
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

D03 Poziţionarea şcolii în localitate:
Zonă centrală

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

Nici un răspuns selectat.

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

I. Date de identificare a unităţii de învăţământ 

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

10.11.2022la data de
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D06 Tipul unităţii, în funcţie de forma de proprietate:

publică

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

Buget pe anul anterior Buget pe anul în curs

7211.11 8267.00

D08 Tipul unităţii, în funcţie de forma de educaţie:

Unitate de învăţământ tradiţional

D09 Responsabilităţi în reţea:

unitate cu personalitate juridică, fără structuri subordonate

D10 Dacă este unitate coordonatoare:

numărul total de unităţi coordonate (structuri) din subordine 0.00

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

0.00

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

Unitatea 
coordonatoare

Structurile 
subordonate

liceal Da Nu

profesional Da Nu

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

Servicii Da

Tehnic Da

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

Nici un răspuns selectat.
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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

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

limba engleză Da

limba franceză Da

limba germană Da

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

Structuri 
Subordonat
e

Program 
de studiu 
bilingv

Program 
de studiu 
intensiv

Clase cu 
predare în altă 
limbă de 
circulaţie

Total 
unitate

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

23.00 0.00 23.00

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

4.00 0.00 4.00

Total 27.00 0.00 27.00
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D18a Precizaţi numărul efectivelor şcolare (copii şi elevi) din 
învăţământul de zi din unitate (şcoala coordonatoare şi structuri), 
în anul şcolar curent 
Unitate Coodonatoare Structuri Subordonate Total 

unitate

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

591.00 0.00 591.00

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

85.00 0.00 85.00

Total 676.00 0.00 676.00

Total grădiniţă 0 0 0

Total niveluri şcoală 676.00 0.00 676.00

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

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

3.00

Total 3.00

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

Total unitate şi forme de 
învăţământ

Număr de 
clase

Număr de elevi Total Clase Total Elevi

Programul „A 
doua şansă” - 
învăţământ 
primar 

0.00 0.00 (ante)prescolar 0 0

Programul „A 
doua şansă” - 
învăţământ 
secundar inferior

0.00 0.00 primar 0 0

Cu frecventa - 
seral:  
învăţământ liceal

0.00 0.00 gimnaziu 0 0
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Cu frecventa - 
seral: - 
învăţământ 
postliceal 

0.00 0.00 liceu 23 591

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

Total 0.00 0.00 23 591

Situaţia claselor şi a efectivelor şcolare pe filiere, profiluri şi specializări
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D24 În cadrul unităţii (coordonatoare şi structuri), 
se regăsesc următoarele situaţii (DA/NU): 
Unitatea coordonatoare Structuri subordonate

Nici un răspuns selectat.

D22 Filiera tehnologică

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

Număr Clase Număr Elevi

electronică automatizări 8.00 200

mecanică 4.00 91

turism şi alimentaţie 4.00 109

economic 7.00 191

Total 23.00 591

D22b Numărul de clase şi de elevi din învăţământul  de 
zi din unitate, în învățământul profesional cu 
durata de 3 ani după clasa a VIII-a:
Număr Clase Număr Elevi

electronică automatizări 21.00 0

turism şi alimentaţie 64.00 0

Total 85.00 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 [%]

Română 0 672 0 99.41

Rromi 0 4 0 0.59

Total 0 676 0 100

II. Caracteristici ale mediului familial 
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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 80 0 11.83

Cel putin un parinte 
are studii medii (liceu 
absolvit)

0 496 0 73.37

Cel putin un parinte 
are studii superioare

0 100 0 14.79

Total 0 676 0 100

Număr mediu ani 
studiu

0 12.12

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

Formă învăţământ Grup Vulnerabil În şcoală număr elevi

Unitatea 
coordonatoare

Structuri 
subordonate

Învăţământ de zi Elevi cu nevoi speciale de educaţie (CES) 3 0

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

14 0

Învăţământ de zi Elevi instituţionalizaţi sau în plasament 
familial

12 0

Învăţământ de zi Elevi care trăiesc în familii monoparentale 27 0

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

22 0

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 4.00
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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 0 212 0 31.36

intre 30 si 60 de minute 0 276 0 40.83

peste 60 de minute 0 188 0 27.81

Total 0 676 0 100

Timp mediu 0 48.11

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: 565 83.58

Cu domiciliul în altă localitate, care fac navetă 
zilnică

69 10.21

Din alte localităţi care stau in gazda sau la 
internat

42 6.21

Total 676 100

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

D32 Comunicarea dintre unitatea coordonatoare şi 
structurile subordonate:

