
Raport anual de evaluare internă a calităţii

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

D01 Denumire completă Cod Sirues Judeţ Localitate

LICEUL TEHNOLOGIC 
"HARALAMB VASILIU", 
PODU ILOAIEI

844391 IAŞI PODU ILOAIEI

D02 Mediul de rezidenţă:

Urban

D03 Poziţionarea şcolii în localitate:

Zonă periferică

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

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

Da

I. Date de identificare a unităţii de învăţământ 

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

14.11.2022la data de
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PARTE A II-A 
DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE

Nr.
crt.

Nume Tip
Activitate

Obiective Dată 
început

Dată 
sfârşit

1 IC1 6 O1: Monitorizarea 
calității proceselor 
din unitatea școlară

15.10.2021 22.12.2021

Responsabilităţi: CEAC
Secretariat
Directori
Diriginți

Indicatori realizare: Actualizarea permanentă a bazei de date

Comentarii:

• Concluzii: Actualizarea bazei de date contribuie la monitorizarea eficientă a calității 
activităților derulate și permite intervenția promptă pentru remedierea disfuncționalităților și 
stabilirea activităților de îmbunătățire.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Actualizarea bazei de date permite o monitorizare eficientă a statusului 
unității de învățământ.

2 IC2 2 O1: Reducerea 
conflictelor părinți-
copii
O2: Creșterea 
rolului familiei în 
viața tânărului

15.10.2021 22.12.2021

Activităţi de îmbunătăţire a calităţii

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

9

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):

372

(3) Aspecte manageriale
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Responsabilităţi: Director
Director adjunct
Diriginții
Profesorii
Coordonatorul de proiecte și programe educative
Consilierul psihopedagog

Indicatori realizare: Frecvența
Rata de abandon școlar
Rata de promovabilitate

Comentarii:

• Concluzii: Diminuarea ratei de abandon și creșterea frecvenței elevilor ai căror părinți au 
ținut legătura cu școala.
În cazul elevilor ai căror părinți nu au ținut legătura cu școala sau sunt plecați în străinătate 
s-a constatat creșterea ratei de abandon și scăderea frecvenței.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Consilierea frecventă și de specialitate a condus la o mai bună relaționare 
între părinți-elevi-școală.

3 IC3 2 O1: Dezvoltarea 
creativității prin 
activități 
extrașcolare
O2: Petrecerea 
timpului liber într-un 
mod eficient și 
controlat
O3: Formarea 
atitudinilor privind 
protecția mediului, 
de voluntariat și de 
implicare la nivelul 
comunităților

15.10.2021 22.12.2021

Responsabilităţi: Diriginții
Coordonator proiecte și programe educative
Director adjunct
Cadre didactice

Indicatori realizare: Numărul de activități realizate
Numărul de elevi implicați
Numărul de parteneriate încheiate
Numărul de invitați participanți

Comentarii:

• Concluzii: - Toți elevii au fost implicați în realizarea activităților extrașcolare.
- S-au realizat activități cu parteneri locali/județeni/naționali.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: - Implicarea elevilor în activitățile extracurriculare contribuie la creșterea 
atractivității activității educative, petrecerea timpului liber în mod plăcut și asistat și 
reducerea abandonului școlar.
- Identificarea unor teme de interes la nivelul comunității.
- Promovarea activităților școlii în comunitatea locală.
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4 IC4 6 O1: Aplicarea 
eficientă a 
procedurilor de 
asigurare a calității 
și de autoevaluare 
instituțională
O2: Perfecționarea 
continuă a cadrelor 
didactice în 
vederea creșterii 
calității actului de 
predare-învățare-
evaluare

03.01.2022 30.06.2022

Responsabilităţi: Director
Director adjunct
CEAC
Responsabilul cu formarea continuă
Comisia de curriculum
Șefii departamentelor

Indicatori realizare: Revizuire și elaborare de proceduri.
Participarea profesorilor și a personalului nedidactic la programe de formare continuă.

Comentarii:

• Concluzii: Cadrele didactice formate prin cursuri de perfecționare și susținere de grade 
didactice au implementat achizițiile în cadrul procesului de predare-învățare-evaluare, ceea 
ce a condus la creșterea calității actului didactic.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Interesul pentru formare continuă a condus la diversificarea metodelor și 
mijloacelor didactice folosite în activitatea didactică.

