă cu direcţiile de 

reformare a învăţământului tehnic preuniversitar din Uniunea Europeană.Orientarea generală a organizaţiei privind calitatea revine managementului de la cel mai înalt nivel, 

care trebuie să se asigure că serviciile realizate de şcoală sunt corespunzătoare cerinţelor clienţilor şi continuu îmbunătăţite în scopul creşterii satisfacţiei clientului. 

Principalele obiective privind calitatea, adecvate misiunii scolii, sunt următoarele: 

- Scoala Profesionala Speciala Bistrita, instituţie de învăţământ preuniversitar, are ca obiectiv principal îmbunătăţirea continuă a profilului de competenţe ale absolvenţilor 

prin proiectarea unor programe educaţionale adaptate continuu la cerinţele societăţii- oferta educationala pentru 2017-2018 a fost elaborata tinand cont de cerintele pietei 

muncii, de optiunile elevilor din scolile gimnaziale din judet, de nevoile agentilor economici, de potentialul zonei si calificarea cadrelor didactice din unitate. 

- Beneficiarul final al serviciilor realizate de şcoală, programe educaţionale , este societatea (prin organizaţiile angajatoare). Şcoala trebuie să evalueze satisfacţia firmelor 

angajatoare şi să le atragă sprijinul la îmbunătăţirea programelor de studiu prin dezvoltarea unor parteneriate cu organizaţiile din mediul economic şi social-  11 parteneriate 

cu agenti  economici  

- Calitatea proceselor educaţionale depinde şi de relaţiile cu elevii: şcoala a evaluat satisfacţia elevilor, a asigurat cadrul organizatoric şi metodele de participare eficientă a 

acestora la realizarea proceselor de instruire şi de evaluare şi la îmbunătăţirea acestora; 

- Nivelul serviciilor şcolii este în relaţie directă cu pregătirea, calificarea şi reputaţia ştiinţifică a cadrelor didactice. SPS Bistrita a sprijinit eforturile corpului didactic şi a 

întregului personal pentru perfecţionare – 5 cadre didactice sunt inscrise pentru sustinerea gradelor didactice, 2 cadre didactice au finalizat programme de conversie 

profesionala. 

- Realizarea acestor obiective generale presupune dezvoltarea şi funcţionarea eficientă a sistemului de management al calităţii existent în şcoală .  

 Desfăşurarea procesului instructiv-educativ  
 Activitatea de proiectare a procesului instructiv-educativ s-a realizat sub coordonarea responsabililor  de catedre . Au fost analizate planurile de învăţământ şi 

programele şcolare în vigoare.  Planificările realizate de cadrele didactice au acoperit integral programele şcolare. S-au aplicat testele initiale, s-au identificat deficientele si 

nevoile fiecarui elev cu CES, s-au elaborate PIP-uri sau  planuri remediale, iar proiectarea didactica s-a realizat tinand cont de de cele constatate, astel ca predarea –invatarea-

evaluarera sa raspunda potentialului si ritmului de dezvoltarea a fiecarui elev.  Din rapoartele şefilor de catedre, monitorizările realizate pe parcursul anului şcolar şi 

rezultatele obţinute de elevi la clasă şi la examenele de certificarea competentelor profesionale rezultă că proiectarea şi realizarea procesului educativ s-a situat la un nivel 

foarte bun.  Se consideră că este necesară o revizuire periodică mai atentă a planificărilor calendaristice – pentru a corespunde mai bine nivelului efectiv de parcurgere a 

materiei la clasă.  

 Procesul educativ se desfăşoară în cea mai mare parte la un nivel corespunzător, fiind utilizate atât metode didactice tradiţionale, cât şi metode moderne, interactive. 

Multe cadre didactice folosesc in procesul educativ mijloace moderne – calculator, videoproiector, softuri educationale, lectii oline prin portalul scolilor special, atat in 

procesul de predare cat si in  procesul de evaluare. Dar exista si cadre didactice care sunt reticente la noile metode si tehnologii utilizand in continuare doar metode 

traditionale, 



    În organizarea şi desfăşurarea procesului educativ au fost utilizate laboratoare şi cabinete specializate. Scoala Profesionala Speciala Bistrita, dispune în prezent de 

următoarele spaţii specifice pentru activitatea didactică:  

 1) Laboratoare : fizică, chimie, laborator de turism si alimentative publica. Toate laboratoarele dispun de echipamente şi materiale didactice la un nivel  bun.   

 2) Laboratoare TIC – 2 laboratoare. 

 3) Sală de sport și teren de sport.  

              4) Cabinet de constructii, cabinet de mecanica, cabinet de Lb romana, cabinet de lb. franceza, cabinet de psihopedagogie speciala - 

 Referitor la evaluarea elevilor, principalele preocupări au vizat extinderea metodelor şi tehnicilor de evaluare şi planificarea raţională a evaluărilor pe parcursul 

fiecărui semestru. În privinţa metodelor şi tehnicilor de evaluare sunt combinate metode tradiţionale (preponderent evaluări scrise) cu metode alternative (proiecte, lucrări 

practice,produse ale activitatii,  portofolii). Rezultatele evaluărilor reflectă în mod obiectiv calitatea pregătirii elevilor. Progresul elevilor cu CES nu este unul semnificativ dar 

exixta . Această constatare se bazează atât pe analizele interne realizate la nivelul catedrelor privind evaluarea şi progresul elevilor, cât şi pe comparaţia rezultatelor curente cu 

cele obţinute de elevi  in anii anteriori – diferenţele constatate fiind în general reduse dar vizibile. Preocuparea constantă a conducerii pentru planificarea raţională a procesului 

de evaluare la clasă a dat rezultate acceptabile – constatându-se o mai bună ritmicitate în evaluarea şi notarea elevilor, precum şi o dozare relativ bună a efortului acestora pe 

parcursul anului şcolar. Există în continuare unele probleme în ritmicitatea notării în cazul disciplinelor cu 1 oră pe săptămână.  

 În cadrul Scolii Profesionale Speciale Bistrita a fost proiectata si avizata oferta curriculumului de dezvoltare locala care are în vedere optiunile exprimate ale elevilor, 

nevoile lor si ale comunitatii locale. Orele din cadrul CDL-urilor sunt alocate în principal ca  activităţi didactice destinate aprofundării şi extinderii prevederilor programelor 

şcolare pentru a susţine pregătirea elevilor conform nevoilor lor personale, formarea aptitudinilor, atitudinilor si competentelor necesare atingerii standardelor de pregatire 

necesare certififarii competentelor profesionale   

 Scoala Profesionala Speciala Bistrita dispune de un personal didactic calificat –toate cadrelor didactice având gradul didactic I, II sau definitivatul. Rezultatele 

obţinute de elevi răspund în cea mai mare măsură aşteptărilor faţă de o resursă umană de înaltă calitate. Eexista insa cazuri in care accentul în procesul educaţional este pus  pe 

predare şi nu pe învăţare activă, pe transmitere de informaţii şi nu pe formare şi exersare de competenţe. Abordarea didactică este în relativ multe cazuri mono-disciplinară şi 

teoretizată. Din această perspectivă, problema identificată aici este o ameninţare internă pentru misiunea asumată.  

 Activităţile educative şi extraşcolare au fost în principal organizate de către diriginţi sub îndrumarea coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare . Din evaluarea activităţilor realizate pe parcursul anului şcolar se consideră că este necesar în continuare un nivel de implicare mai ridicat din partea părinţilor şi 

accentuarea  mai pronunţată a activităţilor cu un caracter educativ-moral pentru a îmbunătăţi calitatea comportamentului elevilor în şcoală şi în afara acesteia. Categoriile de 

activităţi realizate pe parcursul anului şcolar au fost:  

 1) Activităţi educative tematice realizate în cadrul orelor de consiliere şi orientare (dirigenţie).  

                2) Activităţi de orientare şcolară şi profesională realizate în cadrul orelor de consiliere şi orientare (dirigenţie), activităţi de testare, consiliere  individuală şi de 

grup realizate de profesorii de psihopedagogie speciala etc.  

 3) Activităţi recreative. Au fost organizate vizite, excursii  cu elevii. Nivelul de interes şi participare a fost ridicat şi elevii solicită în continuare organizarea 

activităţilor de acest tip.                            
            Perfectionarea la nivelul unitatii de invatamant  indeplineste  functia de reglare - autoreglare a activitatii instructiv – educative, didactice si extradidactice, de 

dezvoltare profesionala personalizata, de inovare a practicii scolare intr-un anumit spatiu de instruire si situatii  educative,  de stimulare a creativitatii cadrelor didactice si a 

elevilor, de investigare a activitatii scolare - astfel cadrele didactice de la SPS Bistrita au incercat sa se perfectioneze astfel: 

 pregătirea cadrelor didactice prin proiecte de genul „formarea continuă a cadrelor didactice pentru un învăţământ de calitate”, realizate prin CCD-Valcea sau alti 

formatori  

 monitorizarea permanentă a metodelor folosite de cadrele didactice în timpul orelor prin asistenţe efectuate de echipa managerială şi persoanele desemnate de 

comisia de evaluare şi asigurare a calităţii constituită la nivelul şcolii; 

 susţinerea unor lecţii demonstrative cu folosirea metodelor centrate pe elev în cadrul derulării unor activitati la nivelul comisiilor metodice ;. 

 formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice; 



 sustinerea gradelor didactice 

 Implicarea cadrelor didactice in pregatirea elevilor  care sustin examenul de certificare a competentelor profesionale 

            
Calitatea muncii personalului didactic auxiliar şi nedidactic  
 1.Activitatea întregului personal didactic auxiliar şi nedidactic s-a situat la un nivel foarte bun – fapt certificat şi de evaluarea anuală obiectivă. În mod special trebuie 

remarcat devotamentul deosebit şi calitatea muncii personalului didactic auxiliar – administrator financiar,  secretar ,bibliotecar. Numărul redus de persoane în comparaţie cu 

volumul foarte mare de muncă elevi, cadre didactice, precum şi problemele legislative şi de planificare determină o solicitare continuă şi intensă a întregului personal auxiliar. 

În pofida acestei situaţii, întregul personal şi-a desfăşurat activitatea la un nivel calitativ foarte bun, contribuind în mod direct la bunul mers al şcolii. Trebuie de asemenea 

remarcat faptul că personalul redus a condus la atribuirea de sarcini de serviciu suplimentare, peste prevederile uzuale ale fişei postului, pentru întregul personal didactic 

auxiliar şi nedidactic – sarcini care au fost duse la îndeplinire  cu rezultate foarte bune.  

 

 2.RESURSE UMANE 

 Preocuparea pentru formare continuă şi dezvoltare profesională a determinat participarea în număr mare a cadrelor didactice din unitatea nostră de învățământ la 

activităţile metodice şi cursurile de formare continuă organizate de instituţiile abilitate la nivel local, judeţean şi naţional. În această privinţă, sprijinul acordat de Comisia 

pentru perfecţionare, formare continuă şi dezvoltare profesională, s-a dovedit important – fiind asigurată informarea corespunzătoare a cadrelor didactice asupra ofertei de 

formare existente. Rolul Comisiei trebuie însă în continuare crescut – în special în privinţa monitorizării modului în care se realizează perfecţionarea periodică a cadrelor 

didactice si didactic auxiliare  prevăzută de legislaţia în vigoare.  

 Planul de şcolarizare nu a fost realizat în întregime, atât pentru anul şcolar 2016/2017, cât și pentru anul școlar 2017/2018.  Nu a fost realizat planul de scolarizare din 

mai multe motive: populatia scolara in continua scadere, foarte multi elevi cu CES si chiar cu certificate de handicap sunt integrati in invatamantul de masa nu neaparat in 

folosul lor, multi parinti sunt inca reticenti la inscrierea elevilor in invatamantul profesional. 

 În privinţa disciplinei la nivelul elevilor, problema cea mai gravă constatata a fost cea a numărului relativ mare de absenţe10322 (in mare parte motivate) din care  

motivate  6010 si nemotivate 4312  Pentru descurajarea absenteismului au fost iniţiate o serie de măsuri concrete, vizând în esenţă o creştere a consecvenţei aplicării 

prevederilor regulamentare. Astfel, fiecare diriginte utilizează lista medicilor de familie pentru motivarea absenţelor medicale, cererile pentru motivarea absenţelor din partea 

părinţilor sunt înregistrate şi aprobate numai de direcţiune,  etc. Cu toate acestea, numărul total şi normat de absenţe (pe elev 50,85) înregistrate a fost în continuare ridicat. 

Absenteismul ridicat – fenomen înregistrat, de altfel, în întreg sistemul de învăţământ la această dată, este explicat de factori de natură externă unităţii de învăţământ, dar şi de 

factori de natură internă. Astfel, un inventar minim al acestor factori ar include:  

 1) Factori de natură externă:  

 a. Copii din familii monoparentale .  

 b. Copii provenind din medii socio-economice dezavantajate, din familii a căror interes pentru studiile copiilor proprii este descurajat de situaţia socială şi economică 

precară . 

 c. Copii cu probleme reale de sănătate (copii care necesita controale medicale de specialitate, spitalizari), temporare sau permanente, a căror absenţă de la şcoală este 

justificată şi care depun eforturi pentru încheierea situaţiei lor şcolare.  

 2) Factori de natură internă:  

 a. Lipsa motivatiei pentru pregatirea teoretica in special;  

 b. neadaptarea procesului instructiv - educativ  la nevoile de invatare al elevilor 

 c. Ofertă insuficientă a  activităţilor extracurriculare şi extraşcolare care să orienteze într-o mai mare măsură ocuparea timpului liber şi atragerea elevilor spre şcoală; 

  

 Acţiunea concertată asupra influenţei acestor factori, în special asupra celor de natură internă aflaţi sub controlul unităţii de învăţământ, constituie priorităţi pe termen 



mediu şi lung. Acţiunile întreprinse în acest sens ar trebui să vizeze în mod special centrarea actului educaţional pe elev şi pe interesele acestuia, îmbunătăţirea ofertei de 

activităţi extraşcolare şi extracurriculare şi consecvenţă şi seriozitate în aplicarea regulamentelor şcolare implicarea parintilor in aceasta activitate.  

