
Raport anual de evaluare internă a calităţii

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

D01 Denumire completă Cod Sirues Judeţ Localitate

 Liceul Tehnic Buzau 792316 BUZĂU BUZĂU

D02 Mediul de rezidenţă:
Urban

D03 Poziţionarea şcolii în localitate:
Zonă periferică

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

Nici un răspuns selectat.

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

I. Date de identificare a unităţii de învăţământ 

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

10.11.2022la data de

1

k2..H.� 
.0.{. lo,� ( \-\0\. \�) 



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

6553.00 7332.00

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

profesional Da

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

Servicii Da

Tehnic Da

Resurse naturale şi protecţia mediului Da

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

Forma de invatamant cu frecventa seral
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D14 Numărul de schimburi în care funcţionează şcoala în învăţământul de zi:

Unitatea coordonatoare Structurile subordonate

două schimburi

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

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

limba română Da

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

limba engleză Da

limba franceză Da

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

Structuri 
Subordonat
e

Program 
de studiu 
bilingv

Program 
de studiu 
intensiv

Clase cu 
predare în altă 
limbă de 
circulaţie

Total 
unitate

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

16.00 0.00 Da 16.00

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

9.00 0.00 9.00

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

0.00 0.00 0.00

Total 25.00 0.00 25.00
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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)

401.00 0.00 401.00

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

211.00 0.00 211.00

Total 612.00 0.00 612.00

Total grădiniţă 0 0 0

Total niveluri şcoală 612.00 0.00 612.00

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)

5.00

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

1.00

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

0.00

Total 6.00

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
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Cu frecventa - 
seral:  
învăţământ liceal

7.00 196.00 gimnaziu 0 0

Cu frecventa - 
seral: - 
învăţământ 
postliceal 

0.00 0.00 liceu 23 597

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 7.00 196.00 23 597

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 4.00 107

turism şi alimentaţie 2.00 54

economic 6.00 144

protecţia mediului 4.00 96

Total 16.00 401

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

Nici un răspuns selectat.

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

În grădiniţă număr 
copii

În şcoală număr 
elevi

În grădiniţă 
procente [%]

În şcoală 
procente [%]

Română 0 608 0 99.35

Rromi 0 4 0 0.65

Total 0 612 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)

0 225 0 36.76

Cel putin un parinte 
are studii medii (liceu 
absolvit)

0 282 0 46.08

Cel putin un parinte 
are studii superioare

0 41 0 6.70

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

0 64 0 10.46

Total 0 612 0 100

Număr mediu ani 
studiu

0 9.96

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) 6 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 

96 0

Învăţământ de zi Elevi instituţionalizaţi sau în plasament 
familial

3 0

Învăţământ de zi Elevi care trăiesc în familii monoparentale 27 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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Învăţământ de zi Elevi care trăiesc în grija bunicilor sau a altor 
rude

39 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 0 136 0 22.22

intre 30 si 60 de minute 0 353 0 57.68

peste 60 de minute 0 123 0 20.10

Total 0 612 0 100

Timp mediu 0 47.38

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: 216 35.29

Cu domiciliul în altă localitate, care fac navetă 
zilnică

331 54.08

Din alte localităţi care stau in gazda sau la 
internat

65 10.62

Total 612 100

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 
neadecvat programului 
şcolii
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D32 Comunicarea dintre unitatea coordonatoare şi 
structurile subordonate:

Nici un răspuns selectat.

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 33 0 0 0 0 0

laboratoare/ 
cabinete 
şcolare

12 0 0 0 0 0

ateliere şcolare 2 0 0 0 0 0

D34 Baza sportivă / sala de sport:

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

Număr locuri

Utilizate pt. 
procesul 
propriu

Închiriat altor 
unităţi de 
învăţământ

Închiriat pt. 
beneficiari 
externi

Neutilizate, în 
conservare

Numărul de locuri în sala de 
mese

80 0 0 0

Numărul  locurilor de cazare 80 0 0 0

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

D39a Cabinet de asistenţă psihopedagogică 

Cabinet de asistenţă 
psihopedagogică 

Da

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

Cu normă intreagă Da

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

Nu

(3) Utilităţi

D41 Condiţii din şcoală

D41a Unitatea coordonatoare:

Curent electric Da
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Apă curentă Da

Telefon Da

D41b Structuri subordonate:

Nici un răspuns selectat.

(4) Elemente de dotare

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

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

Nici un răspuns selectat.