Nici un răspuns selectat.
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IV. Baza materială 

(1) Infrastructura şcolară

D33 Spaţiul de învăţământ (pentru toate tipurile de unităţi):

Număr săli

Unitate coordonatoare Structuri subordonate

Utilizate pt. 
procesul 
propriu

Spaţiu 
excedentar 
în 
conservare

Neutilizate 
din cauza 
stării tehnice

Utilizate pt. 
procesul 
propriu

Spaţiu 
excedentar 
în 
conservare

Neutilizate 
din cauza 
stării 
tehnice

săli de clasă 27 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

(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

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
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D37c Pregătirea hranei pentru cantină este asigurată prin:

Bucătăria proprie, având 
capacitatea de pregătire 
suficientă

Da

D38a Servicii medicale: unitatea dispune de cabinet medical

cabinet medical Da

D38b Dacă "Da", se va preciza

Asigurarea asistenţei cu 
medic şcolar

Da

Asigurarea asistenţei cu 
cadre medii sanitare

Da

D39a Cabinet de asistenţă psihopedagogică 

Cabinet de asistenţă 
psihopedagogică 

Da

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

Cu norma parţială Da

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

Nu

(3) Utilităţi

D41 Condiţii din şcoală

D41a Unitatea coordonatoare:

Curent electric Da

Apă curentă Da

Telefon Da

D41b Structuri subordonate:

Nici un răspuns selectat.

(4) Elemente de dotare
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D42a Mobilierul din sălile de clasă în care se desfăşoară activitatea 
didactică este fix sau mobil:

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

Nici un răspuns selectat.

(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

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

Există un fond minim, care să acopere nevoile din unitate

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

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

Da

D51 Dacă există bibliotecă şcolară, cine sunt utilizatorii 
bibliotecii 

Elevii şi cadrele didactice din unitatea coordonatoare

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

Structuri 
subordonate

Total

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

13 0 13

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

13 0 13
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Număr de terminale (desktop, laptop sau 
tablete) utilizate în activităţi cu elevii şi de 
către elevi

151 0 151

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

151 0 151

Total 177 0 177

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

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 gradul 
I

29 60.42
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Număr cadre didactice cu gradul 
II

9 18.75

Număr cadre didactice cu 
definitivat

7 14.58

Număr cadre didactice fără 
definitivat

3 6.25

Număr personal didactic 
necalificat

0 0

Total 48 100

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)

48 100

Numărul de cadre didactice 
calificate

48 100

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

7 14.58

Numărul cadrelor didactice nou 
venite în şcoală

3 6.25

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)

47.56

Numărul de norme acoperite cu 
personalul şcolii în cadrul normei 
didactice

37.82

Numărul de norme acoperite cu 
personalul şcolii la plata cu ora

9.74

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

0.00

(2) Informaţii privind  acoperirea normelor didactice
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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 integrală

Consiliere Acoperire integrală

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 integrală

Limba latină Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Limba română Acoperire parţială

Limbi moderne Acoperire parţială

Maiştri instructori Acoperire parţială

Matematică Acoperire integrală

Puericultor Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Religie Acoperire integrală

Ştiinte socio-umane Acoperire integrală

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

În grădiniţă În şcoală

la nivelul normativelor la nivelul normativelor

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

În grădiniţă În şcoală

sub normative

(4) Informaţii privind personalul de conducere

D63a Informaţii privind personalul de conducere: număr de 
directori:

număr de directori conform 
normativelor

2

număr de directori existent în 
unitate

2

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

Calificare Grad didactic Vechimea 
didactică

Participarea la cursuri 
de formare în 
management

Director Discipline 
economice

Gradul I 28 Da

Director Adjunct Geografie Gradul II 12 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 985 20.52

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

Unitatea coordonatoare Structuri 
subordonate

Total

Numărul de participanţi la 
stagii de formare TIC

40 0 40

Situaţii ale unităţii, din anul şcolar anterior 

D67a Efective şcolare din învăţământul de zi, pe niveluri

Număr elevi

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

82

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

587

Total 669

Total grădiniţă 0

Total niveluri şcoală 669

Total liceu 587

Total profesional 82

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

VI. Participarea elevilor în anul şcolar anterior

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

Nici un răspuns selectat.