 Pregătirea generală şi de specialitate a elevilor Scoliii profesionale Speciale Bistrita se  situează la nivelul performanţelor bune spre foarte bune în raport cu 

standardele curriculare actuale (asimilate competenţelor generale şi specifice prevăzute de programele şcolare în vigoare). Nivelul de pregătire este cuantificat de asemenea şi 

în rezultatele obţinute la examenul de certificare a competentelor profesionale.   

  3 Resurse financiare și materiale 

Pentru anul școlar 2016/2017 au fost elaborate proiectele de buget si cel de achiziții si dotarea unității de învățământ. Bugetul primit a fost repartizat conform legii pe 

articole bugetare. Mijloacele fixe si obiectele de inventar au fost repartizate conform planificării. S-a realizat execuția bugetare și planul de achiziții si dotare, s-au acordat bu 

,,Bursa Profesionala,,  stabilite prin lege pentru toti elevii inscrisi in invatamantul professional . S-au acordat toate drepturile material conform Legii educatiei pentru elevii cu 

CES. S-au asigurat condițiile necesare privind iluminatul, încălzirea, alimentarea cu apă și canalizarea.  

 4 Dezvoltare și relații comunitare  

S-au identificat nevoile de educație ale comunității locale si a posibilităților de satisfacere in cadrul normativ existent si cu resursele disponibile. S-au elaborat planuri 

de dezvoltare a unității școlare pentru satisfacerea nevoilor proprii si a comunității locale.  Au fost informate toate autoritatile interesate  în legătura cu activitatea unității 

școlare , prin intermediul reprezentanților părinților si Consiliului Local din Consiliul de Administrație al unității școlare.  

În ceea ce privește repartizarea si utilizarea fondurilor pentru funcționarea, întreținerea si repararea unităților școlare, s-a colaborat cu autoritățile locale alese (Consiliul 

Judetean Valcea ISJ Valcea  și Primăria Costesti). 

Au fost încheiate parteneriate cu autoritățile locale, agenți economici, instituții naționale si regionale de cultura, Biserica, în vederea creșterii adecvării ofertei 

educaționale a școlii la cererea concreta pentru realizarea proiectelor și programelor proprii și în vederea creșterii importanței școlii ca focar de civilizație. Cu Poliția și 

Jandarmeria au fost încheiate parteneriate în vederea asigurării pazei pentru siguranța elevilor și pentru prevenirea și combaterea delincvenței juvenile. 

În procesul decizional și in rezolvarea problemelor școlii au avut loc întâlniri cu reprezentanții organizațiilor sindicale, ținându-se seama de propunerile membrilor de 

sindicat. 

 1. Relaţia cu părinţii la nivel de clasă şi de unitate de învăţământ a fost asigurată prin structurile reprezentative ale părinţilor, prin activitatea curentă a diriginţilor .. 

Au fost organizate şedinţe cu părinţii la nivel de clasă şi de unitate, consultaţii pe probleme specifice (examene), precum şi  lectorate  pentru părinţi  pe teme de interes şi de 

actualitate (violenţa în şcoală şi în familie, delicventa juvenila, etc). Reprezentantul părinţilor în Consiliul de Administraţie a fost prezent la majoritatea întâlnirilor şi s-au 

implicat efectiv în rezolvarea problemelor şcolii.  

 2. Scoala Profesionala Speciala Bistrita are relaţii bine stabilite, de bună calitate şi eficiente cu Consiliul Judetean Valcea şi Primăria Costesti . În cooperare cu 

administraţia publică locală şi prin implicarea efectivă a reprezentanţilor acesteia în Consiliul de Administraţie a fost posibilă atât asigurarea expertizei profesionale pe toate 

problemele de finanţare şi administrare a unităţii de învăţământ, cât şi sprijinul nemijlocit în rezolvarea unor priorităţi importante privind dezvoltarea bazei materiale a școlii. .  

 3. În perioada anului școlar 2016/2017 unitatea de învățământ  a desfăşurat activităţi specifice, conform obiectivelor şi planificărilor agreate cu partenerii externi. 

 Conflicte apărute au fost rezolvate rapid, transparent și eficient.  

 

 

 

 

 COMISIA METODICA DE CULTURĂ  GENERALĂ 

ÎN ANUL ȘCOLAR 2016-2017 

Comisia metodică de Cultură Generală este alcătuită din 10 cadre didactice (5 profesori titulari şi 5 profesori suplinitori) care predau următoarele disciplinele: 

matematică, fizică, chimie, biologie, geografie, istorie, limba şi literatura română, limba franceză. Dincei 10 membri, 4 au grd. I, 3 au grd II, 2 au definitivatul și un membru 

este debutant. 



În anul şcolar 2016-2017, activitatea profesorilor Comisiei Cultură Generală s-a proiectat şi desfăşurat pe două coordonate: 

• Activităţi curriculare 

• Formare profesională continuă / perfecţionare 

 Obiectivele din programul managerial al Comisiei metodice Cultură Generală în anul şcolar 2016-2017  au fost:  

 asigurarea cadrului organizatoric; 

 asigurarea predării unitare a ştiinţelor.  

 perfecţionarea activităţii didactice de predare-învăţare; 

 activitatea diferenţiată cu elevii şi asigurarea evaluării progresului şcolar; 

 redactarea de proiecte didactice pentru teme şi capitole  din programele şcolare; 

 activitatea cultural-educativă cu elevii; 

 formarea  continuă a membrilor Comisiei. 

 Au fost realizate documentele pentru organizarea activităţii Comisiei metodice: programul managerial, programul de activităţi; s-au stabilit responsabilităţile pentru 

profesorii membri ai comisiei. Activităţile Comisiei metodice, în anul şcolar s-au desfăşurat în conformitate cu obiectivele din programul managerial al comisiei. 

ACTIVITATI DERULATE. 

Proiectarea didactică 

     - Au fost realizate planificările calendaristice şi semestriale la toate disciplinele predate de profesorii membri ai  Comisiei; 

 - S-au studiatcurriculumulsiprevederilorprogramelorsimanualelorscolare.  

 - S-au introdus în planificări cerinţele  în legătură cu testarea iniţială. 

Testarea predictivă și formativă 

 - Proiectarea unui plan de recapitulare a materiei studiate de elevi în anii precedenţi - toate clasele, toate disciplinele. 

 - Elaborarea şi aplicarea testelor iniţiale pentru elevii claselor IX; septembrie/octombrie 2016, la toate disciplinele. 

 - Analiza rezultatelor obţinute de elevi la testările iniţiale în cadrul Şedinţelor de catedră, şi întocmirea planurilor de recuperare, acolo unde a fost cazul.  

 Elevi- constatări de ordin general 

 Se constată la mulți dintre elevii noştri o lipsă de preocupare pentru învăţătură , nu se implică suficient sau chiar deloc. Ei nu sunt obișnuiți cu lucrul, nu au o atitudine 

pozitivă față de muncă,  iar disponibilitatea lor pentru studiu este foarte scăzută. 

 - Relația elevilor cu profesorii a fost bună, nu au fost înregistrate abateri disciplinare grave în rândul elevilor care să necesite scăderea notei la purtare sub 7, mediile fiind 

scăzute datorită numărului mare de absențe. 

Activităţi metodice 

- Toate cadrele didactice au participat la consfătuirile cadrelor didactice pe discipline 

- Toți profesorii catedrei au participat la Cercul Pedagogic  

  - Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic în conformitate cu ceea ce şi-au planificat, aplicându-se metode şi procedee activ-participative, la fiecare disciplină de 

învăţământ, conform planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare. 

  - Proiectarea didactică la nivelul fiecărei clase s-a realizat ţinând cont de sistemul de relaţii şi dependenţe care există între obiectivele operaţionale, conţinutul ştiinţific, 

strategii de predare, învăţare şi evaluare precum şi standardele de competenţă. S-a încercat relaţionarea şi interrelaţionarea acestor concepte în planificarea materiei la fiecare 

disciplină de învăţământ pentru ca activitatea de instruire şi autoinstruire să fie centrată pe elev. 

- temele abordate la lecţie sunt în conformitate cu ceea ce este prevăzut în planificarea calendaristică şi în proiectarea unităţii de învăţare;  

- se folosesc forme diferite de organizare a colectivului, insistându-se pe activitatea în echipă şi exersarea depinderilor de comunicare în situaţii diverse;  

- pe tot parcursul activităţii se folosesc instrumente cât mai variate de evaluare: observarea comportamentului elevilor, evaluarea prin fişe de muncă independentă, 

evaluarea orală, evaluare scrisă la tabla, analiza produselor activităţii elevilor, portofoliul etc; 



- se integrează în lecţie material didactic confecţionat, achiziţionat, existent la nivelul şcolii, precum şi mijloace de tehnologia informaţiei. 

- Concluzie: făcând o paralelă între rezultatele obţinute la testările iniţiale de la începutul anului şcolar şi cele de la testările formative și sumative se constată faptul că 

rezultatele sunt mult mai bune decât cele de la început de an şcolar, în majoritatea cazurilor elevii au trecut la un calificativ superior, faţă de cel obţinut anterior. 

PERFECTIONARE 

Este de remarcat faptul că profesorii din Comisia Cultură Generală sunt preocupaţi pentru ridicarea calităţii activităţii didactice şi educative participând la cursuri postuniversitare, 

cursuri de perfecţionare, precum şi cursuri de formare atât în domeniul materiei predate cât şi în domeniul managementului şi a proiectelor educaţionale. 

- Absolvirea cursurilor de conversie a d-na. prof. Tiţoiu Maria  

- Absolvirea cursurilor de conversie d-na prof. Peca Ana Maria  

- Sustinerea si promovarea examenului de Defintivat d-na Bursuc Alina 

ANALIZA CALITATII 

 Analiza calităţii educaţiei din perspectiva monitorizării externe realizate prin inspecţia  şcolară (inspecţii tematice, inspecţii conform Ordinului MECTS nr. 

5.547/6.10.2011, publicat în M.O. nr. 746/24.10.2011),  inspecţii de validare a rapoartelor de autoevaluare privind asigurarea calităţii educaţiei) 

Inspectia scolara generală,derulată în luna aprilie , a avut în vedere îndrumarea, controlul şi evaluarea la nivelul unităţii şcolare în vederea creşterii calităţii actului de 

instrucţie şi educaţie,  a dezvoltării resurselor umane proprii (cadre didactice şi de conducere, personal auxiliar sau asociat, elevi),precum şi nivelul de atingere a standardelor 

educaţionale la toate disciplinele şcolare. Pentru aria curriculară ,,Cultură generală ,,s-au avut in vedere criteriile: 

1.Evaluarea activităţii personalului  didactic 

2.Evaluarea activităţii elevilor 

3.Mediul educational 

 

 

CATEDRA "TEHNOLOGII” 

   ANUL ŞCOLAR 2016-2017 
 

In anul școlar 2016-2017, catedra ”Tehnologii” ce cuprinde un număr de 19 membrii și-a desfășurat activitatea conform Planului de activitate întocmit si aprobat la 

începutul anului școlar in ședința Comisiei metodice. 

În luna septembrie s-au constituit catedre pentru toți membrii, ținând cont de continuitate, pregătirea profesională și materia pe care sunt titularizați, întocmind și 

planificările. 

Printre obiectivele propuse amintesc: 

Evaluarea calității progresului școlar prin stimularea și experimentarea unor practici educaționale moderne; 

Crearea de teste de evaluare pentru elevi în concordanță cu standardele naționale; 

Folosirea intensă a materialelor didactice din dotare, modernizarea metodelor și procedurilor didactice în scopul asigurării calității educației; 

Organizarea examenului de certificare a competențelor profesionale 

În prima activitate a comisiei destinată organizării activității, au fost distribuite sarcinile pentru membrii comisiei, au fost comunicate tematicile activităților metodice 

la nivelul comisiei metodice, s-au purtat discuții privind crearea cadrului favorizat derulării procesului instructiv-educativ: amenajarea claselor, asigurarea manualelor și 

auxiliarelor, procurarea sau confecționarea unor noi materiale didactice. 

S-au adaptat programele școlare (pe module) conform planurilor de invatamant  și s-au stabilit indicatorii de performanță prin corelarea obiectivelor și actualizărilor 

stabilite la nivel de școală. 

S-a actualizat planul de actiune al scolii prin revizuirea  planurilor operationale si s-a realizat raportul de autoevaluare pt invatamantul profesional si tehnic. S-au 



propus si s-au validat temele pt proiecte pt examenul de certificare a competentelor profesionale pt invatamantul liceal dupa care s-a facut repartizarea temelor si validarea 

repartizarii acestora. 

. Calitatea activităţii de predare-învăţare (inspecţii de specialitate şi speciale, inspecţii generale, tematice,  conform Ordinului MECTS nr. 5.547/6.10. 2011, publicat în 

M.O. nr. 746/24.10.2011) 

- curriculumul aplicat 

- strategiile didactice şi metodele de predare-învăţare utilizate 

- instrumentele de evaluare utilizate 

       - rezultatele elevilor la evaluarea curentă 

Curriculum  utilizat  pentru nivelurile / specializările / calificările profesionale existente în unitatea de învăţământ este aprobat prin urmatoarele ordine de ministru 

în vigoare privind planurile de învăţămant şi programele şcolare pentru anul şcolar 2016-2017: 

- la clasele a  IX-a invatamant special profesional OMECTS 4457/5.07.2016, OMECI 4857/31.08.2009 

- la clasele a X-a  Iinvatamant special profesional OMEN 3684/8.04.2015 ,OMECTS 4463/12.07.2010 

- la clasa a XI-a Iinvatamant special profesional OMEN 3684/8.04.2015 ,OMECTS 4463/12.07.2010 

- la stagii de pregatire practica OMECTS 3646/04.02.2011 

strategiile didactice şi metodele de predare-învăţare utilizate 

 

1.- metode de comunicare orală: expunere, interogative (conversație euristică,  dialog); discuţiile şi dezbaterile; problematizarea; 

2. metode de comunicare bazate pe limbajul intern (reflecţia personală asupra unui subiect supus dezbaterii );  

3. metode de comunicare scrisă (lectura unor materiale și realizarea unor referate sau prezentări ppt, movie etc.); 

4. metode de explorare a realităţii: 

 a) metode de explorare nemijlocită (directă) a realităţii: observarea sistematică şi independentă;  experimentul; învăţarea prin cercetarea documentelor şi 

cărților tehnice ; 

 b) metode de explorare mijlocită (indirectă) a realităţii: metode demonstrative;  

. metode bazate pe acţiune (operaţionale sau practice): 

 a) metode bazate pe acţiune reală: exerciţiul; studiul de caz; proiectul sau tema de cercetare; lucrările practice;  

b) metode de simulare (bazate pe acţiune fictivă): învăţarea cu soft de simulare ( legislație auto). 