(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 auxiliare didactice şi 
mijloace de învăţământ, altele decât 
manualul şcolar

Da

Biblioteca asigură necesarul de legi, 
materiale şi alte documente adresate 
cadrelor didactice

Da

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

Da
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D51 Dacă există bibliotecă şcolară, cine sunt utilizatorii 
bibliotecii 

Elevii şi cadrele didactice din unitatea coordonatoare

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

Structuri 
subordonate

Total

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

11 0 11

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

68 0 68

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

125 0 125

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

125 0 125

Total 204 0 204

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 câteva discipline 

D55 Unitatea a creat  şi gestionează un site internet al şcolii

Da

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

enciclopedii electronice Da
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filme pe CD/DVD, fotografii 
digitale

Da

platformă de e-learning Da

V. Resursele umane 

(1) Informaţii privind  cadrele didactice din unitate

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

Număr cadre didactice cu 
doctorat

0 0

Număr cadre didactice cu gradul 
I

35 64.81

Număr cadre didactice cu gradul 
II

6 11.11

Număr cadre didactice cu 
definitivat

2 3.7

Număr cadre didactice fără 
definitivat

9 16.67

Număr personal didactic 
necalificat

2 3.7

Total 54 100

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)

54 100

Numărul de cadre didactice 
calificate

52 96.3

(2) Informaţii privind  acoperirea normelor didactice
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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)

56.16

Numărul de norme acoperite cu 
personalul şcolii în cadrul normei 
didactice

36.52

Numărul de norme acoperite cu 
personalul şcolii la plata cu ora

17.64

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

2.00

D60 Acoperirea disciplinelor cu personal didactic titular:

Disciplină de studiu Grad de acoperire

Alte Acoperire integrală

Biologie, şt.naturii Acoperire integrală

Chimie Acoperire integrală

Consiliere Acoperire integrală

Cultură civică Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Discipline de specialitate Acoperire integrală

Discipline economice Acoperire integrală

Educaţie antreprenorială Acoperire integrală

Educaţie fizică Acoperire integrală

Educaţie muzicală Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Educaţie plastică Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Educaţie tehnologică Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Educatoare Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Fizică Acoperire integrală

Geografie Acoperire integrală

Informatică, IT Acoperire integrală

Invăţător / institutor Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Istorie Acoperire integrală

Limba latină Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Limba română Acoperire integrală
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Limbi moderne Acoperire integrală

Maiştri instructori Acoperire integrală

Matematică Acoperire integrală

Puericultor Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Religie Acoperire integrală

Ştiinte socio-umane Acoperire integrală

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

În grădiniţă În şcoală

sub normative

(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

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 Limbi moderne Gradul I 14 Da

Director Adjunct Fizică Gradul I 27 Da

Director Adjunct 0

Director Adjunct 0
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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 386 7.15

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

16 0 16

(5) Formarea continuă

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

217

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

384

Total 601

Total grădiniţă 0

Total niveluri şcoală 601

Total liceu 384

Total profesional 217

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

Nici un răspuns selectat.

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

numărul de absenţe motivate 21529

numărul de absenţe nemotivate 24622

Total absenţe pe an 46151

Număr mediu absenţe pe copil 76.79

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

217 161 1 2 0 216

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

384 278 2 3 0 383

Total 601 439 3 5 0 599

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 

205

17

 Liceul Tehnic Buzau



Total grădiniţă 0 0 0 0 0 0

Total niveluri 
şcoală

601 439 3 5 0 599

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

În evidenţă 
la sfârşit

Înscrişi pe 
parcurs

Transferaţi Elevi care 
au 
abondona
t

Situaţie 
finală

Total elevi (toate 
nivelurile)

205 106 0 0 0 205

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 profesional 
cu durata de 3 ani după 
clasa a VIII-a

0 0 43 25 0

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

8 55 15 9 0

Total 8 55 58 34 0

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

18

 Liceul Tehnic Buzau



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 13 6 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

16 107 97 18 40 0 278

Învăţământul 
profesional

44 20 65 19 13 0 161

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)

14 34 48 8 2 0 106
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D73a Numărul elevilor din unitate care au absolvit în anul 
şcolar anterior (şcoala coordonatoare şi structuri):
Nr absolvenţi învăţământ 
"cu frecvenţă zi"

Nr absolvenţi alte forme

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

101 19

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

35 21

(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 6-6,99

clasa a X-a Sub 5

clasa a XI-a 6-6,99

clasa a XII-a Sub 5

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 peste 90%

Elevii din clasa a XI-a 25-50%

Elevii din clasa a XII-a 25-50%

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

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

Număr elevi la 
început de an

Număr 
absolvenţi

Număr 
repetenţi

Situaţie 
şcolară 
neîncheiată

Numarul de elevi 84 35 0 4
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(3) Rezultate la evaluări naţionale susţinute în anul şcolar anterior

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 7 7 1 0 15

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

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

7 0

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

8 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:

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

Da

XI. Alte realizări în activitatea şcolii

(1) Date referitoare la elevi

21

 Liceul Tehnic Buzau



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

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

Niciunul Peste 75%

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

78

(2) Date referitoare la cadrele didactice

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

22

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

2

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

122

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):

3748

(3) Aspecte manageriale

D86 - Numărul de discipline opţionale din oferta şcolii:

33
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Nr. 
crt.

