
Raport anual de evaluare internă a calităţii

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

D01 Denumire completă Cod Sirues Judeţ Localitate

COLEGIUL TEHNIC "HENRI 
COANDA" 
MUN.TIMIŞOARA

1182568 TIMIŞ TIMIŞOARA

D02 Mediul de rezidenţă:

Urban

I. Date de identificare a unităţii de învăţământ 

Raport pentru anul şcolar 2018 - 2019 Finalizat,având starea  finalizat

11.10.2019la data de de către CEAC având următoarea componenţă:

Membrii comisiei CEAC

Persoana Calitate Ceac Grad Specializare

Andreea Zambori Coordonator Gradul II Geografie

Diana Obersterescu Membru 
(Reprezentant Corp 
Profesoral)

Gradul I Limba si literatura 
romana

LILIANA MIDVICHI Secretar (Membru 
CEAC)

Gradul I Istorie

Maria Muntean Membru 
(Reprezentant Corp 
Profesoral)

Gradul I Electrotehnica

Olivia Alexandra Tudoran Membru 
(Reprezentant Corp 
Profesoral)

Gradul I Limba si literatura 
moderna
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D03 Poziţionarea şcolii în localitate:

Zonă centrală

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

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

Nu

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

Nu

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

D06 Tipul unităţii, în funcţie de forma de finanţare:

buget

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

Buget pe anul anterior Buget pe anul în curs

5150.32 5075.11

D08 Tipul unităţii, în funcţie de forma de educaţie:

Unitate de învăţământ tradiţional

D09 Responsabilităţi în reţea:

unitate cu personalitate juridică, fără structuri subordonate

D10 Dacă este unitate coordonatoare:

numărul total de unităţi coordonate (structuri) din subordine 0.00
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numărul structurilor din aceeaşi localitate (oraş/sat) cu unitatea 
coordonatoare

0.00

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

Unitatea 
coordonatoare

Structurile 
subordonate

antepreşcolar

preşcolar

primar

gimnazial

liceal Da

profesional Da

postliceal

D12 În cazul liceului, filierele prezente în unitate sunt:

Tehnologica

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

Uman

Real

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

Resurse naturale şi protecţia mediului

Servicii Da

Tehnic Da

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

Arte vizuale

Artistic

Militar

Teatru

Sportiv

Patrimoniu cultural

Muzică

Pedagogic
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Coregrafie

Teologic

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

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

Unitatea coordonatoare Structurile subordonate

un schimb

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

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

limba română Da

limba maghiară

limba germană

alte limbi

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

limba engleză Da

limba franceză Da

limba germană Da

alte limbi

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

Structuri 
Subordonat
e

Program 
de studiu 
bilingv

Program 
de studiu 
intensiv

Clase cu 
predare în altă 
limbă de 
circulaţie

Total 
unitate

Numărul de 
grupe din 
învăţământul 
antepreşcolar

0.00 0.00 0.00

Numărul de 
grupe din 
învăţământul 
preşcolar

0.00 0.00 0.00
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Numărul de 
clase din 
învăţământul 
primar (I-IV)

0.00 0.00 0.00

Numărul de 
clase din 
învăţământul 
gimnazial (V-
VIII)

0.00 0.00 0.00

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

20.00 0.00 20.00

Numărul de 
clase din 
învăţământul 
profesional cu 
durata de 3 ani 
după clasa a IX-
a

3.00 0.00 3.00

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

0.00 0.00 0.00

Numărul de 
clase din 
învăţământul 
postliceal

0.00 0.00 0.00

Total 23.00 0.00 23.00

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

unitate

Numărul de copii din 
învăţământul antepreşcolar

0.00 0.00 0.00

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

Structuri 
Subordonate

Program de 
studiu bilingv

Program de 
studiu intensiv

Clase cu 
predare în altă 
limbă de 
circulaţie

Numarul de 
clase 
pregatitoare

0.00 0.00
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Numărul de copii din 
învăţământul preşcolar

0.00 0.00 0.00

Numărul de elevi din 
învăţământul primar (I-IV)

0.00 0.00 0.00

Numărul de elevi din 
învăţământul gimnazial (V-
VIII)

0.00 0.00 0.00

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

625.00 0.00 625.00

Numărul de elevi din 
învăţământul profesional 
cu durata de 3 ani după 
clasa a IX-a

0.00 0.00 0.00

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

0.00 0.00 0.00

Numărul de elevi din 
învăţământul postliceal

0.00 0.00 0.00

Total 625.00 0.00 625.00

Total grădiniţă 0.00 0.00 0.00

Total niveluri şcoală 625.00 0.00 625.00

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

Numărul de copii din învăţământul antepreşcolar 0.00

Numărul de copii din învăţământul preşcolar 0.00

Numărul de elevi din învăţământul primar (I-IV) 0.00

Numărul de elevi din învăţământul gimnazial (V-
VIII)

0.00

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

1.00

Numărul de elevi din învăţământul profesional cu 
durata de 3 ani după clasa a IX-a

0.00

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

Numarul de copii 0.00 0.00
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Numărul de elevi la stagiile de practică după 
finalizarea ciclului inferior al liceului 

0.00

Numărul de elevi din învăţământul postliceal 0.00

Total 1.00

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

Total unitate şi forme de 
învăţământ

Număr de 
clase

Număr de elevi Total Clase Total Elevi

Programul „A 
doua şansă” - 
învăţământ 
primar 

0.00 0.00 (ante)prescolar 0 0

Programul „A 
doua şansă” - 
învăţământ 
secundar inferior

0.00 0.00 primar 0 0

Cu frecventa - 
seral:  
învăţământ liceal

0.00 0.00 gimnaziu 0 0

Cu frecventa - 
seral: - 
învăţământ 
postliceal 

0.00 0.00 liceu 20 625

Cu frecvenţă 
redusă -  
învăţământ 
primar

0.00 0.00 postliceal 0 0

Cu frecvenţă 
redusă -  
învăţământ 
gimnazial

0.00 0.00 0 0

Cu frecvenţă 
redusă -  
învăţământ liceal 
ciclul inferior

0.00 0.00 0 0

Cu frecvenţă 
redusă -  
învăţământ liceal 
ciclul superior

0.00 0.00 0 0

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

Numarul de copii 0.00
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Total 0.00 0.00 20 625

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

D21 Filiera teoretică

D21a Numărul de clase şi elevi din învăţământul de zi:

Număr Clase Număr Elevi

Profil umanist Filologie 0.00 0

Profil umanist Ştiinţe sociale 0.00 0

Profil real Matematică–informatică 0.00 0

Profil real Ştiinţe ale naturii 0.00 0

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

Număr Clase Număr Elevi

Profil umanist Filologie 0.00 0

Profil umanist Ştiinţe sociale 0.00 0

Profil real Matematică–informatică 0.00 0

Profil real Ştiinţe ale naturii 0.00 0

D22 Filiera tehnologică

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

Număr Clase Număr Elevi

fabricarea produselor din lemn 0.00 0

electronică automatizări 8.00 212

producţie media 0.00 0

construcţii instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

mecanică 4.00 100

electric 0.00 0

industrie textilă şi pielărie 0.00 0

materiale de construcţii 0.00 0

electromecanică 0.00 0

chimie industrială 0.00 0
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tehnici poligrafice 0.00 0

turism şi alimentaţie 4.00 108

economic 4.00 115

comerţ 0.00 0

estetica şi igiena corpului omenesc 0.00 0

agricultură 0.00 0

silvicultură 0.00 0

protecţia mediului 0.00 0

industrie alimentară 0.00 0

Total 20.00 535

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

fabricarea produselor din lemn 0.00 0

electronică automatizări 0.00 0

producţie media 0.00 0

construcţii instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

mecanică 0.00 0

electric 0.00 0

industrie textilă şi pielărie 0.00 0

materiale de construcţii 0.00 0

electromecanică 0.00 0

chimie industrială 0.00 0

tehnici poligrafice 0.00 0

turism şi alimentaţie 3.00 82

comerţ 0.00 0

estetica şi igiena corpului omenesc 0.00 0

agricultură 0.00 0

silvicultură 0.00 0

industrie alimentară 0.00 0

Total 3.00 82
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D22c Numărul de clase şi de elevi din învăţământul  de 
zi din unitate, la stagiile de practică după 
finalizarea ciclului inferior al liceului:

Număr Clase Număr Elevi

fabricarea produselor din lemn 0.00 0

electronică automatizări 0.00 0

producţie media 0.00 0

construcţii instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

mecanică 0.00 0

electric 0.00 0

industrie textilă şi pielărie 0.00 0

materiale de construcţii 0.00 0

electromecanică 0.00 0

chimie industrială 0.00 0

tehnici poligrafice 0.00 0

turism şi alimentaţie 0.00 0

comerţ 0.00 0

estetica şi igiena corpului omenesc 0.00 0

agricultură 0.00 0

silvicultură 0.00 0

industrie alimentară 0.00 0

Total 0.00 0

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

mecanică 0.00 0

informatică 0.00 0

electronică  automatizări 0.00 0

energetică 0.00 0

construcţii, instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

transporturi 0.00 0

fabricarea produselor din lemn 0.00 0

silvicultură 0.00 0

agricultură 0.00 0

industrie alimentară 0.00 0
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protecţia mediului 0.00 0

servicii 0.00 0

comerţ 0.00 0

turism şi alimentaţie 0.00 0

textile-pielărie 0.00 0

producţie media 0.00 0

economic 0.00 0

estetica şi igiena corpului omenesc 0.00 0

sănătate şi asistenţă pedagogică 0.00 0

sportiv 0.00 0

Total 0.00 0

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

mecanic 0.00 0

electric 0.00 0

chimie 0.00 0

minier, petrol şi gaze 0.00 0

energetic 0.00 0

metalurgie 0.00 0

materiale de construcţii 0.00 0

construcţii, instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

fabricarea produselor din  lemn 0.00 0

transporturi 0.00 0

textile-pielărie 0.00 0

industria alimentară 0.00 0

agricultură 0.00 0

Total 0.00 0

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

Număr Clase Număr Elevi

fabricarea produselor din lemn 0.00 0

electronică automatizări 0.00 0
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producţie media 0.00 0

construcţii instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

mecanică 0.00 0

electric 0.00 0

industrie textilă şi pielărie 0.00 0

materiale de construcţii 0.00 0

electromecanică 0.00 0

chimie industrială 0.00 0

tehnici poligrafice 0.00 0

turism şi alimentaţie 0.00 0

economic 0.00 0

comerţ 0.00 0

estetica şi igiena corpului omenesc 0.00 0

agricultură 0.00 0

silvicultură 0.00 0

protecţia mediului 0.00 0

industrie alimentară 0.00 0

Total 0.00 0

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

mecanică 0.00 0

informatică 0.00 0

electronică  automatizări 0.00 0

energetică 0.00 0

construcţii, instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

transporturi 0.00 0

fabricarea produselor din lemn 0.00 0

silvicultură 0.00 0

agricultură 0.00 0

industrie alimentară 0.00 0

protecţia mediului 0.00 0

servicii 0.00 0
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comerţ 0.00 0

turism şi alimentaţie 0.00 0

textile-pielărie 0.00 0

producţie media 0.00 0

economic 0.00 0

estetica şi igiena corpului omenesc 0.00 0

sănătate şi asistenţă pedagogică 0.00 0

sportiv 0.00 0

Total 0.00 0

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

mecanic 0.00 0

electric 0.00 0

chimie 0.00 0

minier, petrol şi gaze 0.00 0

energetic 0.00 0

metalurgie 0.00 0

materiale de construcţii 0.00 0

construcţii, instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

fabricarea produselor din  lemn 0.00 0

transporturi 0.00 0

textile-pielărie 0.00 0

industria alimentară 0.00 0

agricultură 0.00 0

Total 0.00 0

D23 Filiera Vocaţională

D23a Numărul de clase şi elevi din învăţământul de zi:

Număr Clase Număr Elevi

Profil artistic Arhitectură 0.00 0

Profil artistic Arte ambientale şi design 0.00 0

Profil artistic Arte plastice şi decorative 0.00 0

13

COLEGIUL TEHNIC "HENRI COANDA" MUN.TIMIŞOARA



Profil artistic Muzică 0.00 0

Profil artistic Coregrafie 0.00 0

Profil artistic Arta actorului 0.00 0

Total 0.00 0

D23b Numărul de clase şi elevi din învăţământul de zi:

Număr Clase Număr Elevi

Profil pedagogic Învăţător-educatoare 0.00 0

Profil pedagogic Bibliotecar-documentarist 0.00 0

Profil pedagogic Instructor-animator 0.00 0

Profil pedagogic Instructor pentru activităţi 
extraşcolare

0.00 0

Profil pedagogic Pedagog şcolar 0.00 0

Total 0.00 0

D23c Numărul de clase şi elevi din învăţământul de zi:

Număr Clase Număr Elevi

Sportiv Profil sportiv 0.00 0

D23d Numărul de clase şi elevi din învăţământul de zi:

Număr Clase Număr Elevi

Profil teologic teologic ortodox 0.00 0

Profil teologic patrimoniu cultural 0.00 0

Profil teologic alte culte teologice 0.00 0

Total 0.00 0

D23e Numărul de clase şi elevi din învăţământul de zi:

Număr Clase Număr Elevi

Profil militar Ştiinţe sociale 0.00 0

Profil militar Matematică–informatică 0.00 0

Total 0.00 0
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D24 În cadrul unităţii (coordonatoare şi structuri), 
se regăsesc următoarele situaţii (DA/NU): 
Unitatea coordonatoare Structuri subordonate

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

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

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

organizate în grădiniţă 0.00 0

organizate în şcoală 0.00 0

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

În grădiniţă număr 
copii

În şcoală număr 
elevi

În grădiniţă 
procente [%]

În şcoală 
procente [%]

Maghiară/Secui 0 5 0 0.80

Alte Etnii 0 10 0 1.60

Română 0 605 0 96.80

Rromi 0 5 0 0.80

Total 0 625 0 100

II. Caracteristici ale mediului familial 

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

În grădiniţă număr 
copii

În şcoală număr 
elevi

În grădiniţă 
procente [%]

În şcoală 
procente [%]

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

0 76 0 12.16

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

Elevi autodeclarati 0.00 5.00
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Cel putin un parinte 
are studii medii (liceu 
absolvit)

0 437 0 69.92

Cel putin un parinte 
are studii superioare

0 112 0 17.92

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

0 0 0 0

Total 0 625 0 100

Număr mediu ani 
studiu

0 12.23

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

Formă învăţământ Grup Vulnerabil În şcoală număr elevi

Unitatea 
coordonatoare

Structuri 
subordonate

Învăţământ de zi Elevi cu nevoi speciale de educaţie (CES) 1 0

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

9 0

Învăţământ de zi Elevi instituţionalizaţi sau în plasament 
familial

9 0

Învăţământ de zi Elevi care trăiesc în familii monoparentale 35 0

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

22 0

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

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

În şcoală 
număr elevi

În grădiniţă 
procente [%]

În şcoală 
procente [%]

sub 30 de minute 0 219 0 35.04

intre 30 si 60 de minute 0 266 0 42.56
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peste 60 de minute 0 140 0 22.40

Total 0 625 0 100

Timp mediu 0 44.57

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

[%]

Cu domiciliul în aceeaşi localitate cu şcoala: 309 49.44

Cu domiciliul în altă localitate, care fac navetă 
zilnică

291 46.56

Din alte localităţi care stau in gazda sau la 
internat

25 4.00

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

0 0

Total 625 100

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

Cu mijloace de transport în comun permanent, cu orar 
adecvat programului 
şcolii

Cu mijloace de transport special destinate 
(transport scolar)

Fără mijloace de transport  în comun

D32 Comunicarea dintre unitatea coordonatoare şi 
structurile subordonate:

Prezenţa mijloacelor de transport

telefon

fax

e-mail

IV. Baza materială 

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

Număr săli

Unitate coordonatoare Structuri subordonate

Utilizate pt. 
procesul 
propriu

Spaţiu 
excedentar 
în 
conservare

Neutilizate 
din cauza 
stării tehnice

Utilizate pt. 
procesul 
propriu

Spaţiu 
excedentar 
în 
conservare

Neutilizate 
din cauza 
stării 
tehnice

săli de clasă 24 0 0 0 0 0

laboratoare/ 
cabinete 
şcolare

12 0 0 0 0 0

ateliere şcolare 6 2 0 0 0 0

D34 Baza sportivă / sala de sport:

există Da

utilizată pt. procesul propriu Da

închiriată altor unităţi de 
învăţământ
închiriată pt. beneficiari externi

D35 Informaţii suplimentare privind clasa pregătitoare

D35a Numărul de clase pregătitoare care funcţionează în:

Număr clase

săli de clasă proprii 0

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

0

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

numărul sălilor de clasă 0

D36 Informaţii suplimentare privind grădiniţa

D36a Grădiniţa funcţionează:

D36b În cazul grădiniţei cu program prelungit (GPP) sau săptămânal 
(GPS), activitatea cu copiii se desfăşoară:

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

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

Cantină / sală de mese Da

Internat / spaţii de dormit 
pentru copii

Da

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

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

Număr locuri

Utilizate pt. 
procesul 
propriu

Închiriat altor 
unităţi de 
învăţământ

Închiriat pt. 
beneficiari 
externi

Neutilizate, în 
conservare

Numărul de locuri în sala de 
mese

150 0 0 0

Numărul  locurilor de cazare 160 0 0 0

D37c Pregătirea hranei pentru cantină este asigurată prin:

Bucătăria proprie, având 
capacitatea de pregătire 
suficientă

Da

Servicii de catering

Combinat: bucătărie proprie 
şi catering

D38a Servicii medicale: unitatea dispune de cabinet medical

cabinet medical Da

D38b Dacă "Da", se va preciza

Asigurarea asistenţei cu 
medic şcolar

Da

Asigurarea asistenţei cu 
cadre medii sanitare

Da

D39a Cabinet de asistenţă psihopedagogică 

Cabinet de asistenţă 
psihopedagogică 

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

Cu normă intreagă

Cu norma parţială Da

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

(3) Utilităţi

D41 Condiţii din şcoală

D41a Unitatea coordonatoare:

Curent electric Da

Apă curentă Da

Telefon Da

D41b Structuri subordonate:

Curent electric

Apă curentă

Telefon

(4) Elemente de dotare

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

mobilier mobil în majoritatea sălilor de clasă

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

tradiţională, cu pupitre poziţionate în lungul sălii (adâncimea sălii de curs), în raport cu catedra 

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

0

D44 Informaţii suplimentare privind grădiniţa:

Instalaţiile sanitare sunt adaptate vârstei 
copiilor (dimensiune, amplasare etc.) 
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Mobilierul este adaptat vârstei copilului

(5) Resurse materiale

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

Unitatea coordonatoare Structuri subordonate

dotare suficientă

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

0

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

fabricarea produselor din lemn

electronică automatizări corespund parţial

producţie media

construcţii instalaţii şi lucrări 
publice 

mecanică corespund parţial

electric

industrie textilă şi pielărie

materiale de construcţii

electromecanică

chimie industrială

tehnici poligrafice

turism şi alimentaţie corespund integral

economic corespund integral

comerţ

estetică şi igiena corpului 
omenesc

agricultură

silvicultură
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protecţia mediului

industrie alimentară

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

profil artistic

profil pedagogic

profil sportiv

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

Există un fond minim, care să acopere nevoile din unitate

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

Biblioteca asigură auxiliare didactice şi 
mijloace de învăţământ, altele decât 
manualul şcolar
Biblioteca asigură necesarul de legi, 
materiale şi alte documente adresate 
cadrelor didactice

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

Da

D51 Dacă există bibliotecă şcolară, cine sunt utilizatorii 
bibliotecii 

Elevii şi cadrele didactice din unitatea coordonatoare

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

Unitatea 
coordonatoare

Structuri 
subordonate

Total

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

19 0 19

Număr de calculatoare utilizate exclusiv 
de cadrele didactice

18 0 18

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

70 0 70

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

70 0 70

Total 107 0 107
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D53 În ce priveşte utilizarea computerelor în procesul 
de învăţământ, gradul de utilizare efectivă a 
computerelor, în raport cu numărul planificat de 
ore este (estimare):

Unitate coordonatoare Structuri subordonate

75-90% din orele planificate

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

dispune de soft educaţional pentru majoritatea disciplinelor de studiu din programa şcolară

D55 Unitatea a creat  şi gestionează un site internet al şcolii

Da

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

enciclopedii electronice Da

filme pe CD/DVD, fotografii 
digitale

Da

platformă de e-learning

V. Resursele umane 

(1) Informaţii privind  cadrele didactice din unitate

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

Număr cadre didactice cu 
doctorat

2 4.08

Număr cadre didactice cu gradul 
I

27 55.1

Număr cadre didactice cu gradul 
II

5 10.2

Număr cadre didactice cu 
definitivat

10 20.41

Număr cadre didactice fără 
definitivat

5 10.2

Număr personal didactic 
necalificat

0 0
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Total 49 100

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

[%]

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

49 100

Numărul de cadre didactice 
calificate

47 95.92

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

4 8.16

Numărul cadrelor didactice nou 
venite în şcoală

15 30.61

Numărul de cadre didactice 
colaboratori

0 0

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

Numărul total de norme 
didactice (pentru toate 
disciplinele)

49.00

Numărul de norme acoperite cu 
personalul şcolii în cadrul normei 
didactice

43.00

Numărul de norme acoperite cu 
personalul şcolii la plata cu ora

5.00

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

1.00

(2) Informaţii privind  acoperirea normelor didactice

D60 Acoperirea disciplinelor cu personal didactic titular:

Disciplină de studiu Grad de acoperire

Alte Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Biologie, şt.naturii Acoperire integrală

Chimie Acoperire parţială

Consiliere Acoperire parţială
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Cultură civică Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Discipline de specialitate Acoperire parţială

Discipline economice Acoperire parţială

Educaţie antreprenorială Acoperire integrală

Educaţie fizică Acoperire integrală

Educaţie muzicală Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Educaţie plastică Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Educaţie tehnologică Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Educatoare Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Fizică Acoperire integrală

Geografie Acoperire integrală

Informatică, IT Acoperire integrală

Invăţător / institutor Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Istorie Acoperire parţială

Limba latină Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Limba română Acoperire parţială

Limbi moderne Acoperire integrală

Maiştri instructori Acoperire integrală

Matematică Acoperire integrală

Puericultor Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Religie Acoperire integrală

Ştiinte socio-umane Acoperire parţială

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

În grădiniţă În şcoală

la nivelul normativelor

(3) Informaţii privind personalul auxiliar şi nedidactic

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

În grădiniţă În şcoală

sub normative

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

număr de directori conform 
normativelor

2

număr de directori existent în 
unitate

2

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

Calificare Grad didactic Vechimea 
didactică

Participarea la cursuri 
de formare în 
management

Director Discipline 
economice

Gradul I 28 Da

Director Adjunct Discipline de 
specialitate

Gradul I 16 Da

Director Adjunct 0

Director Adjunct 0

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

didactic

Număr ore de participare 1008 20.57

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

Unitatea coordonatoare Structuri 
subordonate

Total

Numărul de participanţi la 
stagii de formare TIC

0 0 0

(5) Formarea continuă

26

COLEGIUL TEHNIC "HENRI COANDA" MUN.TIMIŞOARA



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

subordonate
Total

Numărul de participanţi la 
stagii de formare pentru 
clasa pregătitoare

0 0 0

Situaţii ale unităţii, din anul şcolar anterior 

D67a Efective şcolare din învăţământul de zi, pe niveluri

Număr elevi

Numărul de copii din învăţământul 
antepreşcolar

0

Numărul de copii din învăţământul 
preşcolar

0

Numărul de elevi din învăţământul primar 
(I-IV)

0

Numărul de elevi din învăţământul 
gimnazial (V-VIII)

0

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

0

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

529

Numărul de elevi din învăţământul din 
învăţământul profesional cu durata de 3 
ani după clasa a X-a

81

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

0

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

0

Numărul de elevi din învăţământul 
postliceal

0

Total 610

Total grădiniţă 0

Total niveluri şcoală 610

Total liceu 529

Total profesional 81

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

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

numărul de absenţe motivate 0

numărul de absenţe nemotivate 0

Total absenţe pe an 0

Număr mediu absenţe pe copil 0

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

numărul de absenţe motivate 46260

numărul de absenţe nemotivate 16706

Total absenţe pe an 62966

Număr mediu absenţe pe copil 103.22

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

D69a Efectivele şcolare din învăţământul de zi 

Înscrişi la 
început

În evidenţă 
la sfârşit

Înscrişi pe 
parcurs

Transferaţi Elevi 
care au 
abondon
at

Situaţie 
finală

Numărul de copii 
din învăţământul 
antepreşcolar

0 0 0 0 0 0

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

Efective şcolare cuprinse în alte forme de 
învăţământ 

0

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

Numarul de copii 0
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Numărul de copii 
din învăţământul 
preşcolar

0 0 0 0 0 0

Numărul de elevi 
din învăţământul 
primar (I-IV)

0 0 0 0 0 0

Numărul de elevi 
din învăţământul 
gimnazial (V-VIII)

0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0

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

543 529 7 22 0 528

Numărul de elevi 
din învăţământul din 
învăţământul 
profesional cu 
durata de 3 ani 
după clasa a X-a

82 81 0 0 0 82

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

0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0

Numărul de elevi 
din învăţământul 
postliceal

0 0 0 0 0 0

Total 625 610 7 22 0 610

Total grădiniţă 0 0 0 0 0 0

Total niveluri 
şcoală

625 610 7 22 0 610
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D69b Pentru unităţile care au organizat şi alte forme de învăţământ 
("Învatamânt seral", "Cu frecventa redusa", "Program "A doua sansa"") 
în anul şcolar anterior, situaţia elevilor cuprinşi în aceste forme este:
Înscrişi la 
început

În evidenţă 
la sfârşit

Înscrişi pe 
parcurs

Transferaţi Elevi 
care au 
abondon
at

Situaţie 
finală

Total elevi (toate 
nivelurile)

0 0 0 0 0 0

VII. Situaţia şcolară la sfârşitul anului şcolar precedent

(1) Flux şcolar

D70a Situaţia elevilor din învăţământul de zi

Situaţia la final de an, înaintea 
examenului de corigenţă

Situaţie finală, după 
examenul de corigenţă

Repetenţi Corigenţi Situaţie 
şcolară 
neîncheiată

Repetenţi 
după 
corigenţă

Situaţie 
şcolară 
neîncheiată 
după corigenţă

Numărul de elevi din 
învăţământul primar (I-IV)

0 0 0 0 0

Numărul de elevi din 
învăţământul gimnazial 
(V-VIII)

0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0

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

16 91 5 16 0

Numărul de elevi din 
învăţământul profesional 
cu durata de 3 ani după 
clasa a X-a

0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0

Numărul de elevi din 
învăţământul postliceal

0 0 0 0 0

D70 - Situaţia şcolară a elevilor  (total şcoala coordonatoare şi structuri), la sfârşitul anului 
şcolar anterior:
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Total 16 91 5 16 0