- metodele de raţionalizare a învăţării: metoda activităţii cu fişele de lucru ; algoritmizarea; instruirea programată; instruirea asistată de calculator (I.A.C.). 

-„ metoda inteligenţei în asalt.”-  Brainstorming-ul 

- instrumentele de evaluare utilizate Metode de evaluare: metoda orală, metoda scrisă (extemporal, test, chestionar, eseu, referat, portofoliu, proiect), metoda practică, 

evaluarea asistată de calculator 

- Teste de evaluare inițială , formative, sumative  

-Evaluarea criterială  

       - Evaluare detaliată 

 -Evaluarea exploratorie orientată pe curriculum pentru a se face o trecere în revistă a deprinderilor de bază. Dacă este cazul sunt luate măsuri de  remediere 

- evaluare diagnostică  pentru a determina cauzele rămânerilor în urmă ale unor elevi  

- Evaluarea formativă “pentru  o diagnoză asupra rezultatelor unei perioade  încheiate”  de învăţare, depistând  lacunele în însuşirea conţinutului  şi  dificultăţile de 

învăţare la nivel de grup sau individ  

-evaluarea formatoare pe grup sau individ  

       - rezultatele elevilor la evaluarea curentă  



 

În semestrul II s-a desfășurat examenul de certificare a competențelor profesionale unde s-a obținut o promovabilitate de 95,6 %.  

S-a întocmit graficul pentru practica comasată pentru anul școlar 2016-2017. 

S-a participat la cercurile pedagogice pe arii curriculare și profile. 

 

ACTIVITATEA EDUCATIVĂ ŞCOLARĂ ŞI 

EXTRAŞCOLARA DESFĂŞURATĂ DE COMISIA DIRIGINTILOR 

ÎN  ANUL ŞCOLAR 2016 – 2017 

 
Finalitatea şcolii româneşti se realizează prin strategii şi tehnici moderne de educare şi instruire, susţinute de ştiinţele educaţiei şi practica şcolară, conform obiectivelor 

fiecărui nivel de învăţământ. 

Idealul educaţional al şcolii româneşti vizează dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, formarea personalităţii autonome şi creative. 

Activitatea educativă este o acţiune sistematică, cu un accentuat caracter anticipativ, care impune respectarea normelor proiectării didactice. Acest demers se realizează 

la începutul fiecărui an şcolar.  

COMISIA METODICA A DIRIGINTILOR şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu Planul managerial elaborat la începutul anului şcolar, dar şi ţinând cont de 

cerinţele şi necesităţile educative ivite ulterior. Principalele activităţi derulate: 

 Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor 

 Elaborarea planificărilor pentru consiliere si orientare profesională conform programelor in vigoare 

 Organizarea de sedinţe cu părinţii, centralizarea si interpretarea datelor din procesele verbale ale şedinţelor si propunerea unor măsuri de remediere a punctelor 

slabe.  

 Organizarea de şedinţe in cadrul comisiei metodice pe teme care au ca scop eficientizarea activităţii dirigintelui, completării corecte a documentaţiei specifice, 

consolidarea parteneriatului elev-diriginte-părinte  

 Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor 

 Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia 

 Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare si extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare. 

 Constituirea Consiliului Scolar al Elevilor 

          In realizarea planificărilor, diriginţii au respectat in mare parte structura curriculumului bazata pe : 

• Competenţe generale 

• Valori si atitudini 

• Competenţe specifice si conţinuturi 

• Sugestii metodologice 

     Activitatea Ariei Curriculare “Consiliere si Orientare”a inceput odată cu constituirea comisiei diriginţilor la inceputul anului şcolar 2016-2017. 

     Comisia diriginților :   

Comisia metodică a diriginţilor a fost constituită la începutul anului şcolar 2016-2017 cu un efectiv de 19 cadre didactice.  

S-a alcătuit graficul intâlnirilor in cadrul comisiei, dezbatandu-se urmatoarele teme : 



Septembrie:   Organizarea activităţii: 

- constituirea comisiei diriginţilor pt. an şcolar 2016-2017 

- analiza programelor şcolare in vigoare 

- îndrumări privind întocmirea planificărilor; 

- analiza SWOT a comisiei diriginţilor pentru anul școlar 2015-2016; 

Octombrie :  Mapa dirigintelui: 

                    -prezentarea Planului managerial al comisiei diriginţilor  

                   -stabilirea de comun acord a orelor de consiliere pentru părinţi si tematica acestora; 

                   - discutarea activitatilor propuse in cadrul comisiei. 

Noiembrie:  Parteneriat: ,,Modaliati de eficientizare a procesului instructiv-educativ ”. 

o Dezbatere : toţi diriginţii. 

 Decembrie : Lecţie demonstrativă. 

Ianuarie :  Referat :,,Familia si scoala parteneri in educatia copiilor.”  

o De asemenea toţi diriginţii au desfăşurat la clasă activităţi de dezbatere cu tema: 

o „Combaterea violenţei.” 

 Martie :    Dezbatere: „Integrarea pe piata muncii a absolventilor.” 

 Aprilie :    Dezbatere : „Prevenirea si combaterea abandonului scolar.” 

 Mai :        Scoala Altfel ,, Sa stii mai multe, sa fii mai bun!” 

Iunie :       Analiza activitatilor. 

                  Activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare 

          Activitatile extracurriculare s-au bazat pe formarea unor atitudini si comportamente cetatenesti raportate la valorile autentice ale democraţiei, urmarind atingerea 

urmatoarelor obiective: 

1. formarea personalitatii elevilor, prin insusirea valorilor culturale nationale si universale ; 

2. educarea in spiritul respectarii demnitatii si tolerantei umane,a drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului ;  

3. cultivarea sensibilitatii fata de problematica umana si fata de valorile civice si morale ;  

4. formarea capacitatilor intelectuale, a disponibilitatilor afective si a abilitatilor practice prin asimilarea de cunostinte umaniste, stiintifice, tehnice si estetice ;  

5. dezvoltarea fizica armonioasa, prin  practicarea sportului si informarea despre regulile de sanatate. 

      Activităţi extracurriculare şi extraşcolare în cadrul proiectelor derulate în scoala:  

               - Deschiderea noului an scolar 

               - Ziua Educatiei-,, Educatia, o sansa pentru o lume mai buna” 

               - Ziua Internationala a Alimentatiei 

               - Prevenirea si combaterea traficului de persoane 

               - Balul Bobocilor 

               - 1 Decembrie- Ziua Romaniei 

               - Serbare de Craciun ,,Traditii si obiceiuri de Craciun” 

               - ,, Eminescu si eternitatea”-omagierea marelui poet national 

               - „Martisorul, simbolul primaverii” 

               -  Scoala Altfel „ Sa stii mai multe , sa fii mai bun!” 

               -  Vizite cu scop educativ         



S-au obtinut rezultate deosebite in activitatile extracurriculare : 

Mentiune I si III LA Festivalul National de la Craiova, editia a 12-a : elevele Lacatus Giorgiana si Lacatus Diana , clasa a XII-a C. 

Premiul III la Concursul regional ,, Sa ne cunoastem satul” de la Balcesti, echipa de dansuri a scolii noastre 

            Activitatea Consiliului Elevilor 

             In cadrul CONSILIULUI ELEVILOR s-au organizat dezbateri, mese rotunde, activitati cu scop informativ, vizand formarea personalitatii elevilor,  a responsabilizarii 

acestora in mediul social.  

  Au avut loc câteva întâlniri ale liderilor clasei in care s-au discutat probleme de organizare (regulamente, reguli, drepturile şi îndatoririle elevilor) şi s-au aşteptat 

propuneri din partea elevilor pentru îmbunătăţirea activităţilor existente în şcoală. Consiliul Elevilor şi-a stabilit o agendă de lucru care vizează monitorizarea elevilor 

problemă, cât şi întărirea legăturilor dintre ei şi Consiliul Profesorilor claselor şi conducerea şcolii. 

In general la întruniri au fost prezenţi toţi şefii claselor sau adjuncţii lor.  

Activităţile extracurriculare desfăşurate la propunerile făcute de elevi sunt slab reprezentate. 

 Sedinte cu părinţii 

          În luna septembrie 2016 a avut loc adunarea generală a părinţilor în vederea soluţionarii unor probleme de interes general.  

          Pentru a mentine relatia familie- scoala s-au organizat sedinte cu parintii si am oferit  informatii periodice.   

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

COMISIA METODICĂ A  DISCIPLINELOR RECUPERATORII 

ANUL  ŞCOLAR  2016-2017 

 

           Comisia  metodică a Disciplinelor recuperatorii este constituită din cadrele didactice ale catedrelor de Terapii specifice, Educatie fizica, Religie, Socio-umane. 

 Scopul  
Ridicarea standardelor calitative ale activităţii didactice desfăşurate de membrii comisiei metodice a Disciplinelor recuperatorii, în acord cu valorile culturale şi 

sociale în care se manifestă beneficiarii procesului instructiv-educativ, pentru valorificarea potenţialului elevilor şi formarea lor în calitate de cetăţeni.  

           Obiectivele fixate în planul managerial pentru anul şcolar 2016-2017 au fost: 

           Domeniul: Curriculum 

1.  Corelarea planului managerial cu ţintele strategice ale MECTS,  ISJ  Valcea şi ale Şcolii Profesionale Speciale Bistriţa; 

2. Coordonarea şi monitorizarea procesului de întocmire  a documentelor de proiectare a activităţilor instructiv-educative; 

3. Fundamentarea ofertei educaţionale a şcolii pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor; 

          Domeniul: Managementul educaţiei 

4. Corelarea permanentă  a desfaşurării, monitorizării şi evaluarii activitatilor instructiv-educative cu prioritaţile strategice ale şcolii; 

a. Creşterea nivelului calităţii  actului de predare-invatare / educare prin stimularea performanţei şcolare; 

b. Asigurarea educaţiei de bază pentru toti elevii (formarea şi dezvoltarea competenţelor de comunicare orală şi scrisă pentru toţi elevii, atât prin activitatea desfaşurată  

la clasa, cât şi prin activităţi extraşcolare asociate disciplinei de specialitate); 

c. Reducerea absenteismului (valorizarea elementelor din structura disciplinei în activităţile formale de predare- invăţare care pot avea impact in reducerea 

absenteismului, monitorizarea frecvenţei elevilor etc.) 

           Domeniul: Dezvoltare profesională 

5. Formarea continua a cadrelor didactice  de specialitate în vederea aplicării constante a metodelor active de predare, centrate pe elev, în cadrul orelor de specialitate; 

6. Monitorizarea procesului de formare a cadrelor didactice  de specialitate, prin participarea la diferite cursuri  de formare şi prin îndeplinirea eficientă a atribuţiilor din 



fişa postului;  

 

Activităţile realizate în anul şcolar 2016-2017:           

           ORGANIZAREA ŞI PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR COMISIEI METODICE  

 - Elaborarea proiectului de plan managerial în baza direcţiilor de acţiune stabilite pentru anul şcolar în curs; 

- Programarea activităţilor de perfecţionare continuă în cadrul comisiei metodice; 

- Redactarea documentelor în cadrul comisiei metodice (componenţa comisiei: numele şi prenumele, clasele din încadrare, scheme orare, gradul didactic, vechimea 

în învăţământ, atribuţiile fiecărui membru al comisiei metodice). 

 

COMPONENTA CURRICULUM 

- Au fost întocmite documentele de planificare calendaristică/ anuală şi proiectarea unităţilor de învăţare de către toţi membrii comisiei metodice; 

- S-a urmărit parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare conform documentelor de planificare calendaristică (condica de prezenţă şi portofoliul 

elevilor); 

- Asigurarea unui proces de evaluare transparent, obiectiv, ritmic prin realizarea testărilor iniţiale, formative şi sumative  

- Fiecare cadru didactic a stabilit tematica evaluărilor iniţiale şi a consemnat rezultatele în documentele şcolare; 

- Valorificarea potenţialului individual al elevilor prin compensare cu ajutorul terapiilor specifice - în acast scop în urma evaluărilor iniţiale au fost stabilite grupele 

de elevi cu cerinţe educative speciale în cadrul cabinetelor de Terapii specifice,  au fost întocmite planuri de intervenţie personalizate. 

         

            FORMAREA ŞI  DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ  

 

            Fiecare cadru didactic a fost implicat în activităţile de formare continuă în cadrul comisiei metodice.  

            Toate cadrele didactice au participat la cercurile pedagogice: 

- Cercul pedagogic interjudeţean cu tema „Activităţi de eficientizare a activităţilor instructiv –educative la elevii cu CES”,  semestrul I şi semestrul al II-lea; 

- Cercul pedagogic de specialitate la nivel judeţean cu tema „Competenţe cheie şi tehnice în învăţământul gimnazial şi profesional special”. 

           De asemenea perfecţionarea individuală s-a realizat şi prin înscrierea membrilor comisiei  la gradele didactice: gradul didactic II prof. Deaconu Ileana, gradul didactic I 

prof. Bondoc Alina, obţinerea gradului didactic I prof. Fulgescu Mirela. 

           Înscrierea la programe de formare continuă cu/fără credite în vederea satisfacerii nevoilor de dezvoltare profesională personală organizate de C.C.D. – prof. Deaconu 

Ileana “Asigurarea implementării menegementului educaţional în învăţământul preuniversitar”, “Consiliere şi orientare”, Popa Lavinia  “Consiliere şi orientare”. 

