
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

ŞCOALA GIMNAZIALA 
NR.7 "SFÂNTA MARIA" 
MUN.TIMIŞOARA

711269 TIMIŞ TIMIŞOARA

D02 Mediul de rezidenţă:

Urban

D03 Poziţionarea şcolii în localitate:

Zonă periferică

I. Date de identificare a unităţii de învăţământ 

Raport pentru anul şcolar 2019 - 2020 Finalizat,având starea  finalizat

12.10.2020la data de de către CEAC având următoarea componenţă:

Membrii comisiei CEAC

Persoana Calitate Ceac Grad Specializare

MIHAELA FELICIA 
PURICICA

Membru 
(Reprezentant Corp 
Profesoral)

ZORANA BLASIU Membru 
(Reprezentant Corp 
Profesoral)

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

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

Nu

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

Nu

D05 Tipul unităţii de învăţământ (conform cu prevederile O.MECTS nr. 6564/2011, 
completat şi modificat prin O.MECTS nr. 3283/2012):
Şcoală cu clasele I-VIII

D06 Tipul unităţii, în funcţie de forma de finanţare:

buget

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

Buget pe anul anterior Buget pe anul în curs

4380.00 8083.00

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

2

ŞCOALA GIMNAZIALA NR.7 "SFÂNTA MARIA" MUN.TIMIŞOARA



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

Unitatea 
coordonatoare

Structurile 
subordonate

antepreşcolar

preşcolar

primar Da Nu

gimnazial Da Nu

liceal

profesional

postliceal

D12 În cazul liceului, filierele prezente în unitate sunt:

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

Uman

Real

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

Tehnic

Resurse naturale şi protecţia mediului

Servicii

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

Muzică

Coregrafie

Teologic

Patrimoniu cultural

Teatru

Pedagogic

Arte vizuale

Militar

Sportiv

Artistic

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

limba maghiară

limba germană

alte limbi

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

limba engleză Da

limba franceză Nu

limba germană Da

alte limbi

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

Structuri 
Subordonat
e

Program 
de studiu 
bilingv

Program 
de studiu 
intensiv

Clase cu 
predare în altă 
limbă de 
circulaţie

Total 
unitate

Numărul de 
grupe din 
învăţământul 
antepreşcolar

0.00 0.00 0.00

Numărul de 
grupe din 
învăţământul 
preşcolar

0.00 0.00 0.00

Numărul de 
clase din 
învăţământul 
primar (I-IV)

27.00 0.00 27.00
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Numărul de 
clase din 
învăţământul 
gimnazial (V-
VIII)

19.00 0.00 19.00

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

0.00 0.00 0.00

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

0.00 0.00 0.00

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

0.00 0.00 0.00

Numărul de 
clase din 
învăţământul 
postliceal

0.00 0.00 0.00

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

0.00 0.00 0.00

Total 46.00 0.00 46.00

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

Structuri 
Subordonate

Program de 
studiu bilingv

Program de 
studiu intensiv

Clase cu 
predare în altă 
limbă de 
circulaţie

Numarul de 
clase 
pregatitoare

9.00 0.00 Nu
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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 copii din 
învăţământul antepreşcolar

0.00 0.00 0.00

Numărul de copii din 
învăţământul preşcolar

0.00 0.00 0.00

Numărul de elevi din 
învăţământul primar (I-IV)

703.00 0.00 703.00

Numărul de elevi din 
învăţământul gimnazial (V-
VIII)

567.00 0.00 567.00

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

0.00 0.00 0.00

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

0.00 0.00 0.00

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

0.00 0.00 0.00

Numărul de elevi din 
învăţământul postliceal

0.00 0.00 0.00

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

0.00 0.00 0.00

Total 1270.00 0.00 1270.00

Total grădiniţă 0.00 0.00 0.00

Total niveluri şcoală 1270.00 0.00 1270.00

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

Numarul de copii 201.00 0.00
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D19a Numărul copiilor /elevilor cu CES, pe 
niveluri de învăţământ (din cei raportaţi la 
D18), fără clasa pregătitoare:
Total elevi CES unitate

Numărul de copii din învăţământul antepreşcolar 0.00

Numărul de copii din învăţământul preşcolar 0.00

Numărul de elevi din învăţământul primar (I-IV) 21.00

Numărul de elevi din învăţământul gimnazial (V-
VIII)