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

Situaţia la final de an, înaintea 
examenului de corigenţă

Situaţie finală, după 
examenul de corigenţă

Repetenţi Corigenţi Situaţie 
şcolară 
neîncheiată

Repetenţi 
după 
corigenţă

Situaţie 
şcolară 
neîncheiată 
după corigenţă

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

0 0 0 0 0

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

0

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

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

Nesatisfăcăto
r

Satisfăcător Bine Foarte bine Total

Limbă şi comunicare 0 0 0 0 0

Matematică 0 0 0 0 0

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

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

Total

Învăţământul 
gimnazial

0 0 0 0 0 0 0

Învăţământul 
liceal

1 53 167 180 42 86 529

Învăţământul 
postliceal

0 0 0 0 0 0 0

Învăţământul 
profesional

4 26 30 10 1 10 81
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D73a Numărul elevilor din unitate care au absolvit în anul 
şcolar anterior (şcoala coordonatoare şi structuri):
Nr absolvenţi învăţământ 
"cu frecvenţă zi"

Nr absolvenţi alte forme

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

0 0

Numărul absolvenţilor de gimnaziu 
(clasa a VIII-a)

0 0

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

251 0

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

192 0

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

0 0

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

0 0

Numărul absolvenţilor din 
învăţământul postliceal

0 0

Numarul de elevi 0 0

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

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

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

Total

Total elevi 
(toate 
nivelurile)

0 0 0 0 0 0 0

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

Număr elevi la 
început de an

Număr 
absolvenţi

Număr 
repetenţi

Situaţie 
şcolară 
neîncheiată

Numarul de elevi 129 78 8 0
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D74 În cazul unităţilor cu nivel liceal, media minimă de intrare 
în clasa a IX-a la forma "Învăţământ de zi", pentru 
ultimele patru generaţii de elevi ai şcolii s-a situat în 
intervalul de notare:

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

clasa a IX-a 5-5,99

clasa a X-a 5-5,99

clasa a XI-a 5-5,99

clasa a XII-a 5-5,99

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

Elevii din clasa a IX-a Toti elevii

Elevii din clasa a X-a Toti elevii

Elevii din clasa a XI-a Toti elevii

Elevii din clasa a XII-a Toti elevii

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

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

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

Limba maternă 0 0 0 0 0 0 0

Limba romană 0 0 0 0 0 0 0

Matematică 0 0 0 0 0 0 0

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

Învăţământ forma "cu 
frecvenţă-zi"

0 0 0 0 0 0

Total 43 27 21 10 3 104
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D78 Rezultate la examene de certificare a competenţelor, în 
anul şcolar anterior  (absolvenţi înscrişi la examen şi 
absolvenţi care au promovat examenul):
Număr absolvenţi înscrişi la 
examen

Număr absolvenţi

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

24 24

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

0 0

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

75 78

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

0 0

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

0 0

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

0 0

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

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

0 0

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

0 0

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

0 0

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

0 0

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

0 0

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

0 0

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

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

0 0

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

0 0

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

0 0

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

0 0

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

0 0

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

0 0

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

0 0

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

0 0

Numărul absolvenţilor 
învăţământului postliceal în anul 
şcolar precedent

0 0

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

0 0

IX. Experienţa în evaluări internaţionale

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

PIRLS

TIMSS

PISA Da

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

Nu

XI. Alte realizări în activitatea şcolii

(1) Date referitoare la elevi

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

preşcolar 0 0

primar 0 0

gimnazial 0 0

liceu 0 0

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

Niciunul 50 - 75%

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

218
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PARTE A II-A 
DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE

Nr. 
crt.

Nume Tip 
Activitate

Obiective Dată 
început    

Dată 
sfârşit

1  Concurs Regional - 
Antreprenoriatul- cheia 
succesului, editia a III-a, etapa 
judeteana 

2, 2 Cultivarea si 
promovarea 
spiritului 
antreprenorial in 
randul elevilor.
Exersarea 
deprinderilor de 
intocmire a unui 
plan de afaceri.
Familiarizarea 
elevilor cu mediul 
economic.

25.02.2019 28.02.2019

Responsabilităţi: Profesori coordonatori: Emilia LAZAREL, Polihronia FRUMUSESCU, Laura 
SZASZ, Adelina SUCIU

Activităţi de îmbunătăţire a calităţii

(2) Date referitoare la cadrele didactice

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

8

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

0

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

0

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

546

(3) Aspecte manageriale

D86 - Numărul de discipline opţionale din oferta şcolii:

9
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Indicatori realizare: Diploma MENTIUNE : Roman Jula Bogdan si Hategan David Nadav - clasa a 
X-a B

Comentarii:

• Concluzii: Trei din cele patru echipe participante s-au intors cu premii 

• Realizat în proporţie de 75 %

• Lecţii învăţate: Dezvoltarea spiritului antreprenorial si dobandirea competentelor de 
elaborare a unui plan de afaceri.

2 "Concursul Judetean  
Multidisciplinar   ""Alexandru 
Tudor Miu""  Campina, jud. 
Prahova "  - Cel mai bun plan de 
afaceri 

1, 1 Exersarea 
deprinderilor de 
intocmire a unui 
plan de afaceri
Deprinderea 
elevilor cu munca 
in echipa 
Valorificarea 
cunostintelor 
antreprenoriale

15.04.2019 15.04.2019

Responsabilităţi: La concurs a participat o echipa alcatuita din 3 elevi din clasa 
a XII -a D: Anca Cirja, Denisa Gongeanu, Andreea Rasinar. Elevii au fost coordonati de prof. 
Lazarel Emilia

Indicatori realizare: diploma premil I, diploma profesor coordonator.

Comentarii:

• Concluzii: Elevele au dobandit competente in intocmirea unui plan de afaceri, obiectivele 
propuse au fost atinse.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Dobandirea competentelor de elaborarea a unui plan managerial, 
dezvoltarea unui limbaj de specialitate.

3 "Ramai negativ!" - educatie 
sexuala parteneriat Societatea 
Studentilor in Medicina 
Timisoara

2, 2 constientizarea cu 
privire la riscului 
sexual neprotejat;
informare cu privire 
la metodele 
contraceptive;
constientizarea 
pericolului 
reprezentat de 
infectiile cu 
transmitere pe cale 
sexuala, profilaxie;

28.11.2018 07.12.2018

Responsabilităţi: prezentarea proiectului respectand programul anuntat;
utilizarea unui limbaj adecvat cu termeni medicali cunoscuti;
respectarea confidentialitatii subiectelor discutate;
asigurarea conditiilor tehnice de prezentare a proiectului.

Indicatori realizare: pariciparea unui numar mare de elevi la proiect, manifestand un interes 
crescut fata de tematica.
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Comentarii:

• Concluzii: se remarca o nevoie in randul adolescentior de consiliere privind educatia 
sexuala, o receptivitate crescuta daca activitatile sunt sustinute de persoane din fara scolii si 
nu de cadrele didactice.
se recomanda extinderea acestor activitati si la clasele a IX a si a X a

• Realizat în proporţie de 80 %

• Lecţii învăţate: importanta unui comportament sexual responsabil; folosirea 
corespunzatoare a metodelor contraceptive.

4 100 de ani de Romania 2, 2 Promovarea 
valorilor nationale 
in context 
european;
Constientizarea 
apartenetei la un 
spatiu geografic si 
istoric comun.

12.11.2018 29.11.2018

Responsabilităţi: Profesorii coordonatori şi elevii participanţi din cadrul unităţii de învăţământ
Indicatori realizare: implicarea unui numar mare de elevi din fiecare clasa in toate activitatile 
desfasurate in cele doua saptamani;
un numar mare de elevi au ales sa imbrace piese vestimentare ale portului popular din diverse 
regiuni istorice, promovand astfel diversitate si originalitatea folclorului romanesc;
participare unui numar mare de elevi si profesori la momentul festiv organizat in curtea scolii.

Comentarii:

• Concluzii: activitatile desfasurate de-a lungul celor 2 saptamani au dus la participarea si 
implicarea activa  elevilor dar si a cadrelor didactice in celebrarea unui moment unic din 
istoria romanilor.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: dezvoltarea sentimentelor de patriotism, solidaritate, toleranta; 
constientizarea diversitatii si originalitatii spatiului romanesc

5 Asociatia Romana pentru 
Reciclare - Proiect national

5, 5 Responsabilitatea 
reciclarii deseurilor 
de echipamente 
electrice si 
electronice si 
dezvoltarea 
responsabilitatii 
fata de mediu

15.10.2018 30.08.2019

Responsabilităţi: Coordonator pe scoala ROREC- Ardelean Ornela

Indicatori realizare: Adeverinta- coordonator ROREC

Comentarii:

• Concluzii: Obtinerea locului I national la colectarea de baterii uzate si recompensa sub 
forma unei sume de bani

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Dobandirea responsabilitatii fata de reciclare si fata de mediu
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6 Concours de civilisation 
francophone

2, 1 1. imbogatirea 
cunostintelor legate 
de spatiul francofon
2. Dezvoltarea 
competentelor de 
exprimare in limba 
franceza. 