          Pe parcursul anului şcolar 2016-2017, membrii comisiei metodice s-au implicat în numeroase activităţi extracurriculare: „ Săptămâna fructelor şi legumelor donate”, 

“Balul Bobocilor”,    “ 1 Decembrie”,  “Tradiţii şi obiceiuri de Craciun”, Proiect educaţional „Nu alege violenţa”,ce  a avut ca scop combaterea agresivităţii si violenţei in 

randul tinerilor , “ 8 Martie”,  programul ”Şcoala altfel” .  

 

           Toate activităţile la care au participat membrii comisiei metodice  au contribuit la eficientizarea procesului instructiv-educativ. 

 

 

 

 

 

 



 

ANALIZA SWOT 

 

PUNCTE TARI: 

- majoritatea  cadrelor didactice au experienţă profesională, sunt bine pregătite din punct de vedere ştiinţific, deschise la nou şi pregătite pentru centrarea actului 

educaţional pe competenţe şi calitate, pe nevoile elevilor, pe atingerea standardelor de pregatire practica 

- certitudinea  unui climat destins, de colaborare, între cadrele didactice, cadre didactice si elevi ; 

- colaborare foarte buna a şcolii cu comunitatea locală ; 

- disponibilitatea şi interesul crescut al elevilor pentru activităţile extracurriculare ; 

 

PUNCTE SLABE:     

- slaba motivaţie şcolară a unor elevi ; 

- lipsa de interes a unor aparţinători; neimplicarea acestora în viaţa şcolii ; 

- starea materială precară a multor familii ; 

- lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor participanţi la activităţile educative extracurriculare si extraşcolare 

OPORTUNITĂŢI: 

- disponibilitatea autorităţilor locale (Primaria, Biserica, Poliţia, Dispensarul, Biblioteca) de a se implica în viaţa şcolii ; 

- posibilitatea imbunătăţirii bazei materiale prin programele existente la nivel local ; 

- varietatea cursurilor de perfecţionare şi formare continuă oferite de C.C.D. si de universităţi; 

- disponibilitatea altor şcoli pt. schimburi de experienţă şi pt. activităţi organizate în parteneriat, în interes reciproc; 

- postarea pe Internet (didactic.ro) a tot mai multor activităţi educative privind consilierea şi orientarea elevilor, fapt ce vine în sprijinul diriginţilor; 

 

AMENINŢĂRI: 

- lipsa motivării elevilor şi atitudinea pasivă în privinţa viitorului ; 

- sistemul legislativ complicat, adesea confuz, restrictiv şi în veşnică transformare ; 

- impactul nefast al mass-mediei ; 

- slaba motivaţie a personalului din invăţământ ; 

- criza de timp a părinţilor, datorată situaţiei economice, conduce la o slabă supraveghere a copiilor şi la o redusă implicare în viaţa şcolii. 

- scăderea numărului de elevi 

- neimplicarea în realizarea activităţilor a tuturor cadrelor didactice 

 

NEVOI   IDENTIFICATE  :  

-     adaptarea ofertei educaţionale la nevoile individuale ale elevilor, care să raspundă intereselor de formare pe termen scurt, mediu şi lung ; 

-     promovarea unor programe pt. “educarea” părinţilor, în scopul unei participări active/conştiente la viaţa şcolii; 

-     sprijinirea elevilor talentaţi care pot face performanţă, precum şi a elevilor cu nevoi speciale  

-     împărţirea elevilor şcolii pe grupe de aptitudini şi atragerea lor în programe educaţionale care să îi pună în valoare, să îi implice activ în viaţa comunităţii, 

responsabilizându-i.  



Puncte tari 

- cadrele didactice se implică pentru alegerea unei programe atractive; 

- în clasa a IX –X elevii aleg CDL-uri care să le lărgească orizontul de 

cunoaştere. 

- În clasele a XI-a şi a XII-a elevii aleg CDL-uri de  „aprofundare” la 

obiectele pentru examenul de certificare a competentelor profesionale. 

 

Puncte slabe 

- sunt propuse puţine cursuri opţionale; 

- nu toţi profesorii doresc să elaboreze programe noi de studiu pentru elevi; 

- din partea elevilor de la unele clase se observă un interes scăzut pentru 

învăţare. 

- Unele obiecte au alocate ore puţine în „trunchiul comun” sau în CD. 

Apreciere generală 

- organizaţia este receptivă la nevoile elevilor; 

- conducerea şcolii şi profesorii sunt interesaţi de dezvoltarea programelor de învăţare; 

- conducerea şcolii nu impune elevilor câte opţionale să aleagă şi la ce obiecte de studiu; 

- au fost studiate şi folosite noile planuri-cadru pentru anul şcolar  

- există afişate în cancelarie propunerile pentru cursurile opţionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Partea A: Rezumat  Secţiunea 5   Management 

Aceasta este o scurtă prezentare a calităţii managementului (care acoperă planificarea şi implementarea schimbării), administraţiei şi comunicării în cadrul organizaţiei, 

precum şi cu factori interesaţi şi parteneri externi.  

Dovezi privind contactele cu membrii personalului, părinţii, angajatorii şi reprezentanţii autorităţilor locale etc.  

 personalul de conducere se implică activ în asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii organizaţiei; acesta elaborează misiunea, viziunea şi valorile organizaţiei în urma unor 

procese consultative; 

 obiectivele politicilor locale, regionale, naţionale şi europene se reflectă în scopurile/ţintele stabilite; 

 personalul de conducere elaborează documentele de planificare strategică (Planul de Acţiune al Şcolii - PAS) şi operaţională şi le comunică prin mijloace adecvate 

factorilor implicaţi; 

 personalul de conducere se asigură că valorile şi codurile de conduită ale organizaţiei sunt vizibile în practică şi este model al unei culturi organizaţionale; 

 conducătorul organizaţiei este direct responsabil de calitatea organizaţiei şi a ofertei educaţionale iar managementul operaţional al calităţii este asigurat de către 

conducătorul instituţiei sau de către coordonatorul calităţii numit de acesta (Art. 11.3 din Legea asigurării calităţii); 

 personalul de conducere se asigură că toţi membrii personalului şi  factorii interesaţi se implică în asigurarea calităţii organizaţiei şi a ofertei educaţionale; 

 

Puncte tari 

     Stilul de conducere eficient  al directorului – apropiat de activitatea elevilor şi 

foarte exigent în ceea ce priveşte activitatea cadrelor didactice în scopul obţinerii unui 

învăţământ de calitate la toate nivelele educaţionale  

     Existenţa cursurilor de formare adresate atât cadrelor didactice cât şi personalului 

din exterior – în deprinderea abilităţilor IT 

Înfinţarea şi responsabilizarea comisiilor : 

 control şi verificare a datelor din cataloagele şcolare 

 pentru programele  Bursa profesionala 

 de protecţia muncii şi PSI 

 de diferenţe şi corigenţe 

 de orar 

 de înscriere a elevilor 

 de inventariere 

 elaborare  CDL 

 de casare mijloace fixe şi obiecte de inventar 

Puncte slabe 

- nu este timp pentru foarte multe activităţi; 

- nu sunt fonduri pentru completarea bazei materiale a tuturor 

laboratoarelor; 

- nu există continuitate la dirigenţie datorită pensionării sau plecării unor 

cadre didactice. 

 

 



Apreciere generală 

- sunt urmărite sistematic materialele privind calitatea care apar pe site-ul MECTS; 

- rezultatele obţinute în anul şcolar 2016-2017 sunt bune; 

- diplomele obţinute de elevii şcolii care au participat la diverse concursuri, cu caracter extracurricular; 

- rezultatele obţinute de profesorii şcolii la colocviile pentru obţinerea gradelor didactice sunt bune; 

- rezultatele obţinute de profesorii şcolii la inspecţiile pentru obţinerea gradelor didactice sunt bune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Partea B: Evaluări privind Principiile calităţii 
Principiul Calităţii 1 –Managementul calităţii 
Managementul calităţii asigură calitatea programelor de învăţare şi promovează îmbunătăţirea continuă printr-un proces riguros de autoevaluare. 

 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 

 

APRECIERE
1
 

+ 0 - 

1A CONDUCERE 

1.1 personalul de conducere se implică activ în asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii organizaţiei; acesta elaborează misiunea, viziunea şi valorile 

organizaţiei în urma unor procese consultative 

1.2 obiectivele politicilor locale, regionale, naţionale şi europene se reflectă în scopurile/ţintele stabilite 

1.3 personalul de conducere elaborează documentele de planificare strategică (Planul de Acţiune al Şcolii - PAS) şi operaţională şi le comunică prin 

mijloace adecvate factorilor implicaţi 

1.4 personalul de conducere se asigură că valorile şi codurile de conduită ale organizaţiei sunt vizibile în practică şi este model al unei culturi a 

excelenţei 

1.5 conducătorul organizaţiei este direct responsabil de calitatea organizaţiei şi a ofertei educaţionale iar managementul operaţional al calităţii este 

asigurat de către conducătorul instituţiei sau de către coordonatorul calităţii numit de acesta (Art. 11.3 din Legea asigurării calităţii) 

1.6 personalul de conducere se asigură că toţi membrii personalului şi  factorii interesaţi se implică în asigurarea calităţii organizaţiei şi a ofertei 

educaţionale 

1.7 împărţirea responsabilităţilor între echipa de conducere şi Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC) este clară şi eficientă 

1.8 recomandările de îmbunătăţire a calităţii sunt dezbătute cu CEAC şi puse în aplicare, acolo unde acest lucru este posibil 

1B Manualul calităţii 

1.9 organizaţia are un manual al calităţii (suma tuturor politicilor şi procedurilor, planurilor strategice şi operaţionale şi a documentaţiei privind 

asigurarea calităţii); strategiile şi procesele garantează că manualul calităţii este accesibil principalilor factori interesaţi 

1.10 strategiile şi procesele garantează că manualul calităţii respectă reglementările interne şi externe şi este periodic revizuit şi actualizat conform 

cerinţelor 

1.11 strategiile şi procesele garantează calitatea şi consistenţa tuturor aspectelor ofertei educaţionale; există proceduri sistematice de revizuire a 

predării, instruirii practice şi învăţării şi de îmbunătăţire a rezultatelor elevilor (vezi şi PC 3C + 3D) 

1.12 manualul calităţii cuprinde proceduri eficiente de răspuns la reclamaţii şi contestaţii (vezi şi 4.8) şi proceduri pentru a aplica şi monitoriza 

recomandările de îmbunătăţire a calităţii  

1C Monitorizarea internă a procedurilor 

1.13 organizaţia are o strategie de monitorizare internă a managementului calităţii unităţii de ÎPT şi a manualului calităţii 

1.14 procedurile şi politicile sunt monitorizate şi evaluate în mod regulat pentru a se garanta că sunt eficiente şi respectate şi procesele sunt adecvate  

1.15 se stabilesc proceduri privind neconformitatea şi se implementează măsuri corective în cazul nerespectării regulilor 
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1 0 pentru nivel mediu, - pentru punct slab, + pentru punct tare 



Apreciere 

 

 personalul de conducere elaborează documentele de planificare strategică (Planul de Acţiune al Şcolii - PAS) şi operaţională şi le comunică prin mijloace adecvate 

factorilor implicaţi 

 personalul de conducere se asigură că valorile şi codurile de conduită ale organizaţiei sunt vizibile în practică şi este model al unei culturi a excelenţei 

 

 

Dovezi în sprijinul aprecierii 

 

- PAS 

- Procese verbale CP, CA 

- Interviuri 

- Afișaj 

 

 Existenţa  comisiei de AC – numirea unui coordonator  

 Existenţa materialelor informative la nivelul echipelor 

 Prezentarea planurilor de îmbunătăţire în faţa colegilor de echipă 

 Documentele referitoare la înregistrarea rezultatelor elevilor la sfârşitul 

anului şcolar 2016-2017 au reprezentat baza de date de la care s-a început 

procesul de consultare şi analiză în vederea elaborării autoevaluării şi a 

planului de îmbunătăţire 

 Elaborarea unor proceduri pentru demararea acţiunilor de implementare a 

nevoilor elevilor cu deficienţe comportamentale şi cu deficienţe de învăţare 

 Mediatizarea exemplelor de bună practică şi a aspectelor care trebuie 

îmbunătăţite - aşa informaţiile vor ajunge şi la clasele de elevi 



PRINCIPIUL CALITĂŢII 2 – Responsabilităţile managementului  

Organizaţia asigură un management eficient al tuturor proceselor, al ofertei de educaţie şi formare profesională şi al dezvoltării programelor de învăţare. 