17.00

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

0.00

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

0.00

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

0.00

Numărul de elevi din învăţământul postliceal 0.00

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

0.00

Total 38.00

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 36 904

Cu frecventa - 
seral:  
învăţământ liceal

0.00 0.00 gimnaziu 19 567

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

Numarul de copii 5.00
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Cu frecventa - 
seral: - 
învăţământ 
postliceal 

0.00 0.00 liceu 0 0

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 55 1471

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

D21 Filiera teoretică

D21a Numărul de clase şi elevi din învăţământul de zi:

Număr Clase Număr Elevi

Profil umanist Filologie 0.00 0

Profil umanist Ştiinţe sociale 0.00 0

Profil real Matematică–informatică 0.00 0

Profil real Ştiinţe ale naturii 0.00 0

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

Număr Clase Număr Elevi

Profil umanist Filologie 0.00 0

Profil umanist Ştiinţe sociale 0.00 0

Profil real Matematică–informatică 0.00 0

Profil real Ştiinţe ale naturii 0.00 0

D22 Filiera tehnologică
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D22a Numărul de clase şi de elevi din învăţământul de 
zi:

Număr Clase Număr Elevi

fabricarea produselor din lemn 0.00 0

electronică automatizări 0.00 0

producţie media 0.00 0

construcţii instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

mecanică 0.00 0

electric 0.00 0

industrie textilă şi pielărie 0.00 0

materiale de construcţii 0.00 0

electromecanică 0.00 0

chimie industrială 0.00 0

tehnici poligrafice 0.00 0

turism şi alimentaţie 0.00 0

economic 0.00 0

comerţ 0.00 0

estetica şi igiena corpului omenesc 0.00 0

agricultură 0.00 0

silvicultură 0.00 0

protecţia mediului 0.00 0

industrie alimentară 0.00 0

Total 0.00 0

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

fabricarea produselor din lemn 0.00 0

electronică automatizări 0.00 0

producţie media 0.00 0

construcţii instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

mecanică 0.00 0

electric 0.00 0

industrie textilă şi pielărie 0.00 0
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materiale de construcţii 0.00 0

electromecanică 0.00 0

chimie industrială 0.00 0

tehnici poligrafice 0.00 0

turism şi alimentaţie 0.00 0

comerţ 0.00 0

estetica şi igiena corpului omenesc 0.00 0

agricultură 0.00 0

silvicultură 0.00 0

industrie alimentară 0.00 0

Total 0.00 0

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

Număr Clase Număr Elevi

fabricarea produselor din lemn 0.00 0

electronică automatizări 0.00 0

producţie media 0.00 0

construcţii instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

mecanică 0.00 0

electric 0.00 0

industrie textilă şi pielărie 0.00 0

materiale de construcţii 0.00 0

electromecanică 0.00 0

chimie industrială 0.00 0

tehnici poligrafice 0.00 0

turism şi alimentaţie 0.00 0

comerţ 0.00 0

estetica şi igiena corpului omenesc 0.00 0

agricultură 0.00 0

silvicultură 0.00 0

industrie alimentară 0.00 0

Total 0.00 0
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D22d Numărul de clase şi de elevi din învăţământul  de 
zi din unitate, la şcoala postliceală:
Număr Clase Număr Elevi

mecanică 0.00 0

informatică 0.00 0

electronică  automatizări 0.00 0

energetică 0.00 0

construcţii, instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

transporturi 0.00 0

fabricarea produselor din lemn 0.00 0

silvicultură 0.00 0

agricultură 0.00 0

industrie alimentară 0.00 0

protecţia mediului 0.00 0

servicii 0.00 0

comerţ 0.00 0

turism şi alimentaţie 0.00 0

textile-pielărie 0.00 0

producţie media 0.00 0

economic 0.00 0

estetica şi igiena corpului omenesc 0.00 0

sănătate şi asistenţă pedagogică 0.00 0

sportiv 0.00 0

Total 0.00 0

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

mecanic 0.00 0

electric 0.00 0

chimie 0.00 0

minier, petrol şi gaze 0.00 0

energetic 0.00 0

metalurgie 0.00 0

materiale de construcţii 0.00 0
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construcţii, instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