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

Număr Elevi

Nici un răspuns selectat.
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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 22770

numărul de absenţe nemotivate 10278

Total absenţe pe an 33048

Număr mediu absenţe pe copil 49.4

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

D69a Efectivele şcolare din învăţământul de zi 

Înscrişi la 
început

În evidenţă 
la sfârşit

Înscrişi pe 
parcurs

Transferaţi Elevi care 
au 
abondona
t

Situaţie 
finală

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

87 82 0 5 0 82

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

591 587 0 4 0 587

Total 678 669 0 9 0 669

Total grădiniţă 0 0 0 0 0 0

Total niveluri 
şcoală

678 669 0 9 0 669

VII. Situaţia şcolară la sfârşitul anului şcolar precedent

(1) Flux şcolar

D70 - Situaţia şcolară a elevilor  (total şcoala coordonatoare şi structuri), la sfârşitul anului 
şcolar anterior:
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D70a Situaţia elevilor din învăţământul de zi

Situaţia la final de an, înaintea 
examenului de corigenţă

Situaţie finală, după 
examenul de corigenţă

Repetenţi Corigenţi Situaţie 
şcolară 
neîncheiată

Repetenţi 
după 
corigenţă

Situaţie 
şcolară 
neîncheiată 
după corigenţă

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

0 36 0 29 0

Total 0 36 0 29 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 
liceal

29 42 56 370 90 0 587

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

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

Total

Nici un răspuns selectat.
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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 absolvenților de 
învățământ profesional cu durata de 
3 ani după clasa a VIII-a

82 0

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

165 0

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

133 0

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

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

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

clasa a IX-a 5-5,99

clasa a X-a 5-5,99

clasa a XI-a 6-6,99

clasa a XII-a 6-6,99

D75 În cazul unităţilor cu nivel liceal, ponderea elevilor 
cuprinşi în acest an şcolar, în cei patru ani de studiu din 
invăţământul de zi, intraţi în liceu pe baza repartiţiei 
conform opţiunii exprimate, în funcție de mediile de la 
evaluarea națională la finalul clasei a VIII-a, a fost 
(estimare):

Ponderea elevilor cu media peste 5 la evaluarea națională la 
finalul clasei a VIII-a

Elevii din clasa a IX-a Toti elevii

Elevii din clasa a X-a Toti elevii

Elevii din clasa a XI-a Toti elevii

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 136 133 3 0
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Elevii din clasa a XII-a Toti elevii

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

D78 Rezultate la examene de certificare a competenţelor, în 
anul şcolar anterior  (absolvenţi înscrişi la examen şi 
absolvenţi care au promovat examenul):
Număr absolvenţi înscrişi la 
examen

Număr absolvenţi

Învățământ profesional – nivel 3 40 40

Învățământ liceal, ciclul superior – 
nivel 4

112 110

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

Total 14 40 54 17 6 131

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:

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

Nu

XI. Alte realizări în activitatea şcolii

(1) Date referitoare la elevi
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PARTE A II-A 
DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE

Activităţi de îmbunătăţire a calităţii

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):

59

(2) Date referitoare la cadrele didactice

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

8

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):

28835

(3) Aspecte manageriale

D86 - Numărul de discipline opţionale din oferta şcolii:

9
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Nr. 
crt.

Nume Tip 
Activitate

Obiective Dată 
început    

Dată 
sfârşit

1 Agenția națională Antidrog 
Timiș- Proiect local "A.Z.I.- 
Asuma-ti zilnic independenta"  

5, 2 -conștientizare de 
catre elevii de pe 
diferite paliere de 
vârstă despre 
importanța 
consumului de 
canabis, factorii de 
risc si de protectie 
in ceea ce priveste 
consumul, 
modalitati 
sanatoase de 
petrecere a timpului 
liber

03.03.2022 03.03.2022

Responsabilităţi: Psih. Ana Pascalau,
 Comisar Adela Sleam, 
Prof. Szasz, Popa, Muntean, Stănese Doina
Indicatori realizare: procese-verbale ale activitatilor derulate

Comentarii:

• Concluzii: interes crescut pentru factorii de risc 

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Conștientizare de catre elevi asupra factorilor de risc si de protectie in ceea 
ce priveste consumul, modalitati sanatoase de petrecere a timpului liber, respectarea 
legislatiei, asumarea responsabilitatii

2 Capital Filles 2, 5 -susținerea elevelor 
în pregătirea pentru 
bacalaureat și în 
vederea informării 
și alegerii unei 
meserii

18.10.2021 24.06.2022

Responsabilităţi: Profesor coordonator. Iovan Delia si Sofran Adriana 

Indicatori realizare: dimplome de participare

Comentarii:

• Concluzii: -proiectul a starnint curiozitatea elevelor

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: -informare privind alegerea studiilor post bacalaureat, descoperirea 
mediului de afaceri, a modului de funcționare al companiilor, informații despre meseriile de 
viitor 
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3 Concursul Județean "ART 
DECO REC" - artă din deșeuri 
electrice și electronice 

2, 5 - să înțeleagă și să 
își însușească 
motivele pentru 
care se colectează 
deșeuri electrice și 
electronice;
 - să respecte și să 
protejeze natura 
prin valorificarea 
deșeurilor și 
folosirea adecvată 
a resurselor;

15.02.2022 02.03.2022

Responsabilităţi: Ardelean Ornela, Popa Ancuța
Indicatori realizare: diplome, adeverințe

Comentarii:

• Concluzii: activitate care s-a bucurat de interesul elevilor atat de la profilul tehnic,dar si de 
la profilul servicii

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Respect pentru mediu, importanta  reciclarii

4 Cupa" Henri Coandă" Fotbal  2, 2 Dezvoltarea 
competivității și fair-
play
Promovarea 
imaginii scolii prin 
sport

02.05.2022 02.05.2022

Responsabilităţi: Vicas Corina

Indicatori realizare: Cupa și diplome participantilor
Premii: locul I cls XI D; 
locul II cls IX D

Comentarii:

• Concluzii: constientizarea practicarii unui sport de echipa in cadrul scolii

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: fair-play
spirit competitiv

5 Olimpiada de limba engleza 
pentru colegiile tehnice, liceele 
tehnologice si vocationale Hi!
Tech, etapa interjudeteana 

5, 5 -motivarea elevilor 
din liceele 
tehnologice si 
vocationale sa 
participe la 
concursuri si 
olimpiade de gen
-promovarea 
imaginii liceului prin 
oraganizarea 
acestui tip de 
concurs scolar

07.03.2022 20.05.2022
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Responsabilităţi: Popescu Mariana - profesor coordonator
Brebenel Adriana- profesor coordonator

Indicatori realizare: diplome participare
Elevul Muselin Flavius, clasa a X-a A a obtinut 80 de puncte/100 puncte

Comentarii:

• Concluzii: concursul a fost bine primit de elevii si profesorii din liceele tehnologice 
participante

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Aprecierea activității și pregătire continuă in vederea participarii la 
concursurile viitoare 

6 Parada Etniilor din Banat 5, 2 Să aprecieze 
talentele culinare și 
de cultură ale 
elevilor.
Să identifice 
elementele 
tradiționale 
specifice pentru 
fiecare etnie din 
Banat.
Să ofere 
oportunităţi de 
afirmare şi de 
punere în valoare a 
personalităţii 
creatoare a elevilor, 
prin preparatele 
care vor fi 
prezentate.
Să stimuleze 
sentimentul de 
toleranță și 
apreciere față de 
celelalte etnii

16.10.2021 06.06.2022

Responsabilităţi:  Organizatori Concurs:Colegiul Tehnic „Henri Coandă", Timișoara
Coordonatori: Prof.Ing. Formator Maria Laura Szasz-Toma, Prof.Ing. Formator Ancuța Maria Popa. 
Membrii : Prof. Alina Ciobanu, Constantin Puiu, Vladimir Rusu, Inf. Daniel Brebenel. Organizatori 
Simpozion Comisia științifică Prof. Laura Szasz, prof. Emilia Lăzărel, prof.  Ancuța Maria Popa, 
prof.  Vionelia Ștefu.
Indicatori realizare: Diplome CONCURS: PREMIUL I,II -HAICA S., PIRVA D XI PB, PREMIUL II - 
LUPU D. XIF, PREMIUL I,II ARBANASI A, GYORI IXF. Diplome SIMPOZION: sectiune elevi , 
sectiune profesori DIPLOME DE PARTICIPARE SIMPOZION JUDETEAN CU ISSN

Comentarii:

• Concluzii: Entuziasmul elevilor implicați dovedește necesitatea unor astfel de activități.

• Realizat în proporţie de 100 %
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• Lecţii învăţate: 
Dezvoltarea abilitatilor gastronomice, cultivarea, pastrarea și promovarea elementelor 
multietnice ale zonei din care provin, toleranta pentru ceilalți spiritul de competitie, lucrul in 
echipa, prezentarea preparatelor oferite, dar si a lucrarilor elaborate in cadrul Simpozionului.