Nume Tip 
Activitate

Obiective Dată 
început    

Dată 
sfârşit

1 Continuarea reabilitarii corpului 
B 

3, 6 Creșterea gradului 
de satisfacție  a 
beneficiarilor direcți 
cu privire la 
utilizarea spațiilor 
școlare

01.08.2022 31.08.2022

Responsabilităţi: Managerii instituției școlare
Contabilul 
Administratorul

Indicatori realizare: săli reamenajate 
acoperiș refăcut
Comentarii:

• Concluzii:  Reabilitarea acoperisului in valoare de aproximativ 21000 ron inceputa in anul 
scolar 2021-2022 se va finaliza pana la 1 octombrie 2022.

• Realizat în proporţie de 50 %

• Lecţii învăţate: Am învăţat din realizarea parţială că acest indicator are nevoie de 
instrumente specifice de măsurare a eficienţei şi eficacităţii caracteristice scolare, pentru 
fiecare locaţie în parte, care să confere o măsurare cât mai exactă a indicatorului, deoarece 
există diferenţe în ceea ce priveşte spaţiile şcolare din fiecare locaţie.

2 Dotarea spațiului școlar destinat 
bibliotecii școlare

1, 3 Îmbunătățirea 
dotării cu mobilier 
adecvat a  
bibliotecii școlare

01.11.2021 15.06.2022

Responsabilităţi: Managerii unității școlare
Bibliotecara școlii
Contabilitatea 
Adiministratorul liceului

Indicatori realizare: Bibliotecă amenajată corespunzător pentru aranjarea fondului de carte 

Comentarii:

• Concluzii: Realizarea partiala in proportie de 50% s-a datorat bugetului alocat, iar 
imbunatatirea fondului de carte al bibliotecii se va realiza si in anul scolar 2022-2023.

• Realizat în proporţie de 50 %

• Lecţii învăţate: Am învăţat din realizarea parţială că indicatorul de realizare are nevoie de 
instrumente specifice de măsurare a eficienţei şi eficacităţii caracteristicilor bibliotecii 
şcolare. A fost necesara adaptarea mobilierului la spatiul bibliotecii pentru o mai buna 
aceesare a acestuia de catre elevi si cadre didactice.

Activităţi de îmbunătăţire a calităţii
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3 Formarea competențelor de 
practică ale absolvenților din 
domeniul economic -proiect 
pentru învățământul tehnic prin 
Programul Educație, Burse, 
Ucenicie  și Antreprenoriatul 
tinerilor în România finanțat prin 
Granturile SEE-Mecanismul 
Financiar 2014-2021

1, 6 Identificarea 
soluțiilor 
potențialelor 
probleme legate de 
locul de muncă sau 
a dificultăților cu 
care se confruntă 
viitorii absolvenți 
din domeniul 
economic

15.10.2021 31.08.2022

Responsabilităţi: Coordonatorul proiectului 
Directori

Indicatori realizare: Competențe îmbunătățite ale cadrelor didactice cu specilalitatea în domeniul 
economic 
Parteneriate cu Primăria Buzău  și Liceul de inginerie civilă Liberec, Cehia
Comentarii:

• Concluzii: Acest tip  de proiect se pliaza pe nevoia unitatii noastre scolare de imbunatatire 
a stagiilor de practica pentru elevii de la specializarile implicate in proiectul implementat, de 
atragere a operatorilor economici in elaborarea de documente curriculare pentru practica de 
specialitatea si evaluarea acestora.

• Realizat în proporţie de 90 %

• Lecţii învăţate: Am invatat ca:
- o comunicare eficienta cu profesorii si operatorii economici parteneri in proiect genereaza 
beneficii pentru grupul tinta si nu numai
- activitatile proiectului au impact mare la nivelul beneficiarilor direcți/ indirecți/ comunitate
- masurarea progresului la stagiul de pregatire practica al elevilor si analiza satisfactiei in 
urma stagiului asigura cresterea gradului de incredere al scolii 

24

 Liceul Tehnic Buzau



4 Proiect European 2021-1-RO01-
KA121-VET-000008113

5, 4 Dezvoltarea și 
valorificarea 
parteneriatului 
social la nivelul 
instituției de 
învățământ 
implicate, prin 
realizarea și 
operaționalizarea a 
minim 3 
parteneriate de 
practică cu 
angajatorii 
portughezi , în 
cadrul unei Rețele 
de practică .

 Dezvoltarea unui 
set de măsuri 
inovative ( 
dezvoltarea 
competențelor 
transversale) cu rol 
de diversificare a 
șanselor de 
angajare pe piața 
muncii pentru viitori 
absolvenți ai 
liceului.

 Dezvoltarea 
competențelor 
profesionale 
specifice pentru 
100 de elevi  din 
Liceul Tehnic , prin 
adaptarea 
conținuturilor 
teoretice la 
cerințele locului de 
muncă și prin 
participarea 
acestora la un 
stagiu de practică 
în unități 
economice din 
Portugalia.