fabricarea produselor din  lemn 0.00 0

transporturi 0.00 0

textile-pielărie 0.00 0

industria alimentară 0.00 0

agricultură 0.00 0

Total 0.00 0

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

Număr Clase Număr Elevi

fabricarea produselor din lemn 0.00 0

electronică automatizări 0.00 0

producţie media 0.00 0

construcţii instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

mecanică 0.00 0

electric 0.00 0

industrie textilă şi pielărie 0.00 0

materiale de construcţii 0.00 0

electromecanică 0.00 0

chimie industrială 0.00 0

tehnici poligrafice 0.00 0

turism şi alimentaţie 0.00 0

economic 0.00 0

comerţ 0.00 0

estetica şi igiena corpului omenesc 0.00 0

agricultură 0.00 0

silvicultură 0.00 0

protecţia mediului 0.00 0

industrie alimentară 0.00 0

Total 0.00 0
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D22g Numărul de clase şi de elevi din învăţământul 
„Învăţământ seral” din unitate, la şcoala 
postliceală:
Număr Clase Număr Elevi

mecanică 0.00 0

informatică 0.00 0

electronică  automatizări 0.00 0

energetică 0.00 0

construcţii, instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

transporturi 0.00 0

fabricarea produselor din lemn 0.00 0

silvicultură 0.00 0

agricultură 0.00 0

industrie alimentară 0.00 0

protecţia mediului 0.00 0

servicii 0.00 0

comerţ 0.00 0

turism şi alimentaţie 0.00 0

textile-pielărie 0.00 0

producţie media 0.00 0

economic 0.00 0

estetica şi igiena corpului omenesc 0.00 0

sănătate şi asistenţă pedagogică 0.00 0

sportiv 0.00 0

Total 0.00 0

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

mecanic 0.00 0

electric 0.00 0

chimie 0.00 0

minier, petrol şi gaze 0.00 0

energetic 0.00 0

metalurgie 0.00 0
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materiale de construcţii 0.00 0

construcţii, instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

fabricarea produselor din  lemn 0.00 0

transporturi 0.00 0

textile-pielărie 0.00 0

industria alimentară 0.00 0

agricultură 0.00 0

Total 0.00 0

D23 Filiera Vocaţională

D23a Numărul de clase şi elevi din învăţământul de zi:

Număr Clase Număr Elevi

Profil artistic Arhitectură 0.00 0

Profil artistic Arte ambientale şi design 0.00 0

Profil artistic Arte plastice şi decorative 0.00 0

Profil artistic Muzică 0.00 0

Profil artistic Coregrafie 0.00 0

Profil artistic Arta actorului 0.00 0

Total 0.00 0

D23b Numărul de clase şi elevi din învăţământul de zi:

Număr Clase Număr Elevi

Profil pedagogic Învăţător-educatoare 0.00 0

Profil pedagogic Bibliotecar-documentarist 0.00 0

Profil pedagogic Instructor-animator 0.00 0

Profil pedagogic Instructor pentru activităţi 
extraşcolare

0.00 0

Profil pedagogic Pedagog şcolar 0.00 0

Total 0.00 0

D23c Numărul de clase şi elevi din învăţământul de zi:

Număr Clase Număr Elevi

Sportiv Profil sportiv 0.00 0
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D23d Numărul de clase şi elevi din învăţământul de zi:

Număr Clase Număr Elevi

Profil teologic teologic ortodox 0.00 0

Profil teologic patrimoniu cultural 0.00 0

Profil teologic alte culte teologice 0.00 0

Total 0.00 0

D23e Numărul de clase şi elevi din învăţământul de zi:

Număr Clase Număr Elevi

Profil militar Ştiinţe sociale 0.00 0

Profil militar Matematică–informatică 0.00 0

Total 0.00 0

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

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

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

Nu

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

organizate în grădiniţă 0.00 0

organizate în şcoală 7.00 174

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

În grădiniţă număr 
copii

În şcoală număr 
elevi

În grădiniţă 
procente [%]

În şcoală 
procente [%]

Maghiară/Secui 0 3 0 0.20

Rromi 0 0 0 0

Română 0 1466 0 99.66

Alte Etnii 0 2 0 0.14

II. Caracteristici ale mediului familial 
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Total 0 1471 0 100

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 0 0 0

Cel putin un parinte 
are studii medii (liceu 
absolvit)

0 571 0 38.82

Cel putin un parinte 
are studii superioare

0 802 0 54.52

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

0 98 0 6.66

Total 0 1471 0 100

Număr mediu ani 
studiu

0 13.65

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) 42 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 

15 0

Învăţământ de zi Elevi instituţionalizaţi sau în plasament 
familial

10 0

Învăţământ de zi Elevi care trăiesc în familii monoparentale 167 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 0.00
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Învăţământ de zi Elevi care trăiesc în grija bunicilor sau a altor 
rude