7 Parteneriat Colegiul Tehnic 
„Henri Coandă” -Colegiul 
Economic „F.S. Nitti ‘’  Club de 
lectură interdisciplinar „Spre 
cultură, prin lectură!” ;

2, 2  Fundamentarea 
unui club de lectură 
interdisciplinar 
„Spre cultură, prin 
lectură!” ;
Organizarea unor 
întâlniri tematice 
semestriale între 
elevii interesați  de 
literatura română și 
de literatura 
engleză ;

15.10.2021 01.07.2022

Responsabilităţi: Cadre didactice implicate: ing. Nicoleta Mioara Herișanu, în calitate de director  
și Diana Oberșterescu, profesor de limba și literatura română, în calitate de coordonator al clubului 
de lectură;       
prof. Florina Mariana Spalatelu, în calitate de director și Sima Remina, profesor de limba și 
literatura engleză, în calitate de coordonator al clubului de lectură.
Elevi: clasele IX-XII

Indicatori realizare: chestionare, diplome

Comentarii:

• Concluzii: 
Entuziasmul elevilor implicați dovedește necesitatea unor astfel de activități.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Promovarea unor valori morale prin intermediul tematicii alese ;
Dezvoltarea gustului estetic al elevilor.

8 PROIECT DE ACTIVITATE 
EXTRACURRICULARĂ  
eTwinning„ ENGLISH IS 
EVERYWHERE”

5, 5 Să cultive spiritul 
de competitie și 
munca in echipa.
Să conștientizeze 
cât de comună este 
engleza în viața de 
zi cu zi
Să-și 
îmbunătățească 
abilitățile de limba 
engleză.
Să stimuleze 
sentimentul de 
toleranță și 
apreciere față de 
celelalte 
nationalitati

20.11.2021 30.05.2022
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Responsabilităţi: Echipele de proiect: Liceul Ödemiş Anatolian Turcia, Sant'Agata De' Goti (BN), 
Italia, Liceul Karpuzlu Anadolu Turcia, Colegiul Tehnic Hneri Coanda, Colegiul Tehnic E. 
Ungureanu, Colegiul National Iosif Vulcan Oradea

Indicatori realizare: Certificate de participare proiect eTwinning national si european

Comentarii:

• Concluzii: Activitatea și-a atins scopul, elevii devenind conștienți de diversitatea culturală 
pe care o întâlnim în toate activitățile organizate, dar și în viața de zi cu zi.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Elevii au reușit să isi dezvolte abilitatile lingvistice, spiritul de competitie,sa 
învete sa lucreze cu instrumente digitale Web2Tools, sa fie creativi, sa aibă toleranta pentru 
ceilalți,   sa isi îmbogățească vocabularul in limba engleza.

9 Proiectul  ERASMUS+, ȘANSA 
DE A DEVENI UN BUN 
TEHNICIAN! 

5, 5 Accentuarea 
dimensiunii 
europene și 
internationale în 
formarea 
profesională și 
adoptarea în școlile 
VET a unui set de 
instrumente 
moderne în 
activitatea de 
dezvoltare 
strategica a 
acestora, în 
vederea reducerii 
absenteismului/ 
abandonului școlar 
și reducerii ratei 
șomajului în rândul 
tinerilor.

30.05.2022 15.07.2022

Responsabilităţi:  Liceulul Tehnologic ,,Transilvania” Deva a demarat la data de 01 decembrie 
2020, prin contractul 2020-1-RO01-KA102 -079535, proiectul “Erasmus+, Șansa de a deveni un 
bun tehnician!”
 Partenerii de primire sunt instituțiile VET: Centro de Formação da Indústria Electrónica, Energia – 
CINEL, Lisabona, Portugalia,  Santogal P. Comércio e Reparação de Automóveis Lda, Lisabona, 
Portugalia; Centro de Formação Profissional da Reparação Automóvel-CEPRA, Lisabona, 
Portugalia; AUTOINDIA, Sacavem, Portugalia; Casa da Educacao, Lisabona, Portugalia; 
Handwerkskammer Postdam, Potsdam, Germania; EuroProfessio, Berlin, Germania; Centrum 
Ksztalcenia Praktycznego-CKP, Wroclaw, Polonia; JT Serwis Marcin Ladowski, Wroclaw, Poland 
și Futurum - Coordination of EU Projects, Jędrzejów, Polonia.