27.04.2019 27.04.2019

Responsabilităţi:  prof Indreica Cristina

Indicatori realizare: diplome, adeverintei

Comentarii:

• Concluzii: Elevii raspund foarte bine la astfel de activitati.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: diversitate culturala,aprofundarea cunostintelor de limba franceza

7 Concurs  BeSmart 2, 2 prezentarea 
conceptului de oras 
inteligent

01.11.2018 12.12.2018

Responsabilităţi: profesor coordonator- Lăzărel Emilia
elevele -Cârja Anca, Gongeanu  Denisa

Indicatori realizare: prezentare P.P.T

Comentarii:

• Concluzii: Proiectul a fost nominalizat în top 10 din cele mai bune proiecte la nivel național, 
așadar se impune implicarea elevilor și în anii următori.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: spiritul civic

8 Concurs ART'DECO'REC 2, 2 Dezvoltarea 
spiritului de 
protejare a mediului 
prin intermediul 
reciclării

31.10.2018 30.01.2019

Responsabilităţi: Profesori coordonatori ai concursului: Ardelean Ornela, Popa Ancuţa
Coordonarea elevilor: Pîrva Daniela, Szasz-Toma Laura, Muntean Maria, Tudoran Olivia, Bot 
Lăcrimioara etc.
Indicatori realizare: Exponate, diplome, adeverinţe, premii în bani

Comentarii:

• Concluzii: Entuziasmul elevilor şi al profesorilor recomandă repetarea evenimentului.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: munca în echipă, reciclarea, protejarea mediului
9 Concurs interjudetean 

TehnoArt- Deva 
2, 2 dezvoltarea 

deprinderilor 
practice de natura 
tehnica ale elevilor 
si dezvoltarea 
creativitatii 
acestora

02.04.2019 17.04.2019
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Responsabilităţi: Prof. Ardelean Ornela si Popa Ancuta

Indicatori realizare: elevii participanti au obtinut Premiul II si Premiul III

Comentarii:

• Concluzii: Rezultatele elevilor care aduc plus de valoare unitatii de invatamant

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Dezvoltarea creativitatii.

10 Concurs Judetean 
ELECTRONOVA-de montaje 
electronice 

2, 2 Dezvoltarea 
deprinderilor 
tehnice in 
electronica

12.04.2019 12.04.2019

Responsabilităţi: 1 elev participant, coordonator, prof Ardelean Ornela

Indicatori realizare: elevul care a obtinut mentiune a primit diploma si profesorul adeverinta

Comentarii:

• Concluzii: Rezultatele obtinute aduc plus de valoare institutiei de invatamant

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Dobandirea de experienta in participarea la concururi tehnice cu probe 
practice

11 Concurs national de matematica 
aplicata "A. Haimovici"-etapa 
judeteana

2, 2 dezvoltarea 
gandirii, a 
creativitatii

16.03.2019 20.03.2019

Responsabilităţi: A participat eleva Besileu Andreea din clasa a IX-a D, coord. prof. Bot 
Lacrimioara

Indicatori realizare: diploma de participarte

Comentarii:

• Concluzii: Participarea viitoare la alte editii ale concursului.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: aplicabilitaea cunostintelor in rezolvarea de probleme

12 Concurs national de roboti "FTC 
-BRD"  

2, 2 performanta, 
dezvoltare 
personala, de 
comunicare  si 
deprinderi tehnice 
interdisciplinare
(electric, mecanic, 
informatic)

22.03.2019 24.03.2019

Responsabilităţi: participareas echipei de roboti Team Originals coordonata de prof. Boruga 
Gabriel

Indicatori realizare: diplome de participare faza regionala

Comentarii:

• Concluzii: Participarea viitoare la competitii de profil, imbunatatirea produselor echipei, 
cresterea coeziunuii grupuli de lucru.

• Realizat în proporţie de 100 %
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• Lecţii învăţate: Elevii si-au dezvoltat abilităţile de comunicare,  colaborare in si intre echipe, 
imbinarea cunostintelor din domeniile electronic, mecanic si informatic, dar si de promovare 
a echipei pe plan local si national prin pagina web a scolii si a echipei

13 Concurs Regional de Limba 
engleza pentru colegiile și 
liceele tehnice, tehnologice și 
vocaționale "Hi! Tech English" - 
etapa județeană 

2, 1 1. dezvoltarea 
competențelor 
elevilor de 
exprimare în limba 
engleză; 
2. creșterea 
interesului elevilor 
pentru participarea 
la orele de curs de 
limba engleză

13.04.2019 13.04.2019

Responsabilităţi: Coordonator şi responsabil de organizarea şi desfăşurarea activităţii - Olivia 
TUDORAN

Indicatori realizare: elevii care obţin premii şi menţiuni obţin diplome, iar profesorii implicaţi 
adeverinţe / diplome
Comentarii:

• Concluzii: Elevii participanţi au obţinut premii şi menţiuni, calificându-se la etapa regională 
în număr mare.
Evenimentul a fost promovat pe pagina web profesorilor de limba engleză din judeţul Timiş 
(TmEnglish2016), pe site-ul ţcolii (hcoanda.ro), dar şi pe pagina de Facebook a scolii (Henri 
Coandă), respectiv cea a prof. de limba engleză (TM Teachers of English).

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Elevii si-au dezvoltat abilităţile de exprimare în limba engleză, aşa cum se 
vede şi în rezultatele obţinute de aceştia, iar prof. implicaţi au descoperit modalităţi de 
structurare a exerciţiilor astfel încât să fie utile elevilor şi în competiţii, nu doar la clasă.

14 Concurs Regional de Limba 
engleza pentru colegiile și 
liceele tehnice, tehnologice și 
vocaționale "Hi! Tech English" - 
etapa regională

2, 1 1. dezvoltarea 
competențelor 
elevilor de 
exprimare în limba 
engleză; 
2. creșterea 
interesului elevilor 
pentru participarea 
la orele de curs de 
limba engleză

18.05.2019 18.05.2019

Responsabilităţi: Coordonator şi responsabil de organizarea şi desfăşurarea activităţii - Olivia 
TUDORAN

Indicatori realizare: elevii care obţin premii şi menţiuni obţin diplome, iar profesorii implicaţi 
adeverinţe / diplome
Comentarii:

• Concluzii: Elevii participanţi au obţinut premii şi menţiuni, la etapa regională în număr 
mare.
Evenimentul a fost promovat pe pagina web profesorilor de limba engleză din judeţul Timiş 
(TmEnglish2016), pe site-ul ţcolii (hcoanda.ro), dar şi pe pagina de Facebook a scolii (Henri 
Coandă), respectiv cea a prof. de limba engleză (TM Teachers of English).

• Realizat în proporţie de 100 %
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• Lecţii învăţate: Elevii si-au dezvoltat abilităţile de exprimare în limba engleză, aşa cum se 
vede şi în rezultatele obţinute de aceştia, iar prof. implicaţi au descoperit modalităţi de 
structurare a exerciţiilor astfel încât să fie utile elevilor şi în competiţii, nu doar la clasă.

15 Cupa "Henri Coanda" 1, 1 dezvoltare fair_play 13.05.2019 31.05.2019

Responsabilităţi: Participa echipa de fotbal si baschet a scolii coordonate de prof. Vicas Corina.

Indicatori realizare: cupe, diplome de participare

Comentarii:

• Concluzii: elevii participanti au obtinut premii

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Dezolvarea fair-play, gandirea strategica.

16 Curs de formare / dezvoltare 
profesională - Managementul 
clasei

4, 1 1. îmbunătăţirea 
competenţelor 
necesare 
gestionării clasei de 
elevi;
2. dezvoltarea 
abilităţilor de lucru 
cu elevii 

15.04.2019 10.05.2019

Responsabilităţi: Furnizor program de formare profesională - Fundaţia "Henri Coandă", 
Timişoara.
Participanţi - Olivia TUDORAN, Cristina INDREICA, Emilia LAZAREL, Adelina SUCIU, Jeni 
TUHASU, Alina BUNDY

Indicatori realizare: Adeverinţă de absolvire (valabilă până la eliberarea certificatului / atestatului) 

Comentarii:

• Concluzii: Obţinerea celor 30 de credite transferabile, în urma promovării examenului final.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Aprofundarea unor competenţe din sfera managementului educaţional
17 Dezbatere cu tema ,,Toleranță 
zero față de fenomenul de 
bullying în școala românească” 

2, 2 Promovarea unor 
valori prin 
intermediul 
tematicii meciurilor 
de dezbatere.