22 0

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

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

În şcoală 
număr elevi

În grădiniţă 
procente [%]

În şcoală 
procente [%]

sub 30 de minute 0 1321 0 89.80

intre 30 si 60 de minute 0 125 0 8.50

peste 60 de minute 0 25 0 1.70

Total 0 1471 0 100

Timp mediu 0 18.82

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: 1446 98.30

Cu domiciliul în altă localitate, care fac navetă 
zilnică

25 1.70

Din alte localităţi care stau in gazda sau la 
internat

0 0

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

0 0

Total 1471 100

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

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

Cu mijloace de transport special destinate 
(transport scolar)

17

ŞCOALA GIMNAZIALA NR.7 "SFÂNTA MARIA" MUN.TIMIŞOARA



Fără mijloace de transport  în comun drum accesibil 

D32 Comunicarea dintre unitatea coordonatoare şi 
structurile subordonate:

Prezenţa mijloacelor de transport

telefon Da

fax Da

e-mail Da

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 40 0 0 0 0 0

laboratoare/ 
cabinete 
şcolare

13 0 0 0 0 0

ateliere şcolare 0 0 0 0 0 0

D34 Baza sportivă / sala de sport:

există Da

utilizată pt. procesul propriu Da

închiriată altor unităţi de 
învăţământ
închiriată pt. beneficiari externi Da

D35 Informaţii suplimentare privind clasa pregătitoare

D35a Numărul de clase pregătitoare care funcţionează în:

Număr clase

săli de clasă proprii 8
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săli cu altă destinaţie (săli de clasă, 
laboratoare , sală de sport, etc.) 
amenajate pentru clasa pregătitoare 

0

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

numărul sălilor de clasă 8

D36 Informaţii suplimentare privind grădiniţa

D36a Grădiniţa funcţionează:

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

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

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

Cantină / sală de mese Da

Internat / spaţii de dormit 
pentru copii

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

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

55 0 0 0

Numărul  locurilor de cazare 0 0 0 0

D37c Pregătirea hranei pentru cantină este asigurată prin:

Bucătăria proprie, având 
capacitatea de pregătire 
suficientă

Da

Servicii de catering

Combinat: bucătărie proprie 
şi catering
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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 normă intreagă Da

Cu norma parţială

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

Da

(3) Utilităţi

D41 Condiţii din şcoală

D41a Unitatea coordonatoare:

Curent electric Da

Apă curentă Da

Telefon Da

D41b Structuri subordonate:

Curent electric

Apă curentă

Telefon

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

mobilier mobil în toate sălile de clasă

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

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

2

D44 Informaţii suplimentare privind grădiniţa:

Instalaţiile sanitare sunt adaptate vârstei 
copiilor (dimensiune, amplasare etc.) 

Mobilierul este adaptat vârstei copilului

(5) Resurse materiale

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

Unitatea coordonatoare Structuri subordonate

dotare suficientă

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

0

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

fabricarea produselor din lemn nu e cazul

electronică automatizări nu e cazul

producţie media nu e cazul

construcţii instalaţii şi lucrări 
publice 

nu e cazul

mecanică nu e cazul

electric nu e cazul
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industrie textilă şi pielărie nu e cazul

materiale de construcţii nu e cazul

electromecanică nu e cazul

chimie industrială nu e cazul

tehnici poligrafice nu e cazul

turism şi alimentaţie nu e cazul

economic nu e cazul

comerţ nu e cazul

estetică şi igiena corpului 
omenesc

nu e cazul

agricultură nu e cazul

silvicultură nu e cazul

protecţia mediului nu e cazul

industrie alimentară nu e cazul

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

profil artistic nu e cazul

profil pedagogic nu e cazul

profil sportiv corespund integral

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

D51 Dacă există bibliotecă şcolară, cine sunt utilizatorii 
bibliotecii 

Elevii şi cadrele didactice din unitatea coordonatoare
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D52 Numărul de computere din şcoală şi din unităţile 
subordonate este:

Unitatea 
coordonatoare

Structuri 
subordonate

Total

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

8 0 8

Număr de calculatoare utilizate exclusiv 
de cadrele didactice

9 0 9

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

100 0 100

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

100 0 100

Total 117 0 117

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

peste 90% din orele planificate

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

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

D55 Unitatea a creat  şi gestionează un site internet al şcolii

Da

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

enciclopedii electronice Da

filme pe CD/DVD, fotografii 
digitale

Da

platformă de e-learning Da

V. Resursele umane 

(1) Informaţii privind  cadrele didactice din unitate
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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