Indicatori realizare: -de competențe cheie, abilități și cunoștințe specifice domeniului de calificare, 
recunoscute prin instrumente europene ECVET, Europass;
-Îmbunătățirea competențelor aplicabile în activitatea de dezvoltare strategică a  cadrelor didactice 
din personalul administrativ responsabil de managementul și dezvoltarea strategică a instituției de 
învățământ.
Comentarii:

• Concluzii: Proiectul este o importantă oportunitate de învățare.
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• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: - experiență de lucru relevantă, dobândirea de competențe profesionale în 
domeniul lor de formare, de competențe sociale și personale esențiale în societatea 
cunoasterii, pentru a-și imbunătăți semnificativ capacitatea de tranziție spre un loc de 
muncă și insertie profesională de succes.

10 Săptămâna Hour of code - 
Minecraft

2, 2 Oferă elevilor o 
introducere în 
tehnologie și 
programare.

06.12.2021 10.12.2021

Responsabilităţi: Prof. Vionelia STEFU și elevii de liceul din clasele IX, X, XI și XII
Indicatori realizare: Certificate de participare digitale pentru elevi

Comentarii:

• Concluzii: Finalizarea activității s-a soldat cu obținerea unui Certificat de participare 
personalizat, în format digital

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Dezvoltarea competențelor IT 
11 Simpozion Multidisciplinar 
Internațional PRACTICI 
EDUCAȚIONALE DE SUCCES 
DIN PERSPECTIVA 
EDUCAȚIEI ACTUALE

1, 1 dezvoltarea 
cadrelor didactice 
prin schimburi de 
bune practici în 
domeniul educației

25.10.2021 25.10.2021

Responsabilităţi:  Centrul de Resurse Educaționale, cu sprijinul Asociației Profesionale a 
Cadrelor Didactice ,,RO EDUCAȚIE”  și a Centro Romeno Per L’Integratione E Tradizioni - Roma, 
Italia; coordonator - prof. Olivia - Alexandra TUDORAN; prof. Szasz-Toma Maria Laura

Indicatori realizare: Adeverință + certificat de coordonator / participare și organizare

Comentarii:

• Concluzii: Finalitatea simpozionului este fructuoasă atât pentru organizatori, cât și pentru 
participanți, prin rezultatele deosebite, participarea numeroasă și publicarea unui volum al 
lucrărilor participanților, cu ISBN, înregistrat la Biblioteca Națională a României.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Dezvoltare profesională și personală

27

COLEGIUL TEHNIC "HENRI COANDA" MUN.TIMIŞOARA



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

12 Ziua Mondială a Alimentației 2, 2 Conștientizarea 
elevilor asupra 
problemelor 
alimentare care pot 
apărea pe termen 
lung, de a promova 
solidaritatea 
națională și 
internațională în 
lupta împotriva 
foametei, 
familiarizarea 
elevilor cu noțiunile 
fundamentale ale 
unei alimentații 
sănătoase în 
contextul actual

15.10.2021 16.10.2021

Responsabilităţi: 
     Responsabili: echipa de proiect a Colegiului Tehnic Henri Coanda

 Organizatori: Colegiul Tehnic „Henri Coandă", Timișoara. Profesori coordonatori Szasz-Toma 
Laura, Popa Ancuta, Membrii: Lazarel, Boia, Ciobanu, Puiu, Rusu.  Număr de elevi: 40.
Comisia de evaluare este alcătuită din 4 membrii, profesori universitari la U.S.A.M.V.B.Timisoara

Indicatori realizare: Articole  pe site-ul  școlii, dezbatere, fise de jurizare membrii comisiei de 
jurizare 

Comentarii:

• Concluzii: Activitatea s-a bucurat de entuziasm în rândul elevilor.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: cultivarea și promovarea spiritului de competiție, conștientizarea elevilor 
asupra problemelor alimentare care pot apărea pe termen lung, de a promova solidaritatea 
națională și internațională în lupta împotriva foametei, familiarizarea elevilor cu noțiunile 
fundamentale ale unei alimentații sănătoase în contextul actual.

Nr. 
crt.