 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 

 

APRECIERE 

+ 0 - 

2A Conducere 

2.1 personalul de conducere demonstrează sprijin activ şi implicare în ceea ce priveşte dezvoltarea şi calitatea programelor de învăţare şi ale altor 

servicii asigurate de organizaţie; personalul de conducere acţionează cu eficacitate pentru îmbunătăţirea rezultatelor obţinute de organizaţie şi 

pentru sprijinirea tuturor elevilor 

2.2 personalul de conducere supraveghează eficient direcţia strategică şi monitorizează permanent calitatea predării, instruirii practice şi învăţării, 

rezultatele elevilor şi toate serviciile oferite de organizaţie 

2.3 în mod regulat departamentele/compartimentele fac rapoarte către conducere, utilizând indicatori specifici (ex. 4.9) 

2.4 programele de învăţare / curriculum la decizia şcolii (CDS)/curriculum în dezvoltare locală (CDL) sunt aprobate de conducere şi alte autorităţi, 

conform reglementărilor în vigoare şi respectă obiectivele strategice şi etosul organizaţiei 

2.5 se promovează egalitatea şanselor şi se evită discriminarea în toate activităţile 

2.6 personalul de conducere îşi evaluează cu regularitate performanţele 

2B Comunicarea 

2.7 comunicarea în cadrul organizaţiei şi cu factorii interesaţi externi este eficientă 

2.8 există proceduri eficiente care garantează că misiunea, obiectivele strategice, ţintele şi valorile organizaţiei sunt comunicate şi înţelese de către  

toţi membrii personalului şi de către factorii interesaţi (inclusiv de către furnizorii de stagii de practică) 

2.9 rolurile, responsabilităţile, autoritatea şi răspunderile tuturor membrilor personalului sunt clar definite, alocate, comunicate şi înţelese de toţi 

factorii interesaţi (în special de către membrii personalului şi de către elevi) (vezi şi 3.15) 

2.10 informaţiile despre rezultatele organizaţiei, ale elevilor şi ale membrilor personalului sunt disponibile şi/sau publicate în mod regulat 

2.11 se iau măsuri de rezolvare a oricărei probleme pe măsură ce aceasta apare / este identificată 

2C Parteneriate 

2.12 se dezvoltă, se menţin şi se revizuiesc permanent parteneriate şi colaborări eficiente cu factori interesaţi externi 

2.13 se colectează în mod sistematic informaţii în legătură cu nevoile, aşteptările, interesele şi caracteristicile tuturor factorilor interesaţi (ex. 

parteneri economici), şi  se folosesc aceste informaţii pentru a îmbunătăţi experienţa de învăţare şi a  dezvolta programe de învăţare (vezi şi 

PC 4A) 

2.14 se dezvoltă şi se monitorizează parteneriate cu alţi unităţi de ÎPT pentru îmbunătăţirea experienţei de învăţare 

2.15 se crează legături cu alţi parteneri şi departamente ale administraţiei locale pentru a face procesul de învăţare mai accesibil şi sigur (ex. 

asigurarea transportului, cazării, mesei elevilor, servicii medicale şi educaţie sanitară) 

2.16 proiectele de parteneriat şi programele de învăţare contribuie la creşterea participării la programele de învăţare şi a capacităţii de ocupare a unui 

loc de muncă la nivel local, regional şi, dacă este posibil, la nivel naţional şi european 

2D Sistemul de informare 

2.17 membrii conducerii şi ai personalului utilizează sisteme de informare şi analizează sistematic informaţiiile în planificarea, elaborarea şi 

implementarea strategiilor 

2.18 sunt colectate, stocate şi analizate în mod regulat informaţii despre anumite variabile importante, precum evoluţiile de ordin social, ecologic, 

economic, juridic şi demografic 
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2.19 există un sistem de informare a tuturor factorilor interesaţi; toţi membrii personalului şi toţi elevii au acces imediat la informaţiile relevante 

2.20 informaţiile sunt exacte, actualizate (cel puţin semestrial), stocate în deplină siguranţă şi confidenţialitate, pot fi inspectate (cu respectarea 

dreptului la protejarea datelor personale) 

2.21 informaţiile despre activităţile, realizările şi rezultatele din interiorul organizaţiei sunt colectate, stocate şi analizate periodic 

2.22 datele privind elevii, rezultatele învăţării şi certificării sunt înregistrate şi păstrate în conformitate cu legislaţia în vigoare 

2E Finanţe 

2.23 dezvoltarea şi susţinerea serviciilor pentru elevi se bazează pe un management financiar responsabil 

2.24 există o contabilitate eficientă şi se efectuează audituri financiare periodice în conformitate cu reglementările fiscale şi juridice; acestea sunt 

transparente şi sunt publicate (în raportul financiar) 

2.25 cheltuielile efectuate în cadrul unor capitole de buget specifice sunt monitorizate cu eficacitate pentru a asigura că se obţine valoare în schimbul 

banilor 

2.26 priorităţile privind cheltuielile şi utilizarea resurselor financiare sunt în mod clar legate de programele de învăţare şi priorităţile planificate şi 

reflectă într-o măsură considerabilă scopurile şi obiectivele unităţii de ÎPT  

2.27 factorii interesaţi (în special membrii personalului) sunt implicaţi în procesul de consultare iar interesele financiare ale tuturor factorilor 

interesaţi suntechilibrate şi satisfăcute cu eficacitate 
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Apreciere 
 programele de învăţare / curriculum la decizia şcolii (CDS)/curriculum în dezvoltare locală (CDL) sunt aprobate de conducere şi alte autorităţi, conform 

reglementărilor în vigoare şi respectă obiectivele strategice şi etosul organizaţiei 

 există proceduri eficiente care garantează că misiunea, obiectivele strategice, ţintele şi valorile organizaţiei sunt comunicate şi înţelese de către  toţi membrii 

personalului şi de către factorii interesaţi (inclusiv de către furnizorii de stagii de practică) 

 

Dovezi în sprijinul aprecierii 

- CDL 

- Dosar proceduri 

- Documente de analiză 

- interviuri 

 

Puncte tari cheie 

 Stilul de conducere eficient  al directorului – apropiat de activitatea elevilor 

şi foarte exigent în ceea ce priveşte activitatea cadrelor didactice în scopul 

obţinerii unui învăţământ de calitate la toate nivelele educaţionale  

 Înfinţarea şi responsabilizarea comisiilor : 

- control şi verificare a datelor din cataloagele şcolare 

- pentru programele Bursa profesionala 

- de protecţia muncii şi PSI 

- securitate şi sănătate în muncă 

Puncte slabe 

 Organizarea într-o măsură mai mare a  diseminări  informaţiilor privind 

noua rută de şcolarizare  

 Editarea unui album la finele fiecărui an şcolar – înregistrarea 

activităţilor – evidenţierea elevilor capabili de performanţă şi a cadrelor 

didactice de prestigiu 



- de diferenţe şi corigenţe 

- analiză de orar 

- analiză bani de liceu 

- de înscriere a elevilor 

- de inventariere 

- elaborare CDL 

- de casare mijloace fixe şi obiecte de inventar 

 Colaborare cu Consiliul Judeţean şi cel Local 



PRINCIPIUL CALITĂŢII 3 – Managementul resurselor 

Organizaţia oferă elevilor un mediu sigur, sănătos, care le oferă sprijin; de asemenea, organizaţia se asigură că programele sunt furnizate şi evaluate de personal competent şi 

calificat. 

 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 

 
APRECIERE 

+ 0 - 

3A Siguranţa mediului de învăţare 

3.1 se gestionează, se întreţin, se monitorizează, se evaluează şi se actualizează siguranţa, gradul de adecvare şi de utilizare a echipamentelor de 

specialitate, a resurselor de învăţare şi a spaţiului (inclusiv a spaţiilor administrative, auxiliare, a bibliotecii şi a centrului de documentare şi TIC) 

3.2 condiţiile de învăţare satisfac cerinţele privind siguranţa, sănătatea şi resursele fizice, precum şi orice alte condiţii prevăzute de lege acolo unde 

este cazul 

3.3 există resurse eficiente, gestionate astfel încât să sprijine procesul de învăţare, resurse care sunt însoţite de instrucţiuni de funcţionare clare, uşor 

de înţeles şi într-o varietate de formate 

3.4 condiţiile de lucru şi mediile de învăţare sunt eficiente, promovează practicile de siguranţă în muncă şi sunt revizuite periodic; elevii, membrii 

personalului şi alţi factori interesaţi se simt în siguranţă, iar orice comportament violent sau alte perturbări sunt evitate  

3.5 membrii personalului şi elevii au acces la serviciile medicale (vezi şi 2.15) 

3.6 se elaborează procedurile de urgenţă şi pentru situaţii de criză; acestea sunt comunicate, simulate periodic şi înţelese de către toţi membrii 

personalului, de către elevi şi de către alţi factori interesaţi 

3B Resurse fizice 

3.7 spaţiile şcolare, administrative şi auxiliare, echipamentele (inclusiv TIC) materialele, mijloacele de învăţământ sunt revizuite/înlocuite în mod 

regulat pentru a fi actualizate şi relevante nevoilor de  educaţie şi formare profesională, diferitelor stiluri de învăţare, cerinţelor programelor de 

învăţare, standardelor de pregătire profesională  

3.8 spaţiile şcolare, administrative şi auxiliare, echipamentele (inclusiv TIC), materialele, mijloacele de învăţământ sunt adecvate specialităţii (unde 

este cazul) şi îndeplinesc standardele industriale curente 

3.9 elevii, inclusiv cei cu nevoi speciale, au acces la resurse de învăţare, spaţii şcolare şi auxiliare care răspund nevoilor lor, sunt adecvate atât 

studiului eficient în grup, cât şi celui individual şi sunt accesibile tuturor elevilor  

3.10 spaţiile şcolare, administrative şi auxiliare, echipamentele, materialele, mijloacele de învăţământ sunt accesibile tuturor factorilor interesaţi, 

membrilor personalului şi grupurilor de elevi, sunt semnalate prin indicatoare şi sunt uşor de localizat 

3.11 revizuirea programului de învăţare ia în considerare sugestiile elevilor, ale membrilor personalului şi ale altor factori interesaţi relevanţi, privind 

un mediu de învăţare îmbunătăţit 

3.12 există proceduri de monitorizare a progresului tehnologic şi se implementează inovaţiile importante, acolo unde este posibil 

3C Managementul personalului 

3.13 personalul de conducere identifică cerinţele minime în ceea ce priveşte calificările şi experienţa personalului didactic în funcţie de profilul şi de 

specializările/calificările profesionale existente în oferta educaţională 

3.14 toţi membrii personalului sunt angajaţi în conformitate cu legislaţia în vigoare 

3.15 toate rolurile şi responsabilităţile membrilor personalului sunt înţelese, iar poziţiile de autoritate sunt recunoscute (vezi şi 2.9) 

3.16 performanţa tuturor membrilor personalului este monitorizată şi evaluată eficient conform unei strategii de evaluare care are ca rezultat planuri 

de acţiune şi îmbunătăţire 

3.17 se stabileşte un echilibru între nevoile organizaţiei, echipelor şi persoanelor individuale 
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3.18 conflictele şi problemele personale sunt rezolvate în mod eficient; soluţiile găsite sunt satisfăcătoare pentru toate părţile implicate şi răspund 

nevoilor acestora 

3D Dezvoltare profesională continuă 

3.19 politica de dezvoltare a personalului cuprinde prevederi adecvate referitoare la iniţierea noilor membri şi la dezvoltarea profesională continuă  

3.20 toţi acei membri ai personalului care nu deţin o calificare primesc sprijin în vederea obţinerii unei calificări 

3.21 dezvoltarea profesională a întregului personal contribuie la sporirea eficacităţii şi oferă posibilitatea reflecţiei asupra propriei practici 

3.22 datele privind rata de retenţie şi rata de absolvire a elevilor sunt utilizate pentru a aduce în discuţie potenţiale aspecte legate de dezvoltarea 

profesională a personalului 

3.23 toţi membrii personalului au acces la cunoştinţe utile şi valide privind sarcinile şi obiectivele lor 

3.24 sunt dezvoltate cunoştinţele managerilor în ceea ce priveşte managementul educaţional şi managementul calităţii 

3.25 cadrele didactice demonstrează că posedă cunoştinţe, competenţă tehnică şi experienţă actualizate la un nivel care să asigure un proces eficient 

de predare, instruire practică, învăţare şi evaluare 

3.26 cadrele didactice au posibilitatea de a participa la proiecte/lucrări de cercetare ştiinţifică în acord cu scopurile şi obiectivele organizaţiei; 

rezultatele lucrărilor/cercetării ştiinţifice sunt publicate în buletine sau cărţi de specialitate şi dacă este posibil, sunt implementate şi monitorizate 

din punct de vedere al eficacităţii 

3.27 cadrele didactice au posibilitatea de a participa la activităţi metodice; rezultatele sunt implementate, acolo unde este posibil acest lucru, şi sunt 

monitorizate din punct de vedere al eficacităţii 
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Apreciere 

Spaţiile şcolare, administrative şi auxiliare, echipamentele (inclusiv TIC) materialele, mijloacele de învăţământ sunt revizuite/înlocuite în mod regulat pentru a fi actualizate şi 

relevante nevoilor de  educaţie şi formare profesională, diferitelor stiluri de învăţare, cerinţelor programelor de învăţare, standardelor de pregătire profesională  

Dovezi în sprijinul aprecierii 

- vizita 

- inventare 

- asistențe la lecții 

 

Puncte tari cheie 

 Laboratoarele tehnice şi de informatică sunt dotate cu echipamente moderne 

finanţate prin proiecte naţionale şi locale 

 Evaluarea personalului se face periodic prin observări la lecţii, autoevaluării 

şi discuţii 

 Elevii au obţinut rezultate la olimpiadele şcolare-  

 In biblioteca şcolii există un fond de carte de aprox 8000 de volume 

Puncte slabe cheie 

 Mijloacele didactice sunt uneori insuficiente pentru a permite desfăşurarea 

de activităţi pe grupe micii de elevi. 

 



PRINCIPIUL CALITĂŢII 4 – Proiectarea, dezvoltarea şi revizuirea programelor de învăţare 

Organizaţia este receptivă faţă de nevoile tuturor factorilor interesaţi în dezvoltarea şi furnizarea programelor de învăţare. 