1 1.19

Număr cadre didactice cu gradul 
I

44 52.38

Număr cadre didactice cu gradul 
II

10 11.9

Număr cadre didactice cu 
definitivat

16 19.05

Număr cadre didactice fără 
definitivat

13 15.48

Număr personal didactic 
necalificat

0 0

Total 84 100

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)

84 100

Numărul de cadre didactice 
calificate

84 100

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

10 11.9

Numărul cadrelor didactice nou 
venite în şcoală

20 23.81

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)

77.10

(2) Informaţii privind  acoperirea normelor didactice
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Numărul de norme acoperite cu 
personalul şcolii în cadrul normei 
didactice

73.77

Numărul de norme acoperite cu 
personalul şcolii la plata cu ora

2.33

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

1.00

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 Acoperire parţială

Discipline de specialitate Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Discipline economice Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Educaţie antreprenorială Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Educaţie fizică Acoperire parţială

Educaţie muzicală Acoperire parţială

Educaţie plastică Acoperire integrală

Educaţie tehnologică Acoperire integrală

Educatoare Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Fizică Acoperire integrală

Geografie Acoperire parţială

Informatică, IT Acoperire integrală

Invăţător / institutor Acoperire parţială

Istorie Acoperire parţială

Limba latină Acoperire integrală

Limba română Acoperire parţială

Limbi moderne Acoperire parţială

Maiştri instructori Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Matematică Acoperire parţială

Puericultor Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Religie Acoperire parţială
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Ştiinte socio-umane Nu este cazul pentru unitatea evaluată

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

În grădiniţă În şcoală

la nivelul normativelor

(3) Informaţii privind personalul auxiliar şi nedidactic

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

În grădiniţă În şcoală

sub normative

(4) Informaţii privind personalul de conducere

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 Limba română Gradul I 37 Da

Director Adjunct Istorie Gradul I 21 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 756 9

(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

56 0 56

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

subordonate
Total

Numărul de participanţi la 
stagii de formare pentru 
clasa pregătitoare

2 0 2

Situaţii ale unităţii, din anul şcolar anterior 

D67a Efective şcolare din învăţământul de zi, pe niveluri

Număr elevi

Numărul de copii din învăţământul 
antepreşcolar

0

Numărul de copii din învăţământul 
preşcolar

0

Numărul de elevi din învăţământul primar 
(I-IV)

676

Numărul de elevi din învăţământul 
gimnazial (V-VIII)

551

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

0

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

0

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

0

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

0

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

0

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

0

Total 1227

Total grădiniţă 0

Total niveluri şcoală 1227

Total liceu 0

Total profesional 0

VI. Participarea elevilor în anul şcolar anterior

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

numărul de absenţe motivate 0

numărul de absenţe nemotivate 0

Total absenţe pe an 0

Număr mediu absenţe pe copil 0

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

numărul de absenţe motivate 8949

numărul de absenţe nemotivate 3265

Total absenţe pe an 12214

Număr mediu absenţe pe copil 9.95

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

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

Efective şcolare cuprinse în alte forme de 
învăţământ 

0

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

Numarul de copii 174
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D69 - Efectivele şcolare din anul şcolar anterior, pe niveluri  (şcoala coordonatoare şi 
structuri):

D69a Efectivele şcolare din învăţământul de zi 

Înscrişi la 
început

În evidenţă 
la sfârşit

Înscrişi pe 
parcurs

Transferaţi Elevi 
care au 
abondon
at

Situaţie 
finală

Numărul de copii 
din învăţământul 
antepreşcolar

0 0 0 0 0 0

Numărul de copii 
din învăţământul 
preşcolar

0 0 0 0 0 0

Numărul de elevi 
din învăţământul 
primar (I-IV)

676 670 9 15 0 670

Numărul de elevi 
din învăţământul 
gimnazial (V-VIII)

551 549 9 11 0 549

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

0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0

Numărul de elevi 
din învăţământul 
postliceal

0 0 0 0 0 0

Total 1227 1219 18 26 0 1219

Total grădiniţă 0 0 0 0 0 0
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Total niveluri 
şcoală

1227 1219 18 26 0 1219

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

În evidenţă 
la sfârşit

Înscrişi pe 
parcurs

Transferaţi Elevi 
care au 
abondon
at

Situaţie 
finală

Total elevi (toate 
nivelurile)