15.10.2021 31.08.2022

Responsabilităţi: Coordonator proiect 
Directori

25

 Liceul Tehnic Buzau



Indicatori realizare: 100 elevi cu competențe sporite în domeniul calificărilor oferite de Liceul 
Tehnic Buzău 
14 profesori români cu competențe sporite în predarea și aplicarea specialităților  profesionale  
specifice Liceului Tehnic
114 elevi și profesori cu competențe sporite in domeniul lingvistic , cu certificate lingvistice în 
lmbile engleză și portugheză 
Comentarii:

• Concluzii: Participanţii au dobândit competenţe practice suplimentare, la standarde 
europene, necesare adaptării la cerinţele pieţei muncii şi la dinamica evoluţiei tehnologice, 
si-au dezvoltat abilităţile practice, au căpătat experienţă reală de lucru, au conştientizat atât 
oportunităţile oferite de piaţa europeană a muncii cât şi oportunitatea de a studia într-o altă 
ţară
Efectuarea stagiului de practică într-o ţară străină a dus la îmbunătăţirea imaginii elevului 
atât la nivel de comunitate, şcoală cât şi la nivel intrinsec. Faptul că a putut lucra într-un 
mediu nou pentru el, departe de familie (centrul universului său) la ajutat să se descopere, 
să devină independent, responsabil, punctual ducând  la creşterea stimei de sine
Elevii si-au perfecţionat abilităţile de comunicare în două limbi străine (engleză şi 
portugheză ) Pe plan pedagogic s-a întărit legătura elev-şcoală-societate-apartenenţă la 
Uniunea Europeană
Elevii se vor adapta la un mediu cultural nou, își vor forma atitudini cum ar fi respectul 
pentru diversitatea culturală, pentru identitatea culturală proprie şi a celorlalţi, refuzul 
discriminării şi intoleranţei, viaţa într-o societate multiculturală/interculturală.
Datorită certificării competenţelor dobăndite în timpul stagiului, elevii din clasa a X, la 
absolvirea LICEULUI TEHNIC BUZĂU se vor integra mai uşor pe piaţa muncii, vor fi 
capabili să ofere servicii de calitate la nivel european.
Certificatele europass primite vor constitui un real atu atunci cand vor dori sa se angajeze, 
facilitandu-le Tranzitia de la școală la viața activă.
Scoala nostra propune continuarea cooperării, utilizând Acreditarea 100 elevi, 10 staff/an și 
cursuri de formare 2021-2027.
În anul școlar 2022-2023 este planificat un curs de formare pentru 6 profesori în Portugalia.

• Realizat în proporţie de 95 %

• Lecţii învăţate: Am invatat:
- lucrul în echipa
- cum se realizeaza pregătirea pentru inserția pe piata muncii
- cum se realizeaza tranziția de la scoala la locul de munca
-cum se utilizeaza tehnologiile și instrumentele digitale
- profesorii si-au imbunatatit tehnicile de predare, continuturile
- părinții se pot implica în problemele scolii( rapoarte comisie)
- proiectul contribuie la consolidarea renumelui scolii, creșterea încrederii elevilor, părinților 
și comunității locale în școlile tehnice, la creșterea numărului de elevi conform PLAI
- implementarea de proiecte noi și acordarea de consultanta altor scoli de către echipa de 
gestiune
- sa împărtășim din experienta noastra la nivel local, generând o schimbare in mentalitatea 
scolilor de profil: de la scoala nostra cu Carta si 2-3 aplicații la 3 Acreditari și 5-6 aplicații în 
prezent 

5 Proiect Pregătirea reală de 
actualitate prin calitate , tehnici 
și învățare continuă-PRACTIC

1, 5 Schimbul de bune 
practici privind 
metodele folosite 
pentru pregătirea 
practică a elevilor 

15.10.2021 28.02.2022
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Responsabilităţi: Coordonator proiect 
Directori 

Indicatori realizare: Parteneriate S.C.Activ Evoliria S.R.L. L iceul profesional pentru turism și 
industrie alimentară PGTHPV  Mom chilgrad Kargeali , Bulgaria
Creșterea calității procesului de învățământ
dezvoltarea progesională a cadrelor didactice
Creșterea gradului de inserție pentru 75 de absolvenți  pe piața muncii locale 
Creșterea amgajabilității elevilor la unitățile economice cu contracte de pregătire practică 
Dezvoltarea competențelor lingvistice de comunicare în limba engleză
Dezvoltarea strategiilor didactice de predare , învățare și de evaluare
Creșterea capacității a aproximativ 250 elevi de a alege o carieră în acord cu nevoile curente și 
viitoare ale pieței muncii 

Comentarii:

• Concluzii: Acest tip de proiect se pliaza pe nevoia unitatii noastre scolare de imbunatatire a 
stagiilor de practica pentru elevii de la specializarile implicate in proiectul implementat, de 
atragere a operatorilor economici in elaborarea de documente curriculare pentru practica de 
specialitatea si evaluarea acestora.
 In urma vizitei efectuate toti cei implicati au realizat Curriculumul in dezvoltare locala 
imbunatatit pentru clasele a XI-a scoala profesionala calificarile Bucatar si Cofetar patiser si 
pentru clasa a XII-a
Tehnician in gastronomie, acordul de invatare impreuna cu partenerul economic SC Evoliria 
SRL care evalueaza stagiul de practica pentru
cele trei specializari siun  ghid de bune practici pentru calificarile invatamantului profesional 
implicate in proiect

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Am invatat ca:
- o comunicare eficienta cu profesorii si operatorii economici parteneri in proiect genereaza 
beneficii pentru grupul tinta si nu numai
- activitatile proiectului au impact mare la nivelul beneficiarilor direcți/ indirecți/ comunitate
- masurarea progresului la stagiul de pregatire practica al elevilor si analiza satisfactiei in 
urma stagiului asigura cresterea gradului de incredere al scolii 
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6 Proiect Regional Education in 
Common European Culture and 
Education 

5, 1 Creșterea nivelului 
de conștientizare a 
50%  dintre elevii 
școlilor implicate în 
proiect 
Creșterea cu 40% 
a numărului de 
elevi care identifică 
ritualurile de 
naștere , nuntă, 
înmormântare prin 
intermediul a 5 
subcategorii , 
muzică, dans, 
valori, costume, 
mâncare , obiceiuri 
/superstiții 
Crearea unui E 
book cu activitățile 
proiectului și a unui 
e -dicționar 

01.12.2021 30.08.2022

Responsabilităţi: Coordonator proiect 
Directori

Indicatori realizare: Până la finalul proiectului 5000 de elevi, profesori, stakeholderi și autorități 
locale vor acționa pentru păstrarea valorilor culturale locale specifice zonei de apartenență
Comentarii:

• Concluzii: Proiectul se dovedeste a fi de un real succes, elevii s-au aratat interesati de 
participarea la activitatile proiectului. La selectia organizata in noiembrie 2021 pe 12 locuri 
s-au înscris 40 de elevi.
Obiectivele proiectului au fost indeplinite, fiecare tema abordata in cadrul intalnirilor 
transnationale s-a dovedit a fi o lectie invatata de elevi, cu impact major asupra organizatiei 
educationale. 
In urma intalnirilor s-au realizat produse de multiplicare si informare materializate intr-un e-
book.
Prin actul aditional nr.1 s-a solicitat prelungire proiectului pana la 28 februarie 2023 in baza 
hotararii tuturor partenerilor, acest fapt fiind cauzat de decalarea activitatilor din pandemie.
În octombrie 2022 se derulează activitatile cu tarile partenere în România. 

• Realizat în proporţie de 70 %

• Lecţii învăţate: Am învățat ca:
 - planificarea deplasarilor poate fi dificila in perioada pandemiei.
- vizitele de studiu la 4 din din cei 6 parteneri ( Polonia, Turcia, Croatia, Franta) sunt 
benefice pentru participanți din punct de vedere lingvistic, cultural, educational și 
interrelational.
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7 Proiectul ROSE 1, 4 Creșterea 
procentului de 
promovabilitate la 
examenul de 
bacalaureat , 
sesiunea 2022
Creșterea gradului 
de satisfacție a 
beneficiarilor direcți 
și indirecți asupra 
nivelului de 
pregătire a elevilor 
pentru promovarea 
examenului de 
bacalaureat

15.10.2021 26.06.2022

Responsabilităţi: Directorii unității școlare
Cadrele didactice ce predau discipline de bacalaureat 
Diriginții claselor a XII a și a XIII seral
Indicatori realizare: Procent de promovabilitate la examenul național de bacalaureat

Comentarii:

• Concluzii: Prin acest program elevii din clasele a XII-a au beneficiat de sprijin pedagogic la 
materiile la care vor susține/au susținut examenul de Bacalaureat. Elevii care au dorit să 
participe la această activitate au completat cereri similare celor înscrierii la examenul de 
Bacalaureat, exprimându-și,în același timp, opțiunile pentru proba E. Pentru fiecare clasă s-
au organizat 3 ședințe/săptămână
(la fiecare materie de examen). Grupul țintă a fost alcătuit din elevii celor 4 clase de liceu 
din anii terminali care și-au exprimat intenția de a participa la examenul de Bacalaureat. În 
funcție de evoluția situației pandemice sesiunile s-au ținut atât on-line, cât și fizic.
Fiecare cadru didactic a întocmit o planificare a activităților de remediere în funcție de 
punctele slabe identificate în urma testărilor inițiale.
În anul V de proiect (2021-2022) au beneficiat de pregătire suplimentară și elevii claselor a 
XI-a în vederea pregătirii pentru examenul de bacalaureat si recuperarii decalajelor din 
perioada pandemiei.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Am invatat ca :
- elevii sunt mai motivati pentru a invata şi obţin rezultate mai bune la examene 
- nivelul de pregatire al elevilor se reflecta in reusita la examenul de bacalaureat
- este dificil să se realizeze toate activităţile propuse in proiect din cauza multiplelor variabile 
ce pot apărea în desfăşurarea procesului de învăţământ (vacanta obligatorie din cauza 
pandemiei)
- accesul la resursele educaţionale cu ajutorul tehnologiei creste eficacitatea lectiilor de 
pregatire suplimentara 
- elevii care beneficiaza de consiliere în carieră și dezvoltare personală obtin rezultatele pe 
care le așteapta in evolutia lor ulterioara 
- profesorii pot folosi metode didactice variate adaptate stilului de invatare al elevilor
- rezultatele obtinute cresc gradul de satisfactie al beneficiarilor
- o buna implementare a activitatilor ( selectia grupurilor tinta, orarul, promovarea, pilotarea 
chestionarelor de satisfactie)  de catre echipa manageriala si profesorii implicati asigura 
reusita proiectului  
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8 Securizarea spațiilor școlare 6, 4 Creșterea gradului 
de securitate în 
perimetrul liceului 
pentru elevi și 
personalul școlii

30.10.2021 15.03.2022

Responsabilităţi: Managerii unității școlare
Administratorul unității școlare
Responsabilul CEAC

Indicatori realizare: Gard funcțional în jurul corpului B al liceului

Comentarii:

• Concluzii: Activitatea desfasurata in anul 2021-2022 are valoare prin creșterea satisfacției 
beneficiarilor direcți-elevii. Fondurile alocate au avut ca destinatie prioritara securizarea 
accesului la internat.
Pentru a se realiza securizarea corpului B al liceului in anul urmator scolar este necesara 
proiectarea gardului si obtinerea autorizatiilor de la apa, canalizare, alimentare cu energie 
electrica, gaze si salubritate pentru construirea gardului in vederea securizatii perimetrului 
scolar.  

• Realizat în proporţie de 50 %

• Lecţii învăţate:  Montarea unui sistem de siguranță pe bază de cartelă a fost apreciată de 
elevi, părinți, cadre didactice, personalul auxiliar și nedidactic.
 Creșterea gradului de siguranță pentru elevii din internat, Corpul B, inclusiv pentru 
personalul auxiliar și nedidactic.

Nr. 
crt.

Nume Tip Cercetare Obiective Dată 
început    

Dată 
sfârşit

1 Cercetare privind traseul 
profesional al absolvenților 
promoția 2021

Traseul de carieră 
al absolvenţilor

Realizarea 
unui raport 
privind 
urmărirea în 
carieră  a 
absolvenților 
liceului, 
promoția 
2021
Monitorizare
a parcursului 
profesional al 
absolvenților, 
promoția 
2021

02.05.2022 10.06.2022

Responsabilităţi: CEAC 
Diriginții claselor XII și XIII seral , promoția 2021

Indicatori realizare: Raport privind urmărirea în carieră 

Comentarii:

Activităţi de evaluare internă
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PARTEA A III-A
NIVELUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ, CONFORM

• Concluzii: Este necesara o monitorizare continua pentru imbunatatirea ofertei educationale 
viitoare pentru a creste nivelul de satisfactie a beneficiarilor.

• Realizat în proporţie de 80 %

• Lecţii învăţate: Am invatat ca proiectarea ofertei educaționale în funcție de cerințele pieței
muncii bazată pe inserția socio-profesională a absolvenților are ca efect creșterea 
procentului de incluziune a absolvenților.
Absolventii cu rezultate bune la Bacalaureat isi continua studiile in invatamantul universitar 
si postliceal de specialitate.
In realizarea acestui indicator s-au implicat atat profesorii diriginti, cat si elevii si parintii.  

2 Curs de formare Evaluarea 
internă  a calității în Liceul 
Tehnic Buzău conform noilor 
standarde 

Analiză de conţinut 
a materialelor de 
suport educaţional

Formarea 
cadrelor 
didactice în 
domeniul 
evaluării 
interne 
conform 
noilor 
standarde de 
evaluare 
externă, 
autorizare și 
acreditare 
conform H.G. 
nr 
994/18.11.20
20 publicate 
în MO nr 
1225/14.12.2
020

01.07.2022 29.07.2022

Responsabilităţi: CEAC 
Directorii 

Indicatori realizare: Standardele noi de evaluare,  autorizare și acreditare și  Metodologia  de 
evaluare
instituțională  in vederea  autorizării,  acreditării  și evaluării periodice  a organizaliilor  furnizoare  
de
educație,  aprobată  prin HG 993/18.11.2020,  publicată in Monitorul  Oficial nr. 
1205110.12.2020.cunoscute de cadrele didactice

Comentarii:

• Concluzii: Activitatile desfasurate au imbunatatit nivelul de satisfactie a beneficiarilor si  
calitatea actului educaţional la nivelul organizatiei educationale in vederea autorizarii si 
acreditarii in viitor.