5 IC5 2 O1: Dezvoltarea 
creativității prin 
activități 
extrașcolare
O2: Petrecerea 
timpului liber într-un 
mod eficient și 
controlat
O3: Formarea 
atitudinilor privind 
protecția mediului, 
de voluntariat și de 
implicare la nivelul 
comunităților

01.04.2022 30.06.2022

Responsabilităţi: Diriginții
Coordonator proiecte și programe educative
Director adjunct
Cadre didactice

Indicatori realizare: Numărul de activități realizate
Numărul de elevi implicați
Numărul de parteneriate încheiate
Numărul de invitați participanți
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Comentarii:

• Concluzii: - Toți elevii au fost implicați în realizarea activităților extrașcolare.
- S-au realizat activități cu parteneri locali/județeni/naționali.

• Realizat în proporţie de 50 %

• Lecţii învăţate: - Implicarea elevilor în activitățile extracurriculare contribuie la creșterea 
atractivității activității educative, petrecerea timpului liber în mod plăcut și asistat și 
reducerea abandonului școlar.
- Identificarea unor teme de interes la nivelul comunității.
- Promovarea activităților școlii în comunitatea locală.

6 IC6 1 O1: Elevul devine 
un partener în 
procesul educativ

15.10.2021 22.12.2021

Responsabilităţi: Director
Director adjunct
Șefii de comisii metodice
Profesorii

Indicatori realizare: Cel puțin o activitate demonstrativă lunară.
Asistențe la ore.

Comentarii:

• Concluzii: Au scăzut rata de abandon și promovabilitatea.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Profesorii și-au însușit strategii atractive pentru elevi, ceea ce a dus la 
implicarea elevilor în procesul didactic și la progresul lor școlar.

7 IC7 1 O1: Elevul devine 
un partener în 
procesul educativ

01.04.2022 30.06.2022

Responsabilităţi: Director
Director adjunct
Șefii de comisii metodice
Profesorii

Indicatori realizare: Cel puțin o activitate demonstrativă lunară / comisie curriculum.
Inspecții de definitivat și grade didactice.

Comentarii:

• Concluzii: Au crescut promovabilitatea și rata de abandon școlar.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Profesorii și-au însușit strategii atractive pentru elevi, ceea ce a dus la 
implicarea elevilor în procesul didactic și la progresul lor școlar.

Activităţi de evaluare internă
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Nr.
crt.

Nume Tip Cercetare Obiective Dată 
început

Dată 
sfârşit

1 Monitorizarea inserției 
absolvenților

Traseul de carieră 
al absolvenţilor

O1:
Proiectarea
ofertei
educaționale 
în funcție de 
cerințele 
pieței muncii 
bazată pe 
inserția 
socio-
profesională 
a
absolvenților

04.07.2022 31.08.2022

Responsabilităţi: Diriginții
Secretarii

Indicatori realizare: Numărul de absolvenți integrați

Comentarii:

• Concluzii: O bună proiectare a ofertei educaționale garantează inserția socio-profesională 
a absolvenților.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Proiectarea ofertei educaționale, în funcție de cerințele pieței muncii, 
asigură inserția socio-profesională a absolvenților.

2 Monitorizarea progresului școlar Eficacitate
educaţională pe 
disciplina Z

1: Creșterea 
ratei de 
succes la 
examene și 
concursuri
școlare.

15.10.2021 18.06.2022

Responsabilităţi: Director
Director adjunct
Profesorii
Diriginții

Indicatori realizare: Rata de promovabilitate

Comentarii:

• Concluzii: Proiectele derulate la nivelul școlii, privind absenteismul și abandonul școlar 
precum și implicarea părinților și a comunității locale au condus la creștereea 
promovabilității.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Implicarea profesorilor și a diriginților în monitorizarea și prevenirea 
absenteismului și abandonului școlar crește promovabilitatea elevilor.
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PARTEA A III-A
NIVELUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ, CONFORM
STANDARDELOR DE ACREDITARE ŞI DE EVALUARE PERIODICĂ (H.G. nr. 21/18.01.2007) şi
STANDARDELE DE REFERINŢĂ

Nr.
crt.

Indicator

N
e

s
a

tis
fa

c
a

to
r

S
a

tis
fa

c
a

to
r

B
in

e

F
o

a
rte

 b
in

e

E
x

c
e

le
n

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

3 SIMULARE BACALAUREAT Eficacitate
educaţională pe 
disciplina Z

O1:
Creșterea 
ratei de 
succes la 
examenul de 
bacalaureat

10.01.2022 30.04.2022

Responsabilităţi: Director
Director adjunct
Profesorii disciplinelor de bacalaureat
Diriginții

Indicatori realizare: Rata de promovabilitate

Comentarii:

• Concluzii: O pregătire temeinică pentru simulări a garantat obținerea unor rezultate la fel 
de bune ca în anul școlar anterior, menținând liceul pe locuri fruntașe între liceele 
tehnologice din țară.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: S-a continuat pregătirea remedială până la simularea organizată de ME în 
luna martie 2022.
S-a demonstrat nevoia de pregătire suplimentară, de implicare a elevilor și a părinților 
pentru pregătirea eficientă a examenului de bacalaureat.
Elevii sunt testați în conformitate cu solicitările examenelor și obțin performanțe notabile, 
crescând și menținând prestigiul liceului.
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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

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
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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

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
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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
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

Activităţi de îmbunătăţire a calităţii:
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Nr.
crt.