15.10.2018 15.10.2018

Responsabilităţi: Diana Oberșterescu, Ana-Maria Iacob, elevii echipelor de dezbateri
Indicatori realizare: diplome de participare

Comentarii:

• Concluzii: Entuziasmul elevilor recomandă repetarea unor astfel de acțiuni.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: colaborarea, fair-playul, toleranța
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18 Excursie - Ziua copilului la 
Moneasa, jud. Arad

2, 5 vizitare obiective 
turistice, aventură,  
relaxare, creşterea 
apartenenţei la 
grup

01.06.2019 02.06.2019

Responsabilităţi: prof. Ornela Ardelean, cls. a IX-a B
prof. Olivia Tudoran, cls. a IX-a D,
prof. Ancuţa Popa, cls. a X-a E
Indicatori realizare: poze, videoclip pe site-ul unitatii, hcoanda.ro 

Comentarii:

• Concluzii: Elevii au participat  cu entuziasm, manifestându-și interesul pentru o participare 
viitoare

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: coeziune de grup

19 Excursie Păltiniș-Sibiu 2, 2 vizitare obiective 
turistice, aventură,  
relaxare

08.06.2019 09.06.2019

Responsabilităţi: Organizare:prof.diriginte Oberșterescu Diana 
Indicatori realizare: poze, videoclip

Comentarii:

• Concluzii: Elevii au participat  cu entuziasm, manifestându-și interesul pentru o excursie 
viitoare.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Prietenia, importanța tradițiilor, spiritul de aventură.
20 Festivalul de creatie si 

interpretare „Tata Oancea”
2, 2 Trezirea interesului 

pentru literatura 
populară 
bănățeană;      
Interpretare de 
poezie in grai 
banatean.

09.11.2018 09.11.2018

Responsabilităţi: Asandei Adelina, coordonator prof. Bundy AlinaBocz Ricardo (clasa a X-a P), 
coordonator prof. Gherghinoiu Laura, Săftoiu Maria, coordonată de prof. Oberșterescu Diana 
Indicatori realizare: Participarea a fost încununată cu două premii II.

Comentarii:

• Concluzii: Entuziasmul elevilor recomandă repetarea unor astfel de acțiuni.

• Realizat în proporţie de 70 %

• Lecţii învăţate: Apartenența la o zonă bogată cultural,diversitatea  situațiilor de exprimare 
literară, autocontrolul
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21 Imbunatatirea site-ului 
Colegiului Tehnic "Henri 
Coanda" Timisoara

6, 6 sporirea vizibilitatii 
si transparentei  
activitatilor 
manageriale si 
intructiv-educative 
desfasurate in 
unitatea de 
invatamant.

13.11.2018 04.07.2019

Responsabilităţi: prof Rusu Vladimir, directiunea scolii

Indicatori realizare: site-ul scolii

Comentarii:

• Concluzii: Imbunatatirea permanenta a acestui mijloc de comunicare atat cu mediul extern 
cat si cu mediul intern.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Gestionarea informatiilor, vizibilitatea scolii in spatiul online si importanta 
acesteia in promovarea unitatii.

22 mobilitate flux 4, Proiect 
ERASMUS+, "Instruire pentru 
viitor!", nr.2018-RO01-KA102-
048571,

5, 5 Dobandirea, prin 
invatare la locul de 
munca intr-un 
context 
international de 
abilitati si 
cunostinte specifice 
domeniului 
electronica 
automatizari 
recunoscute prin 
Europass.
Dezvoltarea 
competentelor 
lingvistice de limba 
engleza si 
germana.
Deschiderea de noi 
orizonturi pentru 14
 elevi printr-o mai 
buna cunoastere a 
oportunitatilor  in 
domeniul de 
calificare oferite de 
Uniunea 
Europeana tinerilor 
cetateni.

20.04.2019 12.05.2019

Responsabilităţi: Insotirea elevilor la toate activitatile din proiect.
Completarea fiselor de evaluare privind gradul de participare al elevilor la activitati si gradul  de 
implicare
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Indicatori realizare: Fise de evaluare, 
Evaluarea finala la limba engleza pe platforma OLS
Certificat lingvistic pentru competentele dobandite la limba germana.
Certificate Europass

Comentarii:

• Concluzii: Dotarea laboratoarelor si atelierelor cu materiale didactice corespunzatoare 
specializarii studiate de elevi.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Elevii sunt foarte motivati si responsabili daca au material didactic la orele 
de specialitate.

23 mobilitate flux 6, Proiect 
ERASMUS+, "Instruire pentru 
viitor!", nr.2018-RO01-KA102-
048571,

5, 5 Dezvoltarea de 
competente pentru 
dezvoltare 
profesionala si 
angajabilitate a 
participantilor prin 
participarea la 
mobilitate in 
vederea reducerii 
absenteismului si 
abandonului scolar.
Dezvoltarea 
vocabularului de 
limba engleza.
Vizitarea unor 
obiective turistice in 
Wroclaw, 
Auschwitz, 
Cracovia. 

25.05.2019 15.06.2019

Responsabilităţi: Insotirea elevilor la orele de practica, monitorizarea permanenta, completarea 
fiselor de observatie privind intreaga activitate, participarea la program.

Indicatori realizare: Elevi cu abilitati personale, competente cheie si profesionale imbunatatite
Certificate profesionale Europass
Nivelul lingvistic obtinut la evaluarea finala pe platforma OLS

Comentarii:

• Concluzii: Elevii sunt, in general, dornici de a invata lucuri noi deoarece prin dobandirea de 
competente devin mai responsabili si au mai mult curaj pentru o lansare in viata 
profesionala.
Dotarea corespunzatoare a laboratoarelor si atelierelor din scolile Romaniei 

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Elevii sunt mai motivati atunci cand atelierele si laboratoarele de practica 
sunt bine dotate cu aparatura in domeniu.
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24 Olimpiada Aria curriculara 
Tehnologii Turism si alimentatie 

1, 1 Dezvoltarea 
cunostintelor in 
domeniul turism si 
alimentatie , 
Dezvoltarea 
spiritului de 
competitie

21.03.2019 21.03.2019

Responsabilităţi: Profesori coordonatori: Laura Szasz Toma, Ancuta Popa
3 elevi participanti

Indicatori realizare: diplome de participare

Comentarii:

• Concluzii: Obiectivele propuse au fost realizate, pe viitor se doreste participarea unui 
numar mai mare de elevi la acest tip de competitii.

• Realizat în proporţie de 25 %

• Lecţii învăţate: Importanta pregatirii teoretice constante in paralel cu pregatirea practica in 
obtinerea nor rezultate satisfacatoare la competitii de profil.

25 Olimpiada Națională de 
Argumentare, Dezbatere și 
Gândire Critică „Tinerii Dezbat”

2, 2 Dezvoltarea 
abilităților de 
argumentare, 
dezbatere și 
gândire critică

08.06.2019 08.06.2019

Responsabilităţi: Coordonarea echipelor: prof. Diana Oberșterescu (avansați), Prof. Alina Bundy 
(începători)
Indicatori realizare: Premiul al III-lea (Avansați) Mențiune (Începători)

Comentarii:

• Concluzii: 
Elevii au participat  cu entuziasm la concurs, manifestându-și interesul pentru o participare 
viitoare.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: munca în echipă, fairplayul
26 Parada Etniilor din Banat 2, 2 realizare de 

preparate și 
expoziție

07.12.2018 07.12.2018

Responsabilităţi: - coordonarea activității(Szasz Laura, Ciobanu Alina, Popa Ancuța, Frumușescu 
Polifronia)
-elevi de la Lic. „T Braniste”, CE „FS Nitti”, Lic T Ind. Alimentara, C T „ E.Ungureanu” și Col.Tehn. 
„Henri Coandă” Timișoara
Indicatori realizare: - premii pentru 10 competiții și expoziție culinară 

Comentarii:

• Concluzii: Participarea la viitoare activitati în domeniul culinar

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: colaborarea, încadrarea în timp, autoaprecierea
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27 Prevenirea consumului de 
droguri in parteneriat cu Centrul 
de prevenire, evaluare si 
consiliere antidrog Timis

2, 2 sensibilizarea 
adolescentilor 
privind efectele 
consumului de 
canabis;
informarea cu 
privire la factorii de 
risc si factorii de 
protectie in 
consumul de 
droguri;
dezvoltarea unui 
comportament 
social responsabil

17.10.2018 17.10.2018

Responsabilităţi: prezentarea efectelor novice asupra sanatatii a consumului de canabis;
pastrarea confidentialitatii discutiilor purtate;
utilizarea unui limbaj adevcvat, cu termeni cunoscuti.

Indicatori realizare: participarea activa a unui numar de 25 de elevi, stimularea interesului fata de 
riscurile consumului de droguri.

Comentarii:

• Concluzii: extinderea colaborarii cu CPECA si la alte clase

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: riscurile consumului de canabis

28 Proiect competitie TIMISOARA 
CREATIVA  F.E.E.A. UVT

2, 2 Dezvoltarea 
creativitatii, a 
spiritului civic si 
realizarea coeziunii 
grupului de lucru.

24.05.2019 24.05.2019

Responsabilităţi: Au participat 3 proiecte WOOD PARK - 11E; MOVIE TIM-9D,10D,11D; TIM 
SOUND- 11D coordonati de prof. Emilia LAZAREL, Laura SZASZ, Polihronia FRUMUSESCU

Indicatori realizare: Mentiune - Movie Tim; Diplome de participare toti elevii, premii

Comentarii:

• Concluzii: Elevii au fost satisfacuti de rezultatele muncii lor si doresc sa se implice pe viitor 
in astfel de proiecte.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: munca in echipa, prioritizarea si managementul timpului de lucru,fair-play-
ul, dezvoltarea creativitatii, a spiritului civic.