 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 

 

APRECIERE 

+ 0 - 

4A Proiectarea programelor de învăţare 

4.1 programele de învăţare sunt proiectate pentru a satisface nevoile identificate ale tuturor factorilor interesaţi şi alte cerinţe externe, sunt receptive 

faţă de situaţia la nivel local, regional, naţional şi european şi sunt îmbunătăţite pe baza feedback-ului primit de la factorii interesaţi 

4.2 programele de învăţare sunt proiectate pentru a pune elevii pe primul loc şi pentru a răspunde nevoilor lor într-un mod cât mai flexibil cu putinţă 

în ceea ce priveşte opţiunile şi accesul acestora 

4.3 programele de învăţare au un caracter de includere din punct de vedere social, asigurând egalitatea în ceea ce priveşte accesul şi şansele elevilor 

şi demonstrează o implementare activă a politicii privind egalitatea de şanse 

4.4 programele de învăţare sprijină şi sporesc valoarea învăţării prin activităţi practice şi teoretice 

4.5 programele de învăţare includ procese eficiente de evaluare formativă şi sumativă şi de monitorizare a învăţării 

4.6 programele de învăţare prevăd rezultate ale învăţării, criterii şi metode de evaluare sumativă care sunt adecvate scopului şi care sunt revizuite 

regulat 

4.7 programele de învăţare definesc în mod clar traseele de continuare a studiilor 

4.8 programele de învăţare cuprind proceduri de răspuns la reclamaţii şi contestaţii (vezi şi 1.12) 

4B Dezvoltarea şi revizuirea programului de învăţare 

4.9 programele de învăţare au o serie de indicatori de performanţă prin care poate fi măsurat gradul de succes al programului; ţintele privind 

îmbunătăţirea sunt stabilite în conformitate cu reperele instituţionale, locale, regionale, naţionale sau europene 

4.10 procedurile de evaluare a rezultatelor învăţării sunt revizuite periodic  

4.11 programele de învăţare sunt revizuite cel puţin o dată pe an, iar elevii contribuie la procesul de revizuire 

4.12 programele de învăţare sunt dezvoltate şi revizuite pe baza feedback-ului primit de la toţi factorii interesaţi; în acest scop, se colectează feedback 

de la elevi, agenţi economici şi reprezentanţi ai comunităţii şi se utilizează la dezvoltarea şi revizuirea programelor de învăţare 

4.13 procedurile de revizuire a programelor de învăţare conduc la o îmbunătăţire a procesului de predare, instruire practică, învăţare şi a rezultatelor 

învăţării 

4.14 informaţiile privind evaluarea învăţării şi rezultatele obţinute, inclusiv analiza performanţei diferitelor grupuri de elevi, sunt folosite ca punct de 

plecare pentru dezvoltarea programelor de învăţare 
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Apreciere 

Programele de învăţare sunt proiectate pentru a satisface nevoile identificate ale tuturor factorilor interesaţi şi alte cerinţe externe, sunt receptive faţă de situaţia la nivel local, 

regional, naţional şi european şi sunt îmbunătăţite pe baza feedback-ului primit de la factorii interesaţi 

 

 

 



 

Dovezi în sprijinul aprecierii 

- Discuții cu partenerii economici și sociali 

Puncte tari  

 Şcoala are un bun parteneriat cu 11 agenţi economici - calificările 

profesionale sunt în concordanţă cu cererea agenţilor economici în 

perspectiva anului 2018 

 Consultarea PRAI şi PLAI privind tendinţele populaţiei şcolare şi a nevoilor 

de formare pe termen mediu şi lung 

 Colaborare cu AJOFM Vâlcea  

Puncte slabe 

 Acordarea unei atenţii sporite practicii în concordanţă cu conţinuturile 

programelor şcolare care de multe ori sunt prea vaste 

 Colaborarea cu compartimentul de integrare europeană – programe/proiecte 

educaţionale în care să fie implicaţi elevii şcolii noastre 



PRINCIPIUL CALITĂŢII 5 – Predarea, instruirea practică şi învăţarea 

Organizaţia oferă condiţii egale de acces la programele de învăţare şi sprijină toţi elevii. 

 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 

 

APRECIERE 

+ 0 - 

5A Servicii de sprijin pentru cursanţi 

5.1 elevilor le sunt puse la dispoziţie informaţii şi îndrumări despre toate programele de învăţare existente; elevii primesc ajutor pentru a înţelege, a 

obţine sau a căuta informaţii conform nevoilor lor 

5.2 evaluarea iniţială (nevoile elevilor; sprijinul necesar; stiluri de învăţare; cunoştinţe, experienţă şi abilităţi anterioare) este utilizată pentru a oferi 

o imagine exactă pe baza căreia se poate planifica un program adecvat de învăţare şi sprijin, inclusiv activităţi extracurriculare pentru elevi 

5.3 elevii au acces la servicii eficiente şi confidenţiale de sprijin în probleme personale, de învăţare şi de progres; există o varietate de oportunităţi 

de orientare şi consiliere pe toată durata şcolarizării 

5.4 drepturile şi responsabilităţile elevilor sunt clar definite 

5.5 elevii au acces la activităţi extracurriculare conform obiectivelor locale, regionale, naţionale, şi/sau europene şi care au o contribuţie directă şi 

eficientă în atingerea ţintelor şi obiectivelor stabilite în politicile educaţionale şi documentele programatice la nivel naţional, judeţean sau local 

5.6 sunt prevăzute perioade pentru revizuirea şi reevaluarea activităţilor de sprijin şi extracurriculare destinate elevilor, pe baza nevoilor individuale 

ale acestora, legate de progresul în cadrul programului de învăţare 

5.7 informaţiile despre activităţile de sprijin şi extracurriculare sunt înregistrate şi păstrate în siguranţă 

5.8 informaţiile, orientarea şi consilierea sunt eficiente, îndrumându-i pe elevi în ceea ce priveşte modalităţile de a-şi continua studiile după 

absolvire 

5.9 informaţiile referitoare la progresul elevilor după absolvire (ex. urmarea altor programe de învăţare şi/sau angajarea pe piaţa muncii) sunt 

colectate şi înregistrate 

5.10 rata de retenţie al elevilor şi rezultatele obţinute sunt în concordanţă cu datele similare la nivel local, naţional sau internaţional 

5C Relaţia cadru didactic – elev 

5.11 cadrele didactice stabilesc şi menţin relaţii de lucru şi comunicare eficiente cu elevii, alte cadre didactice, alţi membri ai personalului şi ai 

echipei de conducere 

5.12 cadrele didactice folosesc măsuri eficiente pentru a promova egalitatea şanselor şi pentru a evita discriminarea, astfel încât elevii să îşi poată 

atinge potenţialul 

5.13 cadrele didactice folosesc o gamă variată de strategii (ex. învăţarea centrată pe elev, învăţarea prin activităţi practice) pentru a răspunde stilurilor 

de învăţare individuale, abilităţilor, culturii, genului, motivării fiecărui elev 

5.14 cadrele didactice selectează şi menţin o gamă variată de resurse/materiale pentru a oferi sprijin în funcţie de diferitele nevoi ale elevilor 

5.15 evaluarea formativă şi înregistrarea rezultatelor sunt adecvate nevoilor elevilor şi programului, sunt riguroase, juste, exacte şi se efectuează în 

mod regulat 

5.16 programele de învăţare respectă un proces sistematic de păstrare a înregistrărilor 
5D Studiul individual 

5.17 elevii sunt încurajaţi să îşi asume responsabilitatea pentru propriul proces de învăţare (ex. sunt conştienţi de propriile puncte tari şi puncte slabe, 

acţionează conform feedback-ului primit, propun noi obiective de învăţare) 

5.18 toate activităţile de învăţare sunt planificate şi structurate pentru a promova şi a încuraja învăţarea individuală centrată pe elev, învăţarea în 

cadrul unui grup sau învăţarea în diferite contexte 
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5.19 elevii primesc în mod regulat feedback şi informaţii privind progresul realizat, informaţii despre modul în care pot stabili noi criterii 

individualizate pentru a acoperi lipsurile în învăţare 

5.20 elevii sunt implicaţi în evaluarea progresului pe care îl realizează; evaluarea formativă şi feedback-ul sunt folosite pentru planificarea învăţării şi 

pentru monitorizarea progresului elevilor 

5.21 elevii cunosc planificarea activităţilor de evaluare şi sunt familiarizaţi cu diferite activităţi de evaluare formativă şi sumativă înainte ca evaluarea 

finală să aibă loc 
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Apreciere 

 cadrele didactice stabilesc şi menţin relaţii de lucru şi comunicare eficiente cu elevii, alte cadre didactice, alţi membri ai personalului şi ai echipei de conducere 

 cadrele didactice folosesc o gamă variată de strategii (ex. învăţarea centrată pe elev, învăţarea prin activităţi practice) pentru a răspunde stilurilor de învăţare 

individuale, abilităţilor, culturii, genului, motivării fiecărui elev 

Dovezi în sprijinul aprecierii 

- ROI 

- Inserția socio-profesională a absolvenților 

- Pateneriate 

- Chestionare 

Puncte tari cheie 

- Inserţia în proporţie de 60 % a absolvenţilor 

- Există ROI şi au fost prelucrate cu elevii şi părinţii Regulamentul şcolar, ROI  şi alte 

legi specifice învăţământului şi sunt afişate la afişierele şcolii în toate localurile. 

-Au fost încheiate parteneriate  cu agenţii economici şi comunitatea locală şi s-au 

dovedit eficiente. 

-Planul de şcolarizare corespunde cerinţelor zonei altfel încât  a fost realizat în 

proporţie de 60%. 

-Există un climat de muncă în unitate şi relaţii de colaborare între cadrele didactice. 

Puncte slabe cheie 

-Aplicarea în proporţie de 20% a metodelor de învăţare centrată pe elev, iar 30% 

dintre profesori aplică metode tradiţionale. 

-Nu există fişe de progres şcolar pentru fiecare elev. 

-Nu există programe adecvate elevilor cu cerinţe educaţionale speciale cu excepţia 

celor diagnosticaţi de medic. 

-În urma analizelor la teste nu se elaborează programe concrete de recuperare a 

elevilor cu rezultate slabe la învăţătură. 



PRINCIPIUL CALITĂŢII 6 – Evaluarea şi certificarea învăţării 

Organizaţia utilizează procese eficiente de evaluare şi monitorizare pentru a sprijini progresul elevilor. 

 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 

 

APRECIERE 

+ 0 - 

6A Evaluarea sumativă şi certificarea 

6.1 procedurile şi condiţiile privind evaluarea sumativă, monitorizarea învăţării şi certificarea sunt comunicate în mod clar tuturor factorilor 

interesaţi  

6.2 cerinţele specifice de evaluare ale elevilor (de ex, pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale) sunt identificate şi îndeplinite atunci când este 

posibil  

6.3 evaluarea sumativă este folosită pentru a monitoriza progresul elevilor şi pentru a informa elevii în legătură cu progresul pe care l-au realizat şi 

cu modul în care îşi pot îmbunătăţi performanţa 

6.4 elevii au oportunitatea de a se înregistra la o nouă procedură de evaluare sumativă (dacă este posibil) şi/sau au o “a doua şansă” de a fi evaluaţi  

6.5 toate evaluările sunt adecvate, riguroase, corecte, exacte şi sunt efectuate în mod regulat; evaluarea sumativă şi certificarea sunt în conformitate 

cu standardele naţionale şi cu legislaţia în vigoare 

6.6 procedura de înregistrare a elevilor pentru certificare îndeplineşte reglementările în vigoare 

6.7 evaluarea sumativă, monitorizarea învăţării şi certificarea sunt efectuate de cadre didactice cu calificare adecvată şi experienţă corespunzătoare 

6.8 în mod regulat sunt selectate şi revizuite metodele şi instrumentele de evaluare sumativă; constatările rezultate sunt luate în considerare în 

acţiuni ulterioare de evaluare, pentru a asigura consecvenţa şi corectitudinea procesului de evaluare;; cadrele didactice participă în mod regulat 

la activităţi de standardizare a evaluării 
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Apreciere 

 procedura de înregistrare a elevilor pentru certificare îndeplineşte reglementările în vigoare 

Dovezi în aprecierii 

- cataloage examene de certificare 

Puncte tari cheie 

 

 Procent de 100% privind certificarea competenţelor profesionale 

 Numărul mare de portofolii ale elevilor îndosariate pe clase 

 Proiectele de atestate şi competenţe se remarcă prin rigurozitate şi 

creativitate 

Puncte slabe cheie 

 Înregistrarea dovezilor referitoare la performanţele elevilor într-o revistă a 

şcolii 

 



PRINCIPIUL CALITĂŢII 7 – Evaluarea şi Îmbunătăţirea calităţii 

Performanţa organizaţiei este monitorizată şi evaluată; procesul de autoevaluare are ca rezultat planul de îmbunătăţire; îmbunătăţirile sunt implementate şi monitorizate 

 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 

 

APRECIERE 

+ 0 - 

7A Procesul de autoevaluare 

7.1 personalul de conducere este angajat şi implicat în mod activ în procesul de autoevaluare; procesul de autoevaluare este sistematic, efectuat 

anual împreună cu întregul personal şi ia în considerare opiniile exprimate de toţi factorii interesaţi interni şi externi  

7.2 o politică clară privind autoevaluarea este comunicată tuturor factorilor interesaţi şi este înţeleasă de aceştia 

7.3 toate aspectele referitoare la organizaţie, inclusiv programele de învăţare şi alte servicii, sunt supuse procesului de autoevaluare 

7.4 pentru monitorizareaeficacităţii programelor de învăţare şi a altor servicii oferite de unitatea de ÎPT sunt folosite instrumente adecvate şi 

benchmarkingul (compararea cu buna practică în domeniu) 

7.5 sistemul de calitate dispune de un mecanism de colectare regulată (cel puţin o dată pe an) a feedback-ului din partea elevilor şi a altor factori 

interesaţi interni şi externi privind toate aspectele organizaţiei, indicatorii şi standardele naţionale  

7.6 sunt utilizate instrumente specifice (ex. Chestionare, interviuri, focus grupuri etc.) pentru a identifica „gradul de satisfacţie” al beneficiarilor 

7.7 performanţa este analizată pe baza indicatorilor cheie de performanţă interni şi externi, a ţintelor stabilite pentru a identifica noi ţinte de 

îmbunătăţire; autoevaluarea riguroasă are drept rezultat identificarea priorităţilor şi stabilirea unor obiective ambiţioase de îmbunătăţire şi de 

planificare a acţiunii 

7.8 există proceduri pentru monitorizarea internă şi validarea aprecierilor formulate în timpul procesului de autoevaluare şi a aprecierilor în privinţa 

dovezilor prezentate 

7.9 raportul procesului de autoevaluare este aprobat de echipa de conducere; procesul de autoevaluare este monitorizat extern iar raportul procesului 

de autoevaluare este validat extern de către reprezentanţii inspectoratelor şcolare 

7B Procesul de îmbunătăţire 

7.10 se stabilesc procedurile de dezvoltare a punctelor tari, de rezolvare a punctelor slabe şi de implementare a îmbunătăţirilor, iar rezultatele 

procesului şi ale raportului de autoevaluare se folosesc ca resurse pentru dezvoltări ulterioare 

7.11 planul de îmbunătăţire ia în considerare toate puncte slabe identificate, inclusiv pe acelea a căror îmbunătăţire nu s-a realizat în ciclul anterior; 

domeniile de activitate selectate pentru a fi îmbunătăţite reprezintă un răspuns adecvat la punctele tari şi slabe ale unităţii de ÎPT 