Nume Tip Cercetare Obiective Dată 
început    

Dată 
sfârşit

Activităţi de evaluare internă
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Învăţamântul profesional
DOMENIU Capacitate instituţională

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

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

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

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

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

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

5 Organizarea internă și funcționarea curentă a unității de 
învățământ x

DOMENIU Eficacitate educaţională

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

Subdomeniu Angajabilitatea

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

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

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

starea de bine) x
DOMENIU Managementul calităţii

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

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

29

COLEGIUL TEHNIC "HENRI COANDA" MUN.TIMIŞOARA



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

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

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

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

Subdomeniu Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor 
învăţării, inclusiv de către elevi

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

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

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

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

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

DOMENIU Capacitate instituţională

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

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

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

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

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

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

DOMENIU Eficacitate educaţională

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

Subdomeniu Angajabilitatea

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

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

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

starea de bine) x
DOMENIU Managementul calităţii

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

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

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

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

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

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

Subdomeniu Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor 
învăţării, inclusiv de către elevi

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

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

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

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

1 Asigurarea accesului  la oferta educaţională a şcolii x

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

Nr. 
crt.

Nume Tip 
Activitate

Obiective Dată 
început    

Dată 
sfârşit

1  Etapa Județeană a 
Olimpiadelor din Aria Curriculară 
Tehnologii, Profil Tehnic si 
Servicii 

1, 1 Motivarea elevilor 
prin atingerea 
performantei scolare 
pe tot parcursul 
anilor de liceu
Insusirea de 
cunostinte, abilitati si 
atitudini necesare 
pentru profilul servicii 
si tehnic
Recompensarea prin 
sistemul de diplome 
si burse scolare

19.12.2022 17.04.2023

Responsabilităţi: Coordonatori activitate: prof. Muntean Maria, prof. Ardelean Ornela - electronica 
prof. Lazarel Emilia, prof. Patrutescu Oana - tehnician in administratie
prof. Szasz-Toma Laura, prof. Popa Ancuta, prof. Boia Ana Maria, prof. Ciobanu Alina, prof. Puiu 
Constantin  

Indicatori realizare: diplome de participare, premii

Detalii: Identificarea elevilor capabili de performanata 
Pregătirea și coordonarea elevilor capabili de performanță la olimpiada judeteana

2 Achizitia unui laborator de 
electronica si automatizari

3, 3 Imbunatatirea calitatii 
in activitatile de 
predare, invatare
Imbunatatirea bazei 
materiale cu 
echipamente 
necesare activitatilor 
de laborator

01.11.2022 26.01.2023

Responsabilităţi: Echipa de management a scolii

Activităţi de îmbunătăţire a calităţii:
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Indicatori realizare: Contractul de vanzare-cumparare
Proces verbal de receptie

Detalii: Introducerea ofertei pe SICAP
Alegerea ofertei 
Achizitia produsului

3 Concurs National Matematica 
"A. Haimovici" 

1, 1 1. Identificarea si 
selectarea elevilor 
capabili de 
performanta
2. Dezvoltarea 
competentelor 
matematice si logice 
ale elevilor

10.01.2023 20.04.2023

Responsabilităţi: Coordonator activitate: Prof. Iovan Delia

Indicatori realizare: Diplome de participare

Detalii: Pregatirea elevilor capabili de performanta in Centrele de Excelenta
Responsabili: profesorii de Matematica

4 Concurs Regional de Limba 
Engleza pentru colegiile si 
liceele tehnice, tehnologice si 
vocationale "Hi!Tech English" 

2, 1 1. dezvoltarea 
competentelor de 
exprimare a elevilor 
in limba engleza
2. cresterea 
interesului elevilor 
pentru participarea la 
orele de curs de 
limba engleza

06.02.2023 20.04.2023

Responsabilităţi: Coordonator activitate: prof. Brebenel Adriana

Indicatori realizare: Diplome de participare - elevi
Adeverinte - profesorii implicati
Proba scrisa de concurs de tip examene Cambridge, desfasurata la CTHC. Participa elevii care au 
fost selectati la nivelul judetului Timis (minim 80p la selectia organizata la nivel de unitate), din 
scolile cu profil tehnologic si vocational (se califica la etapa regionala elevii care obtin minim 85p);

Detalii: Concurs Regional de Limba Engleza pentru colegiile si liceele tehnice, tehnologice si 
vocationale "Hi!Tech English"  - etapa judeteana

5 Cursuri de perfectionare cadre 
didactice

4, 6 Perfectionarea 
continua a cadrelor 
didactice
Obtinerea de credite 
transferabile 
necesare

15.10.2022 23.06.2023

Responsabilităţi: Inscrierea cadrelor didactice la programe de formare CCD si ISJ Timis
Inscrierea cadrelor didactice la grade didactice

Indicatori realizare: adeverinte, diplome

Detalii: Cursuri de formare si perfectionare a activitatii la catedra pentru cadrele didactice si 
diriginti
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6 Dotarea salilor de clasa cu 
videoproiectoare