• Realizat în proporţie de 80 %

• Lecţii învăţate: Am invatat ca pentru realizarea acestui indicator este necesara implicarea 
unui numar de cadre didactice,tehnologie, resurse de timp cu privire la instruirea legata de 
Metodologia de evaluare institutionala in vederea autorizarii, acreditarii si evaluarii periodice 
a organizatiilor furnizoare de educatie, aprobata prin HG 993/18.11.2020. 
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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
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
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Subdomeniu Rezultatele învăţării
1 Rezultatele obținute (participarea școlară, rezultatele învățării și 

starea de bine) x
DOMENIU Managementul calităţii

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DOMENIU Capacitate instituţională

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

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

34

 Liceul Tehnic Buzau



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

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

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

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

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

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

1 Asigurarea accesului  la oferta educaţională a şcolii x

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

Nr. 
crt.

Nume Tip 
Activitate

Obiective Dată 
început    

Dată 
sfârşit

1 Continuarea dotării bibliotecii 
școlare

3, 3 Îmbunătățirea 
fondului de carte a 
bibliotecii și 
modernizarea 
spațiului destinat 
bibliotecii școlare.

15.10.2022 30.11.2022

Responsabilităţi: Directorii
Administratorul de patrimoniu
Bibliotecarul
Contabilul
Cadrele didactice

Indicatori realizare: Achiziționarea a cel puțin 1000 de volume.
Dotarea bibliotecii cu mobilier adecvat.

Detalii: Continuarea dotării bibliotecii școlare cu aproximativ 1000 de cărți și mobilier adecvat.

Activităţi de îmbunătăţire a calităţii:
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2 Montarea  unui panou solar la 
cantina

3, 3 Reducerea 
cheltuielilor cu 
încălzirea apei la 
cantină.

01.02.2023 28.02.2023

Responsabilităţi: Directorul
Administratorul financiar
Administratorul de patrimoniu
Cadre didactice de specialitate

Indicatori realizare: Instalarea unui panou solar pentru încălzirea apei la cantină
Reducerea cu cel puțin 50% a costurilor la energie

Detalii: Eficientizarea modului de utilizare a cantinei prin modernizarea acesteia.

3 Proiect ”Formarea 
competențelor absolvenților din 
domeniul economic”

5, 1 1.Formarea 
profesională a 
cadrelor didactice de 
specialitate din 
domeniul economic 
și a tuturilor de 
practică
2.Facilitarea trecerii 
de la școală la locul 
de muncă a 
absolvenților
3.Îmbunătățirea 
conținutului 
programelor școlare 
de practică

15.10.2022 31.10.2022

Responsabilităţi: Directorul 
Partenerii economici
Cadrele didactice discipline economice
Comisia pentru Proiecte Europene

Indicatori realizare: Implemntarea a CDL-uri de specialitate
Cel puțin 40% dintre elevi desfășoră stagiile de practică la agenții economice 
Încheierea de protocoale de practică cu cel puțin 20 de agenți economici
Detalii: Finalizarea proiectului, diseminarea activităților și a produselor finale.

4 Proiect ”Regional Education in 
Common European Culture and 
Education”

5, 4 Creșterea gradului 
de conștientizare a 
rolului educației 
elevilor prin cultură 
în lumea modernă.

01.01.2023 28.02.2023

Responsabilităţi: Directorul
Comisia pentru Proiecte Europene
Administratorul financiar

Indicatori realizare: Creșterea calității actului educațional în îmbunătățirea cu 10 % a rezultatelor 
școlare
Detalii: Finalizarea Proiectului Regional Education in Common European Culture and Education.
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5 Proiect ”Studiem și ne formăm 
împreună pentru o practică mai 
bună”

5, 1 1.Îmbunătățirea 
conținutului 
programelor școlare 
de practică pentru 
două specializări.
2. Facilitarea trecerii 
de la școală la 
întreprindere, 
conducând la un 
nivel înalt de 
angajabilitate al 
absolvenților.
3. Formarea 
profesională a 
cadrelor didactice 
care predau 
discipline din 
domeniul alimentației 
publice și a tutorilor 
de practică.

01.01.2023 31.08.2023

Responsabilităţi: Directorul
Partenerii economici
Cadrele didactice domeniul economic

Indicatori realizare: Cel puțin 40% dintre elevi desfășoară stagiile de practică la agenți economici 
Încheierea de protocoale de practică cu cel puțin 20 de agenți economici
Detalii: Proiectarea curricumului și perfecționarea cadrelor didactice de specialitate.