Nume Tip
Activitate

Obiective Dată 
început

Dată 
sfârşit

1 IC1 6, 4 O1: Monitorizarea 
calității proceselor 
din unitatea școlară

15.10.2022 16.06.2023

Responsabilităţi: CEAC
Secretariat
Directori
Diriginți

Indicatori realizare: Actualizarea permanentă a bazei de date

Detalii: A1: Actualizarea bazei de date a școlii

2 IC2 2 O1: Reducerea 
conflictelor părinți-
copii
O2: Creșterea rolului 
familiei în viața 
tânărului

15.10.2022 23.06.2023

Responsabilităţi: Director
Director adjunct
Diriginții
Profesorii
Coordonatorul de proiecte și programe educative
Consilierul psihopedagog

Indicatori realizare: Frecvența
Rata de abandon școlar
Rata de promovabilitate

Detalii: A1: Desfășurarea în continuare a consultațiilor diriginților cu părinții
A2: Desfășurarea de ședințe comune părinți-elevi-profesori

3 IC3 2, 2 O1: Dezvoltarea 
creativității prin 
activități extrașcolare
O2: Petrecerea 
timpului liber într-un 
mod eficient și 
controlat
O3: Formarea 
atitudinilor privind 
protecția mediului, 
de voluntariat și de 
implicare la nivelul 
comunităților

09.01.2023 23.06.2023

Responsabilităţi: Diriginții
Coordonator proiecte și programe educative
Director adjunct
Cadre didactice
CEAC
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Indicatori realizare: - Numărul de activități realizate
- Numărul de elevi implicați
- Numărul de parteneriate încheiate
- Numărul de invitați participanți

Detalii: A1: Activități în cadrul proiectelor: Agricultură 4.0,
BATEREL, SNAC, AGRIPRACTIC

4 IC4 6 O1: Aplicarea 
eficientă a 
procedurilor de 
asigurare a calității și 
de autoevaluare 
instituțională
O2: Perfecționarea 
continuă a cadrelor 
didactice în vederea 
creșterii calității 
actului de predare-
învățare-evaluare

09.01.2023 23.06.2023

Responsabilităţi: Director
Director adjunct
CEAC
Responsabil comisie mentorat didactic și formare în cariera didactică
Responsabil comisie curriculum
Profesorii
Șefii de compartimente

Indicatori realizare: - revizuire și elaborare de proceduri;
- participarea profesorilor la programe de formare continuă.

Detalii: A1: Revizuirea procedurilor interne de asigurare a calității.
A2: Participarea cadrelor didactice la programe de formare profesională.

5 IC5 1 O1: Elevul devine un 
partener în procesul 
educativ

03.04.2023 23.06.2023

Responsabilităţi: Director
Director adjunct
Responsabil comisie mentorat didactic și formare în cariera didactică
Responsabil comisie curriculum
Profesorii

Indicatori realizare: - cel puțin o activitate demonstrativă/modul;
- inspecții de definitivat și grade didactice;

Detalii: A1: Lecții demonstrative și dezbateri având drept scop adecvarea strategiilor didactice la 
nivelul și așteptările elevilor

Activităţi de evaluare internă:
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Nr.
crt.

Nume Tip Cercetare Obiective Dată 
început

Dată 
sfârşit

1 Monitorizarea inserției 
absolvenților

Traseul de 
carieră al 
absolvenţilor

O1:
Proiectarea
ofertei
educaționale 
în funcție de 
cerințele pieței 
muncii bazată 
pe inserția 
socio-
profesională a 
absolvenților

17.07.2023 31.08.2023

Responsabilităţi: Director
Director adjunct
Diriginții
Secretarii
CEAC

Indicatori realizare: Creșterea numărului de absolvenți integrați

Aspecte reţinute: Creșterea procentului de incluziune a absolvenților

2 Simulare bacalaureat Eficacitate
educaţională pe 
disciplina Z

O1: Creșterea 
ratei de 
succes la 
examenul de 
bacalaureat

03.04.2023 14.07.2023

Responsabilităţi: Director
Director adjunct
Profesorii disciplinelor de bacalaureat
Diriginții
CEAC

Indicatori realizare: Rata de promovabilitate

Aspecte reţinute: Nivelul de pregătire
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