29 Proiect de voluntariat - Shoe 
Box

2, 5 promovarea 
activitatilor sociale 
de voluntariat

05.12.2018 05.12.2018

Responsabilităţi: Coordonator - prof. Andreea Zambori, 
Participanţi: clasa a IX-a E
Indicatori realizare: Fotografiile făcute în cadrul evenimentului

Comentarii:

• Concluzii: participarea la viitoare activitati de voluntariat
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• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: rolul voluntariatului in dezvolatarea personala a adolescentilor

30 Proiect educaţional "Predau 
educaţie media - Laboratorul de 
educaţie şi cultură media" (2018
-2020)

5, 1 conştientizarea 
importanţei 
educaţiei media în 
rândul elevilor 

15.10.2018 31.08.2019

Responsabilităţi: Proiectarea activităţilor: Prof. O. Tudoran
Desfăşurarea activităţilor: Prof. O. Tudoran şi elevii claselor a IX-a - a XII-a 
Indicatori realizare: dezvoltarea spiritului critic al elevilor, al gândirii critice a acestora

Comentarii:

• Concluzii: Elevii sunt interesaţi de cunoaşterea elementelor media, în vederea utilizării lor 
şi interpretării lor pentru a fi avizaţi, pentru a analiza critic ceea ce se întâmplă în jurul lor. 

• Realizat în proporţie de 30 %

• Lecţii învăţate: Elemente media - cum pot fi ele integrate

31 Proiect ERASMUS+, "Instruire 
pentru viitor!", nr.2018-RO01-
KA102-048571,  

5, 4 dezvoltarea 
resursei umane a 
unităţii de 
învăţământ, în 
vederea 
eficientizării 
procesului instructiv 
- educativ

01.12.2018 05.12.2018

Responsabilităţi: Profesorii participanţi la mobilitate - Muntean Maria, Boruga Gabriel

Indicatori realizare: certificatele obţinute de profesorii participanţi la mobilitate

Comentarii:

• Concluzii: Profesorii au considerat utilă activitatea, reuşind să îmbunătăţească şi 
activitatea pe care o desfăşoară

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: moduri de predare a activităţilor practice
32 Reamenajare sala de sport si 

vestiare
3, 3 imbunatirea 

conditiilor oferite 
beneficiarilor directi 
si personalulul

04.02.2019 20.02.2019

Responsabilităţi: personalul nedidactic, administrator, conducerea scolii

Indicatori realizare: produse ale activitati

Comentarii:

• Concluzii: activitatile desfasurate sunt cuprins in raportul starea invatamantului semestrial 
si annual

• Realizat în proporţie de 100 %
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• Lecţii învăţate: Necesitatea reconditionarii unor spatii destinate activitatilor instructiv-
educative.

33 Revista Colegiului Tehnic „Henri 
Coandă” Timișoara  Serie nouă, 
Nr.3 și nr. 4 / 2018 „Excelsior”

2, 2 •        Imbunătățirea 
capacităților de 
comunicare 
(argumentare, 
sinteză, analiză, 
spirit critic etc);
•        Deprinderea 
și dezvoltarea 
abilităților 
jurnalistice;
•        Concretizarea 
conținuturilor 
cuprinse în 
programa școlară 
(stilul publicistic: 
interviul, cronica, 
reportajul etc)

15.10.2018 30.06.2019

Responsabilităţi: Coordonare:prof. Oberșterescu Diana, cl.a XI-a E, prof. Szasz Toma Laura
Editare:  prof. Rusu Vladimir
Redactere: elevii din colectivul de redacție
Indicatori realizare: revista în format electronic 

Comentarii:

• Concluzii: Elevii implicați au participat  entuziasm, manifestându-și interesul pentru 
activitățile specifice. Se dorește implicarea unui număr mai mare de elevi.

• Realizat în proporţie de 70 %

• Lecţii învăţate: Intensificarea spiritului empatic
Dobândirea încrederii în propriile forțe și creșterea respectului de sine.

34 Say YES to Media Literacy in 
the Classroom! - Workshop 
(pentru profesori) la nivel 
judeţean

5, 5 Promovarea 
educaţiei media în 
rândul cadrelor 
didactice din judeţ
Promovarea 
exemplelor de bună 
practică la clasă"

22.02.2019 22.02.2019

Responsabilităţi: Responsabil de activitate - Olivia TUDORAN

Indicatori realizare: Adeverinţe - de participare pentru prof. implicaţi, respectiv de prezentare a 
materialului din cadrul workshop-ului, pt. responsabilul de activitate

Comentarii:

• Concluzii: Diseminarea activităţii s-a făcut pe pafinile Facebook ale CTHC, respectiv TETA 
România. 

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Dezvoltarea unor atitudini pozitive în rândul prof. participanţi pentru a lucra 
la clasă cu elemente de educaţie media
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35 Targul de Primavara al Firmelor  
de Exercitiu 

1, 1 Exersarea 
uzantelor 
comerciale prin 
derularea de 
tranzactii 
Exersarea 
limbajului de 
afaceri 
Realizarea 
schimbului de 
experienta intre  
profesori si elevi   
Dezvoltarea 
spiritului 
antreprenorial

24.05.2019 24.05.2019

Responsabilităţi: Elevii au efectuat tranzactii cu celelalte firme participante 
Au sustinut prezentari P.P.T. despre firma si spoturi publicitare  
Au prezentat firma in fata juriului in limbile romana si engleza

Indicatori realizare: Echipele noastre au castigat 9 premii:

Comentarii:

• Concluzii: Obiectivele propuse au fost atinse, se intentioneaza participarea pe viitor la 
astfel de activitati.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Dezvoltarea unor abilitati oratorice, dezvoltarea creativitatii si initiativei, 
exersarea vorbirii unei limbi straine.

36 Targul International al FE "Built 
up your future"

2, 2 prezentare si 
promovare firme de 
exercitiu

19.10.2018 19.10.2018

Responsabilităţi: Lazarel E., Szasz L, Frumusescu

Indicatori realizare: expozitie cu materialele realizate

Comentarii:

• Concluzii: continuarea cestui tip de activitate si pe viitor; intarirea coeziunii elevilor dintr-o 
clasa

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: cooperarea, managementul unei firme

37 Targul judetean al firmelor de 
exercitiu  ARAD   

2, 2 Exersarea 
limbajului de 
afaceri 
Realizarea 
schimbului de 
experienta intre 
profesori si elevi   
Dezvoltarea 
spiritului 
antreprenorial

08.03.2019 08.03.2019
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Responsabilităţi: Profesor coordonator: Laura Szasz Toma
Participanti: elevii coordonatori ai firmelor de exercitiu FE HOTOLIGHT EVENTS si FE SIMARIS 
TOURS SRL

Indicatori realizare: diplome participare,  premiul II

Comentarii:

• Concluzii: premiul II FE Simaris Tours sectiunea "Materiale publicitare" si premiul II FE 
Photolight  sectiunea "Stand"

• Realizat în proporţie de 75 %

• Lecţii învăţate: importanta colaborarii si a muncii in echipa, dezvoltarea spiritului de 
initiativa si crativitate in afaceri.

38 Umanismul si Iluminismul - 
lectie interdisciplinara Istorie-
Limba si literatura romana

1, 1 crearea unor 
legaturi 
transdisciplinare 
privind notiuni, 
concepte diverse 
(literare si istorice) 
folosind strategii 
didactice moderne

22.11.2018 22.01.2019

Responsabilităţi: planificarea activitatii, dirijarea invatarii, obtinerea feed-backului.

Indicatori realizare: participarea activa si interesul evident al elevilor.

Comentarii:

• Concluzii: existenta unei necesitati de inovare didactica si de accentuare a perspectivei 
transdisciplinare a proesului de predare.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: constientizarea relatiei de cauza-efect dintre evenimentele sociale (istorice) 
si literatura specifica unei anumite perioade.

39 Workshop - Say YES to Media 
Literacy in the Classroom!

5, 1 1. promovarea 
educaţiei media în 
rândul cadrelor 
didactice din judeţ
2. promovarea 
exemplelor de bună 
practică la clasă

23.02.2019 23.02.2019

Responsabilităţi: Responsabil de activitate - Olivia TUDORAN

Indicatori realizare: Adeverinţe - de participare pentru prof. implicaţi, respectiv de prezentare a 
materialului din cadrul workshop-ului, pt. responsabilul de activitate

Comentarii:

• Concluzii: Diseminarea activităţii s-a făcut pe pafinile Facebook ale CTHC, respectiv TETA 
România. 

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: prof. participanţi sunt interesaţi de tematică, iar testarea la clasă a 
metodelor prin care se poate realiza ed. media e incununata cu succes
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40 Workshop de educaţie media 
pentru elevi - "Laboraturul de 
educaţie şi cultură media"

2, 5 conştientizarea 
importanţei 
educaţiei media în 
rândul elevilor

17.01.2019 17.01.2019

Responsabilităţi: Coordonare activitate: prof. O.Tudoran, 
Participanţi: 31 de elevi din clasele cls. a IX-a - a XI-a, 
Workshop susţinut de: Ioana Avădani - director executiv Centrului pentru Jurnalism Independent, 
Bucureşti
Indicatori realizare: materialele rezultate în urma activităţii, chestionarele oferite de CJI elevilor la 
finalul activităţii
Comentarii:

• Concluzii: elevii sunt interesaţi de elementele media

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: demontarea ştirilor false - fenomenul FAKE NEWS

Activităţi de evaluare internă

53

COLEGIUL TEHNIC "HENRI COANDA" MUN.TIMIŞOARA



Nr. 
crt.