3, 3 Imbunatatirea 
conditiilor de 
desfasurare a 
activitatilor didactice
Sporirea gradului de 
atractivitate a orelor 
in randul elevilor

01.03.2023 31.08.2023

Responsabilităţi: Managementul unitatii

Indicatori realizare: Contract de achizitie
Registrul inventar bunuri

Detalii: Introducerea anuntului in SICAP
Cerere oferte de preturi
Analiza ofertelor
achizitie si incheiere contract de achizitie
Receptie si montaj

7 Proiecte internationale 
eTwinning

2, 1 Să cultive spiritul de 
competitie și munca 
in echipa
Să conștientizeze cât 
de comună este 
engleza în viața de zi 
cu zi
Să stimuleze 
sentimentul de 
toleranță și apreciere 
față de celelalte 
nationalitati

07.11.2022 10.04.2023

Responsabilităţi: Coordonatori activitate: prof. Szasz-Toma Laura, prof. Brebenel Adriana, prf. 
Popa Ancuta, prof. Boia Ana Maria

Indicatori realizare: Diplome participare, certificat de calitate national si european

Detalii: Echipe de cate 5 elevi coordonati de un cadru didactic participa la sesiunile de activitati ale 
proiectului ales pe platforma Twinspace a eTwinning
Realizeaza mici proiecte cu ajutorul web2tools invatate
Obtin certificate de calitate nationale si europene pe baza muncii prestate 

8 Promovarea ofertei educationale 
scolare

2, 2 Atragerea elevilor din 
invatamantul 
gimnazial catre 
specializarile oferite 
de liceu
Promovarea imaginii 
scolii

02.05.2023 31.05.2023

Responsabilităţi: Comisia de promovare a scolii
Comisia CEAC
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Indicatori realizare: Stand promotional
Site-ul unitatii actualizat
Vizite ale grupelor de elevi din scolile gimnaziale

Detalii: Realizarea de materiale promotionale de promovare
Actualizarea site-ului cu oferta educationala
Participarea la Targul Liceelor Timisene si a altor evenimente specifice
Parteneriate cu scolile gimnaziale din judet
Ziua Portilor Deschise 

9 Targul de Primavara al Firmelor 
de Exercitiu

1, 5 Exerseaza uzantele 
comerciale prin 
derularea de 
tranzactii. Exerseaza 
limbajul de afaceri. 
Realizeaza schimbul 
de experienta intre 
profesori si elevi. 
Dezvoltarea spiritului 
antreprenorial

01.03.2023 31.05.2023

Responsabilităţi: Coordonatori activitate: prof.Lazarel  Emilia, prof. Szasz-Toma Laura, prof. 
Patrutescu Oana 

Indicatori realizare: diplome de participare

Detalii: Elevii efectueaza tranzactii cu celelalte firme participante. Sustin prezentari P.P.T. despre 
firma si spoturi publicitare
Prezinta firma in fata juriului in limbile romana si engleza

Nr. 
crt.

Nume Tip Cercetare Obiective Dată 
început    

Dată 
sfârşit

1 Chestionar privind traseul 
educational al absolventilor

Traseul de 
carieră al 
absolvenţilor

Adaptarea 
ofertei 
educationale 
la oferta pietei 
de munca
Monitorizarea 
continuarii 
studiilor in 
specializarea 
din liceu

17.07.2023 31.08.2023

Responsabilităţi: Profesorii diriginti si comisia CEAC

Indicatori realizare: Chestionare aplicate

Aspecte reţinute: Numar de absolventi care isi continua studiile in specialitatea liceului sau in alta 
specialitate
Numar absolventi care nu isi continua studiile
Absolventi care se angajeaza in tara sau in strainatate

Activităţi de evaluare internă:
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2 Chestionarea satisfactiei 
cadrelor didactice

Chestionar de 
evaluare a 
satisfacţiei 
beneficiarilor

Imbunatatirea 
procesului 
instructiv-
educativ din 
unitate

05.12.2022 28.02.2023

Responsabilităţi: Elaborarea chestionarului
Aplicarea chestionarului
Interpretarea si analiza statistica a rezultatelor
Elaborarea unui plan de masuri de imbunatatire a procesului instructiv-educativ

Indicatori realizare: Plan de masuri de imbunatatire a procesului instructiv-educativ.

Aspecte reţinute: Elaborarea chestionarului
Aplicarea chestionarului

Director, Responsabil CEAC,
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