7.12 planul de îmbunătăţire stabileşte în mod adecvat costurile şi resursele şi,defineşte în mod clar ţintele, priorităţile, sarcinile, responsabilităţile şi 

termenele; criteriile de succes sunt specifice, măsurabile şi posibil de atins 

7.13 implementarea planurilor de acţiune, a îmbunătăţirilor şi a măsurilor corective este monitorizată şi evaluată; sunt aduse modificări în 

conformitate cu rezultatele; performanţa îmbunătăţită a organizaţiei este monitorizată şi analizată 

7.14 toţi membrii personalului sunt implicaţi în procesul de îmbunătăţire continuă a calităţii 

7.15 toţi membrii personalului şi toţi factori interesaţi primesc informaţii şi feedback în legătură cu rezultatele procesului de autoevaluare şi cu planul 

de îmbunătăţire (cu respectarea dreptului la protejarea datelor personale) 

7.16 tendinţele privind performanţa în timp demonstrează o îmbunătăţire continuă sau menţinerea unor standarde foarte înalte; progresul este măsurat 

pe baza ţintelor, indicatorilor şi standardelor de la nivel naţional 

7.17 concluziile specificate de organisme externe sunt comunicate personalului în cauză şi sunt aplicate măsuri corective 

7.18 planul de îmbunătăţire al unităţii de ÎPT este aprobat de către reprezentanţii inspectoratelor şcolare 
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Apreciere 

 

 planul de îmbunătăţire al unităţii de ÎPT este aprobat de către reprezentanţii inspectoratelor şcolare 

Dovezi în sprijinul aprecierii 

RAEI 2016-2017 și Plan de îmbunătățire 

 

Puncte tari cheie 

 

 toate ariile curriculare au întocmit rapoarte de evaluare sistematic 

 Şcoala deţine date statistice privind  prezenţa la ore şi rezultatele elevilor pe 

discipline/profesori 

 Elevii se implică în evaluare şi sunt încântaţi de aplicarea metodelor 

moderne de predare-învăţare 

 Toate catedrele au întocmit un plan de acţiune privind îmbunătăţirea 

performanţelor şcolare 

 

 

 

Puncte slabe cheie 

 

 Colectarea de informaţii statistice în legătură cu destinaţia elevilor după 

absolvire 

  O mai mare implicarea părinţilor şi a agenţilor economici în elaborarea 

rapoartelor de evaluare  

 Consolidarea procesului de consultare în cadrul echipelor – implicarea 

tuturor membrilor catedrelor în proiectarea ţintelor şi acţiunilor de 

îmbunătăţire a sistemului de calitate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Partea C: Date privind performanţă 

 

  

 
 
 

                                DATE STATISTICE 

 

A. NUMĂRUL TOTAL DE ELEVI ÎNSCRIŞI, PE NIVELE DE ÎNVĂŢĂMÂNT, SEXE, MEDII DE REZIDENŢĂ (PENTRU 

ULTIMII TREI ANI); 

 

CICLUL INFERIOR AL LICEULUI 

 

An scolar Nivel   Clasa/ 

nr clase 

Numar 

de elevi 

inscrisi 

baieti fete Mediul de 

rezidenta 

rural urban 

2014 -2015 liceal  X / 7 80 50 30   

 liceal  XI / 5 53 36 17   

TOTAL  12 133 86 47 122 11 

2015 -2016 liceal  XI/6 64 36 28   

 TOTAL  6 64 36 28 55 9 

2016-2017 liceal  0 0 0 0   

 TOTAL  0 0 0 0   

 

 

 



 
 

 

 

 

 

STAGII DE PREGATIRE PRACTICA 

 

An scolar Nivel Clasa/ 

nr clase 

Numar 

de elevi 

inscrisi 

baieti fete Mediul de 

rezidenta 

rural urban 

2014 -2015 Stagii de pregatire practica 4 49 31 18 38 11 

2015 -2016 Stagii de pregatire practica 5 45 29 16 35 10 

2016-2017 Stagii de pregatire practica 6 57 32 25 46 11 

 

 

 

 

12 6 0

133

64

0

86

36
0

47
28

0

122

55

011 9 0

2014 - 2015 2015-2016 2016- 2017

POPULATIE SCOLARA - CICLUL INFERIOR AL 

LICEULUI

numar de clase nr. Total elevi

baieti fete

mediul de rezidenta rural mediul de rezidenta urban



 
 

 

 

 

 

SCOALA PROFESIONALA 
 

An scolar Nivel Clasa/ nr 

clase 

Numar 

de elevi 

inscrisi 

baieti fete Mediul de 

rezidenta 

rural urban 

2014 -2015 profesional IX/ 6 76 56 20   

 TOTAL 6 76 56 20 54 12 

2015 -2016 profesional IX/5 49 39 10   

profesional X/6 64 45 19   

TOTAL 11 113 84 29 102 11 

2016-2017 Profesional IX/4 46 31 15   

 Profesional X/5 48 39 9   

4 5 6

49
45

57

31 29
32

18 16

25

38
35

46

11 10 11

2014-2015 2015-2016 2016-2017

POPULATIE SCOLARA - STAGII 

DE PREGATIRE PRACTICA

nr clase nr elevi inscrisi baieti fete rural urban



Profesional XI/5 52 36 16   

 TOTAL 14 146 106 30 128 18 
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63
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13 9 9

2014-2015 2015-2016 2016-2017

POPULATIE SCOLARA - SCOALA PROFESIONALA

nr clase nr elevi baieti fete rural urban



 

 

 

                          DATE STATISTICE 

 

B. Numărul total de elevi înscrişi pe filiere, pe profiluri şi pe domenii de pregătire profesională (pentru ultimii trei ani); 

 

 

CICLUL INFERIOR AL LICEULUI 

 

An scolar Domeniul  Clasa/ nr 

clase 

Numar de 

elevi 

inscrisi 

baieti fete 

2014 -2015 liceal X / 7 80 50 30 

 MECANICA 2 21 21 0 

FABRICAREA 

PRODUSELOR 

DIN LEMN 2 20 13 

 

 

7 

CONSTRUCTII SI 

LUCRARI 

PUBLICE 1 12 12 

 

 

0 

 TURISM SI 

ALIMENTATIE 1 16 1 

 

15 

INDUSTRIA 

TEXTILA SI 

PIELARIE 1 11 3 

 

 

8 

 liceal XI / 5 53 36 17 

 MECANICA 1 11 11 0 

FABRICAREA 

PRODUSELOR 

DIN LEMN 2 24 18 

 

 

6 

CONSTRUCTII SI 0 0 0  



LUCRARI 

PUBLICE 

 

0 

TURISM SI 

ALIMENTATIE 1 9 4 

 

5 

INDUSTRIA 

TEXTILA SI 

PIELARIE 1 9 3 

 

 

6 

2015 -2016      

 liceal XI/6 64 36 28 

 MECANICA 1 11 11 0 

FABRICAREA 

PRODUSELOR 

DIN LEMN 2 19 12 

7 

CONSTRUCTII SI 

LUCRARI 

PUBLICE 1 9 9 

0 

TURISM SI 

ALIMENTATIE 1 15 1 

14 

INDUSTRIA 

TEXTILA SI 

PIELARIE 1 10 3 

7 

      

2016-2017      

 liceal 0 0 0 0 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCOALA PROFESIONALA 
 

An scolar Nivel/ Domeniul  Clasa/ nr 

clase 

Numar de elevi 

inscrisi 

baieti fete 

2014 -2015 profesional IX/ 6 76 56 20 

25

15

0

44

19

0

12
9

0

31

11

0

20

10

0

2014 - 2015 2015-2016 2016-2017

REPARTIZAREA  ELEVILOR  PE DOMENII-

CICLUL INFERIOR AL LICEULUI

turim fabricarea produselor din lemn constructii mecanica industria textila mecanica ind. textila



 MECANICA 2 25 21 4 

FABRICAREA 

PRODUSELOR DIN 

LEMN 2 24 18 

 

 

6 

CONSTRUCTII SI 

LUCRARI PUBLICE 1 13 13 

 

 

0 

 TURISM SI 

ALIMENTATIE 1 14 4 
 

10 

INDUSTRIA 

TEXTILA SI 

PIELARIE 0 0 0 

 

 

0 

      

2015 -2016 profesional IX/5 49 39 10 

 

MECANICA 1 8 8 
 

0 

FABRICAREA 

PRODUSELOR DIN 

LEMN 2 20 18 

 

 

2 

CONSTRUCTII SI 

LUCRARI PUBLICE 1  10 10 
 

0 

TURISM SI 

ALIMENTATIE 1 11 3 
 

8 

INDUSTRIA 

TEXTILA SI 

PIELARIE 0 0 0 

 

 

0 

 profesional X/6 64 45 19 

 

MECANICA 2 19 15 
 

4 

FABRICAREA 

PRODUSELOR DIN 

LEMN 2 20 15 

 

 

5 



CONSTRUCTII SI 

LUCRARI PUBLICE 1 11 11 
 

0 

TURISM SI 

ALIMENTATIE 1 14 4 
 

10 

INDUSTRIA 

TEXTILA SI 

PIELARIE 0 0 0 

 

 

0 

      

2016-2017 Profesional IX/4 46 31 15 

 

MECANICA 0 0 0 

 

0 

FABRICAREA 

PRODUSELOR DIN 

LEMN 2 19 12 

 

 

7 

CONSTRUCTII SI 

LUCRARI PUBLICE 1 13 13 

 

0 

TURISM SI 

ALIMENTATIE 1 14 6 

 

8 

INDUSTRIA 

TEXTILA SI 

PIELARIE 0 0 0 

 

 

0 

 Profesional X/5 48 39 9 

 

MECANICA 1 9 9 

 

0 

FABRICAREA 

PRODUSELOR DIN 

LEMN 2 19 17 

 

 

2 

CONSTRUCTII SI 

LUCRARI PUBLICE 1 10 10 

 

0 

TURISM SI 

ALIMENTATIE 1 10 3 

 

7 

INDUSTRIA 0 0 0  



TEXTILA SI 

PIELARIE 

 

0 

 Profesional XI/5 52 36 16 

 

MECANICA 1 13 10 

 

3 

FABRICAREA 

PRODUSELOR DIN 

LEMN 2 18 14 

 

 

4 

CONSTRUCTII SI 

LUCRARI PUBLICE 1 8 8 

 

0 

TURISM SI 

ALIMENTATIE 1 13 4 

 

9 

INDUSTRIA 

TEXTILA SI 

PIELARIE 0 0 0 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAGII DE PREGATIRE PRACTICA 

 

An scolar Domeniul  Clasa/ 

nr clase 

Numar 

de elevi 

inscrisi 

baieti fete Mediul de 

rezidenta 

2014 -2015  4 49 31 18 rural 

 

MECANICA 
 

1 19 16 
 

3 

 

FABRICAREA 

PRODUSELOR DIN LEMN 1 15 11 

 

 

4 

 

CONSTRUCTII SI 

LUCRARI PUBLICE 1 13 13 

 

 

0 

 

 

TURISM SI ALIMENTATIE 1 12 1 
 

11 

 

INDUSTRIA TEXTILA SI 

PIELARIE 0 0 0 

 

 

0 

 



2015 -2016  5 45 29 16 RURAL 

 

MECANICA 
 

1 9 9 
 

0 
 

FABRICAREA 

PRODUSELOR DIN LEMN 2 20 14 

 

 

6 

 

CONSTRUCTII SI 

LUCRARI PUBLICE 0 0 0 

 

 

0 

 

TURISM SI ALIMENTATIE 1 8 3 
 

5 
 

INDUSTRIA TEXTILA SI 

PIELARIE 

 
1 

 8 3 

5  

2016-2017  6 57 32 25 RURAL 

 

MECANICA 
 

1 9 9 
 

0 
 

FABRICAREA 

PRODUSELOR DIN LEMN 2 17 11 

 

 

6 

 

CONSTRUCTII SI 

LUCRARI PUBLICE 1 8 8 

 

 

0 

 

TURISM SI ALIMENTATIE 1 14 1 
 

13 
 

INDUSTRIA TEXTILA SI 

PIELARIE 1 9 3 
 

6 
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2014-2015 2015-2016 2016-2017

REPARTIZARE ELEVI PE DOMENII -

STAGII DE PREGATIRE PRACTICA

turism fab.prod. Din lemn constructii mecanica ind. Textila



DATE STATISTICE 

 

C. RATA DE PROMOVARE, PE PROFILURI ŞI PE DOMENII DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ, SEXE  (PENTRU ULTIMII 

TREI ANI); 

 

 

 

 Ciclul 

inferior 

liceu 

 

inscrisi 

 

promovati Rata promovabilitatii 

% 

Total baieti fete Total baieti fete Total 

 

baieti fete 

2014-

2015 

Total X-XI 133 86 47 108 64 44 81,2% 74,41% 95,7% 

macanica 32 32 0 21 21 0 65,62% 65,62 - 

Fabricarea 

produselor 

din lemn 

44 31 13 37 24 13 84,04% 77,41% 100% 

Constructii 

si lucrari 

publice 

12 12 0 9 9 0 75% 75% - 

Turism si 

alimentatie 

25 5 20 23 4 19 92% 80% 95% 

Textile si 

pielarie 

20 6 14 18 6 12 90% 100% 85,72% 

          

 

2015- 

2016 

 

Total XI 64 36 28 56 31 25 87,5% 86,1% 89,28% 

 macanica 11 11 0 9 9 0 81,81% 81,81%  

 Fabricarea 

produselor 

19 12 7 16 10 6 84,21 83,33% 85,7% 



din lemn 

 Constructii 

si lucrari 

publice 

9 9 0 8 8 0 88,89% 88,89% - 

 Turism si 

alimentatie 

15 1 14 14 1 13 93,33% 100% 92,25% 

 Textile si 

pielarie 

10 3 7 9 3 6 90% 100% 85,71% 

2016-

2017 
Total   0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

    RATA DE PROMOVABILITATE PENTRU CICLUL INFERIOR AL LICEULUI 

 

 

 

 