Nume Tip Cercetare Obiective Dată 
început    

Dată 
sfârşit

1 Chestionar satisfactie elevi Chestionar de 
evaluare a 
satisfacţiei 
beneficiarilor

Investigarea 
gradului de 
satisfactie a 
elevilor 
Colegiului 
Tehnic 
"Henri 
Coanda" 
Timisoara 
privind 
urmatoarele 
aspecte:
- perceptia 
asupra 
activitatii 
curente din 
scoala;
- perceptia 
gradului de 
acces la 
spatiile din 
scoala;
- perceptia 
evaluarii si 
notarii de 
catre 
profesori;
- 
disponibilitat
ea de 
participare la 
activitati 
extrascolare;
- gradul de 
satisfactie 
fata de 
scoala.

14.01.2019 28.02.2019

Responsabilităţi: - formarea comisiei pentru realizarea chestionarului si a atributiilor fiecarui 
membru;
- stabilirea continutului chestinarului;
- aplicarea chestionarului;
- monitorizarea raspunsurilor;
- realizarea raportului de monitorizare;
- incarcarea datelor satistice pe platforma calitate.aracip.eu

Indicatori realizare: aplicarea chestionarului propus de Aracip unui numar mare de elevi ai 
unitatii.

Comentarii:
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• Concluzii: Promovarea ofertei educationale a Colegiului Tehnic "Henri Coanda" este una 
eficienta, elevii avand informatii asupra unitatii din mai multe medii.
Elevii se implica in activitatile reprezentative ale scolii.
Exista un nivel bun de comunicare intre profesori-elevi, director-elevi.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Necesitatea chestionarii anuale a gradului de satisfactie al elevilor referitor 
la activitatea scolii in vederea identificarii punctelor slabe, a remedierii problemelor si a 
imbunatatirii aspectelor satisfacatoare.

2 Monitorizare interasistente si 
asistente la ore

Observaţie directă 
a metodei 
pedagogice

schimb de 
bune practici; 

îmbunătățire
a calității 
procesului 
didactic;
identificarea 
elementelor 
ce pot fii 
imbunatatite 
in demersul 
didactic
oferirea de 
suport 
didactic si 
metodic 
pentru 
cadrele 
didactice 
debutante.

05.02.2019 28.06.2019

Responsabilităţi: Responsabilii comisiilor metodice intocmesc de comun acord cu memebrii, un 
grafic de interasistente. Conform planificarii responsabilii comisiilor metodice asista la ore

Indicatori realizare: Discutii la nivel de catedra, diseminare bunelor practici, analiza SWOT a 
comisiei.

Comentarii:

• Concluzii: Se va  pune accent pe sprijinul acordat cadrelor nou venite în şcoală.
Se recomanda organizarea in cadrul comisiilor metodice a unor lectii demostrative urmate 
de dezbateri in sensul diseminarii bunelor practici.

• Realizat în proporţie de 75 %

• Lecţii învăţate: Acţiunile propuse spre realizare în cadrul fişelor de observare vizează 
implicarea în mai mare măsură a tuturor elevilor în desfăşurarea lecţiilor, în munca de 
echipă, realizarea de activităţi cu sarcini de lucru diferenţiate  cu scopul eficientizării 
procesului didactic şi  reducerea absenteismului.
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PARTEA A III-A
NIVELUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ, CONFORM
STANDARDELOR DE ACREDITARE ŞI DE EVALUARE PERIODICĂ (H.G. nr. 21/18.01.2007) şi
STANDARDELE DE REFERINŢĂ

Nr. 
crt.

Indicator

N
esatisfacato

r

S
atisfacato

r

B
in

e

F
o

arte b
in

e

E
xcelen

t

Învăţamântul profesional
DOMENIU Capacitate instituţională

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

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

9 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor administrative x

3 Urmarirea realizarii absolventilor 
licedului

Traseul de carieră 
al absolvenţilor

Obtinerea de 
informatii in 
vederea 
reusitei 
absoventilor 
in 
invatamantul 
superior.

15.10.2018 15.10.2018

Responsabilităţi: Dirigintii claselor terminale.

Indicatori realizare: Informatii de la facultati mde profil.

Comentarii:

• Concluzii: Elevii unităţii noastre au demonstrat interes pentru dezvoltarea lor profesională 
şi pentru continuarea studiilor, fapt demonstrat de înscrierea lor la facultate în nr. mare.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Elevii au continuat în mare parte pe filiera pe care s-au pregătit şi în timpul 
anilor de studii liceale, confirmând că pregătirea lor în timpul liceului este fructuoasă.
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10 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor auxiliare x
11 Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare şi a actelor de studii x
12 Utilizarea spaţiilor auxiliare x
13 Utilizarea spaţiilor şcolare x

Subdomeniu Resurse umane

1 Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului 
nedidactic x

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

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

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

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

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

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

DOMENIU Eficacitate educaţională

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

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

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

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

DOMENIU Managementul calităţii

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

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

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

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

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

Subdomeniu Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor 
învăţării

1 Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării 
învăţării x

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

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

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

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

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

DOMENIU Capacitate instituţională

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

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

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

Subdomeniu Resurse umane

1 Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului 
nedidactic x

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

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

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

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

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

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

DOMENIU Eficacitate educaţională

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

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

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

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

DOMENIU Managementul calităţii

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

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

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

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

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

Subdomeniu Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor 
învăţării

1 Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării 
învăţării x

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

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

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

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

1 Asigurarea accesului  la oferta educaţională a şcolii x

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

Nume Tip 
Activitate

Obiective Dată 
început    

Dată 
sfârşit

1 Concurs Judetean 
ELECTRONOVA- montaje 
electronice 

2, 2 Dezvoltarea 
deprinderilor tenice 
in electronica

10.04.2020 10.04.2020

Responsabilităţi: coordonator activitate, prof. Boruga Gabriel

Indicatori realizare: diplome participare, premii

Detalii: Proba practica- montaj electronic de inalta performanta

2 Concurs national de roboti "FTC 
-BRD"  

2, 2 performanta, 
dezvoltare 
personala, de 
comunicare  si 
deprinderi tehnice 
interdisciplinare
(electric, mecanic, 
informatic)

18.10.2019 13.03.2020

Responsabilităţi: coordonator echipa, prof Boruga Gabriel

Indicatori realizare: diplome participare

Detalii: probe practice (robotul realizat pentru concurs, mecanica, electrice, electronice si soft-
ware), prezentare si joc.

3 Concurs Regional de Limba 
engleza pentru colegiile și 
liceele tehnice, tehnologice și 
vocaționale "Hi! Tech English" - 
etapa județeană  

2, 2 1. dezvoltarea 
competențelor 
elevilor de exprimare 
în limba engleză; 
2. creșterea 
interesului elevilor 
pentru participarea la 
orele de curs de 
limba engleză

18.04.2020 18.04.2020

Responsabilităţi: Coordonator şi responsabil de organizarea şi desfăşurarea activităţii - Olivia 
TUDORAN

Indicatori realizare: elevii care obţin premii şi menţiuni obţin diplome, iar profesorii implicaţi 
adeverinţe / diplome
Detalii: Probă scrisă de concurs de tip examene Cambridge, desfăşurată la CTHC; Participă elevii 
care au fost selectați la nivelul județului Timiș (minim 80p la selecția organizată la nivel de unitate), 
din școlile cu profil tehnologic și vocațional (se califică la etapa regională elevii care obțin minim 
85p); 

4 Olimpiada ,,Tehnologii,, faza 
judeteana

2, 2 performanță in 
invatamantul tehnic

14.02.2020 03.03.2020

Responsabilităţi: coordonator activitate, prof. Parva Daniela

Indicatori realizare: diplome participare

Detalii: probe scrise și probe practice

Activităţi de îmbunătăţire a calităţii:

61

COLEGIUL TEHNIC "HENRI COANDA" MUN.TIMIŞOARA



Nr. 
crt.

Nume Tip Cercetare Obiective Dată 
început    

Dată 
sfârşit

1 Chestionarea satisfactiei 
cadrelor didactice

Chestionar de 
evaluare a 
satisfacţiei 
beneficiarilor

Îmbunătățirea 
procesului 
instructiv-
educativ din 
unitate

17.01.2020 01.02.2020

Responsabilităţi: Elaborarea chestionarului.
Aplicarea chestionarului.
Interpretarea si analiza statistica a rezultatelor.
Elaborarea unui plan de masuri de îmbunătățire a procesului instructiv-educativ.
Indicatori realizare: Plan de masuri de îmbunătățire a procesului instructiv-educativ.

Aspecte reţinute: chestionarele sunt anonime, rezultatele sunt confidențiale

Activităţi de evaluare internă:

Director, Responsabil CEAC,
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