6 Proiect ”Take the next step to 
environment protection”

5, 2 Formarea de 
deprinderi la elevi cu 
privire la un 
comportament 
responsabil față de 
mediul înconjurător.

01.04.2023 31.05.2023

Responsabilităţi: Directorul
Comisia pentru Proiecte Europene
Administratorul financiar

Indicatori realizare: Creșterea cu 30% a numărului de elevi care se implică în activăți de 
separarea deșeurilor și reducerea resurselor
Detalii: 1.Schimb de experiență între profesori.
2.Campanii de mediu
3.Competiție școlară 
4.Activități nonformale

7 Proiect 2022-1-RO01-KA121-
VET-000066239

5, 1 Îmbunătățirea 
competențelor 
practice la standarde 
europene ale elevilor 
pentru integrarea pe 
piața muncii.

01.01.2023 31.08.2023

Responsabilităţi: Directorii
Comisia pentru Proiecte Europene
Administratorul financiar
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Indicatori realizare: Cursuri de formare pentru cadrele didactice
Mobilități ale elevilor din clasa a X-a de la toate specializările pentru efectuarea stagiilor de practică 
în Portugalia la partenerii economici 
Creșterea procentului absolvenților angajați în următorii 3 ani

Detalii: Stagiu de pregătire practică pentru elevi în Portugalia.
Cursuri de formare pentru profesori în străinătate.

8 Proiect European 2021-1-RO01-
KA121-VET-000008113

5, 1 Facilitarea tranziției 
de la școală la viața 
activă și creșterea 
procentului de 
absolvenți angajați.
Formarea 
competențelor 
digitale avansate ale 
cadrelor didactice la 
standarde europene.

15.10.2022 30.11.2022

Responsabilităţi: Directorii
Cadrele didactice
Administratorul financiar
Secretarul

Indicatori realizare: Participarea a 5 profesori la un curs de formare în Finlanda în perioada 16-22
 octombrie 2022
5 Certificate EUROPASS
Creșterea motivației pentru studiu cu 100%

Detalii: 1.Activitate de formare a cadrelor didactice în Finlanda.
2.Finalizarea proiectului și diseminarea activităților.

9 Realizarea branșamentului 
electric 

3, 3 Îmbunătăţirea 
caracteristicilor 
spaţiilor şcolare.

01.07.2023 31.08.2023

Responsabilităţi: Director
Administrator financiar
Administrator de patrimoniu

Indicatori realizare: Planul de investiții
Respectarea normelor de securitatea muncii

Detalii: Continuarea activităţii de reabilitare, amenajare şi întreţinere a spaţiilor şcolare

10 Securizarea spațiilor școlare 3, 3 Îmbunătățirea 
caracteristicilor 
spațiilor școlare.
Creșterea gradului 
de satisfacție a 
beneficiarilor direcți 
cu privire la utilizarea 
spațiilor școlare.

01.06.2023 31.08.2023

Responsabilităţi: Director
Administrator financiar
Administrator de patrimoniu
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Indicatori realizare: Creșterea gradului de siguranță în perimetrul școlii prin realizarea unui gard 
funcțional pentru securizarea Corpului B și a cantinei liceului.
Respectarea normelor de securitatea muncii.
Planul de investiții
Detalii: Continuarea activității de reabilitare, amenajare și întreținerea spațiilor școlare. Securizarea 
Corpului B și a cantinei prin construcția unui gard.

Nr. 
crt.

Nume Tip Cercetare Obiective Dată 
început    

Dată 
sfârşit

1 Chestionar de observare directă 
a metodelor specifice digitale

Observaţie 
directă a metodei 
pedagogice

Perfecționarea 
cadrelor 
didactice cu 
metode 
moderne 
specifice 
învățământului 
finlandez.

03.07.2023 31.08.2023

Responsabilităţi: Directorii
Membrii CEAC
Cadrele didactice

Indicatori realizare: Desfășurarea a cel puțin 50% dintre orele de curs cu instrumente digitale 
moderne.

Aspecte reţinute: Cadrele didactice aplică la clasă instrumentele digitale însușite la cursul de 
formare ”Integrating technology into education with Web tools”.

2 Chestionar de satisfacție a 
beneficiarilor direcți

Chestionar de 
evaluare a 
satisfacţiei 
beneficiarilor

Aprecierea 
gradului de 
corelare între 
calificările 
cerute pe 
piața muncii 
locale și 
calificările 
oferite de 
curriculum 
Liceului 
Tehnic Buzău.

01.04.2023 30.06.2023

Responsabilităţi: Directorii
Membrii CEAC
Cadrele didactice

Indicatori realizare: Creșterea cu 50% a gradului de satisfacție a beneficiarilor direcți

Aspecte reţinute: Există o perfectă corelare între calificările cerute pe piața muncii locale și 
calificările oferite de curriculum Liceului Tehnic Buzău.

Activităţi de evaluare internă:

Director, Responsabil CEAC,
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'RoF. 