 PROFESIONAL inscrisi promovati % 

Tota

l 

baieti fete Total baie

ti 

fete total baieti fete 

2014

-

2015 

Total  IX 76 56 20 60 41 19 78,94 73,21 95 

 macanica 25 21 4 16 12 4 64% 57,14

% 

100

% 

 Fabricarea 

produselor din 

lemn 

24 18 6 20 15 5 83,33

% 

83,33

% 

83,3

3% 

 Constructii si 

lucrari publice 

13 13 0 10 10 0 76,92

% 

76,92

% 

0 

 Turism si 14 4 10 14 4 10 100% 100% 100



alimentatie % 

 Textile si pielarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2015

-

2016 

Total IX+X 113 84 29 97 73 24 85,84 86,91 82,7

6 

 macanica 27 23 4 19 17 2 70,37

% 

73,91

% 

50% 

 Fabricarea 

produselor din 

lemn 

40 33 7 37 31 6 92,5% 93,94

% 

85,7

1% 

 Constructii si 

lucrari publice 

21 21 0 18 18 0 85,71

% 

85,71

% 

0 

 Turism si 

alimentatie 

25 7 18 23 7 16 92% 100% 88,8

9% 

 Textile si pielarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2016 

– 

2017 

Total IX+X+XI 146 106 40 137 98 39 93,84 92,45 97,5 

 macanica 22 19 3 18 15 3 81,82

% 

78,95

% 

100

% 

 Fabricarea 

produselor din 

lemn 

56 43 13 52 40 12 92,85

% 

93,02

% 

92,3

0% 

 Constructii si 

lucrari publice 

31 31 0 30 30 0 96,77

% 

96,77

% 

0 

 Turism si 

alimentatie 

37 13 24 37 13 24 100% 100% 100

% 

 Textile si pielarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

       

 

RATA DE PROMOVABILITATE PENTRU NIVEL PROFESIONAL 



 

 
 

 

 

 

 STAGII DE 

PREGATIRE 

PRACTICA 

inscrisi 

 

promovati % 

total baieti fete total baieti fete total baieti fete 

2014-

2015 

total 49 31 18 43 28 15 87,76 90,3 83,33 

 macanica 9 6 3 9 6 3 100% 100% 100% 

 Fabricarea 

produselor din 

lemn 

15 11 4 11 9 2 73,33% 100% 50% 

 Constructii si 

lucrari publice 

13 13 0 12 12 0 92,31% 92,31 0 

 Turism si 

alimentatie 

12 1 11 11 1 10 91,67% 100% 90,90% 

 Textile si pielarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

2015- 

2016 

total 45 29 16 36 21 15 80 72,41 93,75 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

total baieti fete

2014-2015

2015-2016

2016-2017



 

 macanica 9 9 0 8 8 0 88,89% 88,89%  

 Fabricarea 

produselor din 

lemn 

20 14 6 15 9 6 75% 64,28% 100% 

 Constructii si 

lucrari publice 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Turism si 

alimentatie 

8 3 5 6 2 4 75% 66,67% 80% 

 Textile si pielarie 8 3 5 7 2 5 87,5% 66,67% 100% 

2016-

2017 
total 57 32 25 47 27 20 82,50 84,37 80 

 macanica 9 9 0 7 7 0 77,78% 77,78% 0 

 Fabricarea 

produselor din 

lemn 

17 11 6 14 9 5 82,35% 81,80% 83,33% 

 Constructii si 

lucrari publice 

8 8 0 7 7 0 87,50% 87,50% 0 

 Turism si 

alimentatie 

14 1 13 13 1 12 92,86% 100% 92,30% 

 Textile si pielarie 9 3 6 6 3 3 66,67% 100% 50% 

 

0
10
20
30
40
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60
70
80
90

100

total baieti fete

2014-2015

2015-2016

2016-2017



 
 

 
 

DATE STATISTICE 

D. RATA ABANDONULUI ŞCOLAR, PE PROFILURI ŞI PE DOMENII DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ, SEXE, MEDII DE 

REZIDENŢĂ (PENTRU ULTIMII TREI ANI); 

 

                          CICLUL INFERIOR AL LICEULUI 

 

 Ciclul 

inferior 

liceu 

 

inscrisi 

 

promovati repetenti Rata  

abandonului % 

Total baieti fete Tot

al 

bai

eti 

fet

e 

tot

al 

baie

ti 

fet

e 

Total 

 

baiet

i 

fete 

2014-

2015 

Total X-

XI 

133 86 47 108 64 44 25 22 3 18,79 25,58 6,38 

macanica 32 32 0 21 21 0 11 11 0 34,37

% 

34,37

% 

0 

Fabricarea 

produselor 

din lemn 

44 31 13 37 24 13 7 7 0 15,9% 15,9

% 

0 

Constructii 

si lucrari 

publice 

12 12 0 9 9 0 3 3 0 25% 25% 0 

Turism si 

alimentatie 

25 5 20 23 4 19 2 1 1 8% 20% 5% 

Textile si 

pielarie 

20 6 14 18 6 12 2 0 2 10% 0 14,28% 

             

 

2015- 
Total XI 64 36 28 56 31 25 8 5 3 12,5 13,89 10,71 



2016 

 

 macanica 11 11 0 9 9 0 2 2 0 18,18

% 

18,18

% 

0 

 Fabricarea 

produselor 

din lemn 

19 12 7 16 10 6 3 2 1 15.79

% 

16,7

% 

6,25% 

 Constructii 

si lucrari 

publice 

9 9 0 8 8 0 1 1 0 11,11

% 

11,11

% 

0 

 Turism si 

alimentatie 

15 1 14 14 1 13 1 0 1 6,67% 0 7,14% 

 Textile si 

pielarie 

10 3 7 9 3 6 1 0 1 10% 0 10% 

2016-

2017 
Total   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

RATA ABANDONULUI PENTRU CICLUL INFERIOR AL LICEULUI  PROFESIONAL 

 

 Profesion

al 

 

inscrisi 

 

promovati repetenti Rata  

abandonului % 

Total baieti fete Tota

l 

baieti fete tot

al 

baieti fete Total 

 

baieti fete 

 Total IX 76 56 20 60 41 19 16 15 1 21,05 26,78 5 

2014-

2015 

macanica 25 21 4 16 12 4 9 9 0 36% 42,85

% 

0 

Fabricarea 

produselor 

din lemn 

24 18 6 20 15 5 4 3 1 16,67

% 

16,67

% 

16,67% 

Constructii 13 13 0 10 10 0 3 3 0 23,07 23,07 0 



si lucrari 

publice 

% % 

Turism si 

alimentatie 

14 4 10 14 4 10 0 0 0 0 0 0 

Textile si 

pielarie 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

             

 

2015- 

2016 

 

Total 

IX+X 

113 84 29 97 73 24 16 11 5 14,16 13,09 17,24 

 macanica 27 23 4 19 17 2 8 6 2 29,63

% 

26,08

% 

50% 

 Fabricarea 

produselor 

din lemn 

40 33 7 37 31 6 3 2 1 7,5% 6,06% 14,28% 

 Constructii 

si lucrari 

publice 

21 21 0 18 18 0 3 3 0 14,28

% 

14,28

% 

0 

 Turism si 

alimentatie 

25 7 18 23 7 16 2 0 2 8% 0 8,69% 

 Textile si 

pielarie 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2016-

2017 
Total 

IX+X+XI 

146 106 40 137 98 39 9 8 1 6,16 7,54 2,5 

 macanica 22 19 3 18 15 3 4 4 0 18,18

% 

21,05

% 

0 

 Fabricarea 

produselor 

din lemn 

56 43 13 52 40 12 4 3 1 7,14

% 

6,97

% 

7,69% 

 Constructii 

si lucrari 

31 31 0 30 30 0 1 1 0 3,22

% 

3,22

% 

0 



publice 

 Turism si 

alimentatie 

37 13 24 37 13 24 0 0 0 0 0 0 

 Textile si 

pielarie 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RATA ABANDONULUI PENTRU NIVEL PROFESIONAL 

 

 Profesion

al 

 

inscrisi 

 

promovati repetenti Rata  

abandonului % 

Total baieti fete Tota

l 

baieti fete total baieti fete Total 

 

baieti fete 

 Total IX 76 56 20 60 41 19 16 15 1 21,05 26,78 5 

2014-

2015 

macanica 25 21 4 16 12 4 9 9 0 36% 42,85% 0 

Fabricarea 

produselor 

din lemn 

24 18 6 20 15 5 4 3 1 16,67% 16,67% 16,67% 

Constructii 

si lucrari 

publice 

13 13 0 10 10 0 3 3 0 23,07% 23,07% 0 

Turism si 14 4 10 14 4 10 0 0 0 0 0 0 



alimentatie 

Textile si 

pielarie 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

             

 

2015- 

2016 

 

Total 

IX+X 

113 84 29 97 73 24 16 11 5 14,16 13,09 17,24 

 macanica 27 23 4 19 17 2 8 6 2 29,63% 26,08% 50% 

 Fabricarea 

produselor 

din lemn 

40 33 7 37 31 6 3 2 1 7,5% 6,06% 14,28% 

 Constructii 

si lucrari 

publice 

21 21 0 18 18 0 3 3 0 14,28% 14,28% 0 

 Turism si 

alimentatie 

25 7 18 23 7 16 2 0 2 8% 0 8,69% 

 Textile si 

pielarie 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2016-

2017 
Total 

IX+X+XI 

146 106 40 137 98 39 9 8 1 6,16 7,54 2,5 

 macanica 22 19 3 18 15 3 4 4 0 18,18% 21,05% 0 

 Fabricarea 

produselor 

din lemn 

56 43 13 52 40 12 4 3 1 7,14% 6,97% 7,69% 

 Constructii 

si lucrari 

publice 

31 31 0 30 30 0 1 1 0 3,22% 3,22% 0 

 Turism si 

alimentatie 

37 13 24 37 13 24 0 0 0 0 0 0 

 Textile si 

pielarie 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

 

 

     

RATA ABANDONULUI PENTRU STAGIILE DE PREGATIRE PRACTICA 

 STAGII DE PREGATIRE PRACTICA 
 

STAGII DE 

PREGATIRE 

PRACTICA 

 

inscrisi 

 

promovati repetenti Rata  

abandonului % 

Total baieti fete Total baie

ti 

fete to

ta

l 

baie

ti 

fete Total 

 

baieti fete 

 total 49 31 18 43 28 15 6 3 3 12,24 9,67 16,67 

2014-

2015 

mecanica 9 6 3 9 6 3 0 0 0 0 0 0 

Fabricarea 

produselor 

din lemn 

15 11 4 11 9 2 4 2 2 26,67% 18,18% 50% 

Constructii 

si lucrari 

publice 

13 13 0 12 12 0 1 1 0 7,69% 7,69% 0 

Turism si 

alimentatie 

12 1 11 11 1 10 1 0 1 8,33% 0 9,09% 

Textile si 

pielarie 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

             

 

2015- 

2016 

 

total 45 29 16 36 21 15 9 8 1 20 27,58 6,25 

mecanica 9 9 0 8 8 0 1 1 0 11,11% 11,11% 0 

Fabricarea 

produselor 

20 14 6 15 9 6 5 5 0 25% 25% 0 



din lemn 

Constructii 

si lucrari 

publice 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Turism si 

alimentatie 

8 3 5 6 2 4 2 1 1 25% 33,33% 20% 

Textile si 

pielarie 

8 3 5 7 2 5 1 1 0 12,5% 33,33% 0 

2016-

2017 
total 57 32 25 47 27 20 1

0 

5 5 17,54 15,62 20 

mecanica 9 9 0 7 7 0 2 2 0 22,22% 22,22% 0 

Fabricarea 

produselor 

din lemn 

17 11 6 14 9 5 3 2 1 17,64% 18,18% 16,66% 

Constructii 

si lucrari 

publice 

8 8 0 7 7 0 1 1 0 12,5% 12,5% 0 

Turism si 

alimentatie 

14 1 13 13 1 12 1 0 1 7,14% 0 &,14% 

Textile si 

pielarie 

9 3 6 6 3 3 3 0 3 33,33% 0 33,33% 

 

 
 

 

          DATE STATISTICE 

 

 

E. RATA DE SUCCES LA EXAMENUL DE BACALAUREAT ŞI LA EXAMENELE DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR 

PROFESIONALE, SEXE, MEDII DE REZIDENŢĂ (PENTRU ULTIMII TREI ANI 

 

 



2014-

2015 

Stagii de 

pregatire 

practica 

inscrisi 

 

promovati examen Rata de succes  ex competente profesionale  

ex/promov % 

tot

al 

baie

ti 

fet

e 

total baie

ti 

fete total baie

ti 

fete total baieti fete 

 total 49 31 18 43 28 15 39 26 13 90,69% 92,85% 86,67% 

 macanica 9 6 3 9 6 3 8 6 2 88,89 % 100% 66,67% 

 Fabricarea 

produselor 

din lemn 

15 11 4 11 9 2 11 9 2 100% 100% 100% 

 Constructi

i si lucrari 

publice 

13 13 0 12 12 0 10 10 0 83,33% 83,33% 0 

 Turism si 

alimentati

e 

12 1 11 11 1 10 10 1 9 90,90% 100% 90 % 

 Textile si 

pielarie 

 0 0  0 0  0 0 0 0 0 

2015-

2016 
total 45 29 16 36 21 15 35 21 14 97,22 

% 

100% 93,33 % 

 mecanica 9 9 0 8 8 0 8 8 0 100% 100% 0 

 Fabricarea 

produselor 

din lemn 

25 14 6 15 9 6 15 9 6 100% 100% 100% 

 Constructi

i si lucrari 

publice 

0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 

 Turism si 

alimentati

e 

8 3 5 6 2 4 6 2 4 100% 100% 100% 

 Textile si 

pielarie 

8 3 5 7 2 5 6 2 4 85,71% 100% 80% 

2016- total 57 32 25 47 27 20 45 27 18 95,7% 100% 90% 



2017  

 mecanica 9 9 0 7 7 0 7 7 0 100% 100% 0 

 Fabricarea 

produselor 

din lemn 

17 11 6 14 9 5 14 9 5 100% 100% 100% 

 Constructi

i si lucrari 

publice 

8 8 0 7 7 0 7 7 0 100% 100% 100% 

 Turism si 

alimentati

e 

14 1 13 13 1 12 12 1 11 92,30% 100% 91,67% 

 Textile si 

pielarie 

9 3 6 6 3 3 5 3 2 83,33% 100% 66,67% 

 

 
 

 
 
 

 
 