0 0 0 0 0 0

VII. Situaţia şcolară la sfârşitul anului şcolar precedent

(1) Flux şcolar

D70a Situaţia elevilor din învăţământul de zi

Situaţia la final de an, înaintea 
examenului de corigenţă

Situaţie finală, după 
examenul de corigenţă

Repetenţi Corigenţi Situaţie 
şcolară 
neîncheiată

Repetenţi 
după 
corigenţă

Situaţie 
şcolară 
neîncheiată 
după corigenţă

Numărul de elevi din 
învăţământul primar (I-IV)

0 0 0 0 0

Numărul de elevi din 
învăţământul gimnazial 
(V-VIII)

2 0 0 2 0

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

0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0

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

30

ŞCOALA GIMNAZIALA NR.7 "SFÂNTA MARIA" MUN.TIMIŞOARA



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

0 0 0 0 0

Numărul de elevi din 
învăţământul postliceal

0 0 0 0 0

Total 2 0 0 2 0

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

Situaţia la final de an, înaintea 
examenului de corigenţă

Situaţie finală, după 
examenul de corigenţă

Repetenţi Corigenţi Situaţie 
şcolară 
neîncheiată

Repetenţi 
după 
corigenţă

Situaţie 
şcolară 
neîncheiată 
după corigenţă

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

0 0 0 0 0

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

202

(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 37 184 449 670

Matematică 0 37 184 449 670

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

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

Total

Învăţământul 
gimnazial

2 5 98 165 277 2 549

Învăţământul 
liceal

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

Nr absolvenţi alte forme

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

154 0

Numărul absolvenţilor de gimnaziu 
(clasa a VIII-a)

129 0

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

0 0

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

0 0

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

0 0

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

0 0

Numărul absolvenţilor din 
învăţământul postliceal

0 0

Numarul de elevi 0 0

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

Învăţământul 
postliceal

0 0 0 0 0 0 0

Învăţământul 
profesional

0 0 0 0 0 0 0

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

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

Total

Total elevi 
(toate 
nivelurile)

0 0 0 0 0 0 0

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

Număr elevi la 
început de an

Număr 
absolvenţi

Număr 
repetenţi

Situaţie 
şcolară 
neîncheiată

Numarul de elevi 0 0 0 0
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(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

clasa a X-a

clasa a XI-a

clasa a XII-a

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

Elevii din clasa a IX-a

Elevii din clasa a X-a

Elevii din clasa a XI-a

Elevii din clasa a XII-a

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

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

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

Limba maternă 0 0 0 0 0 0 0

Limba romană 20 15 11 22 21 40 129

Matematică 40 25 15 22 15 12 129

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

Învăţământ forma "cu 
frecvenţă-zi"

0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0
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D78 Rezultate la examene de certificare a competenţelor, în 
anul şcolar anterior  (absolvenţi înscrişi la examen şi 
absolvenţi care au promovat examenul):
Număr absolvenţi înscrişi la 
examen

Număr absolvenţi

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

0 0

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

0 0

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

0 0

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

0 0

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

0 0

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

0 0

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

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

0 0

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

0 0

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

0 0

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

0 0

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

154 0

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

154 0

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

129 0
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Numărul absolvenţilor de clasa a 
VIII-a ai acestei şcoli, care s-au 
înscris în clasa a IX-a de liceu

129 0

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

0 0

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

0 0

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

0 0

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

0 0

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

0 0

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

0 0

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

0 0

Numărul absolvenţilor 
învăţământului postliceal în anul 
şcolar precedent

0 0

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

0 0

IX. Experienţa în evaluări internaţionale

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

35

ŞCOALA GIMNAZIALA NR.7 "SFÂNTA MARIA" MUN.TIMIŞOARA



D80a Şcoala a participat, prin elevi de vârstă 
corespunzătoare, la evaluări în cadrul:
Varianta Dvs

PIRLS

TIMSS

PISA

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

Nu

XI. Alte realizări în activitatea şcolii

(1) Date referitoare la elevi

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

preşcolar 0 0

primar 0 0

gimnazial 0 0

liceu 0 0

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

Peste 75% Niciunul

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):

275
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PARTE A II-A 
DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE

Activităţi de îmbunătăţire a calităţii

(2) Date referitoare la cadrele didactice

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

4

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

18

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

0

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

31

(3) Aspecte manageriale

D86 - Numărul de discipline opţionale din oferta şcolii:

28
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Nr. 
crt.

Nume Tip 
Activitate

Obiective Dată 
început    

Dată 
sfârşit

1  TELEMARATONUL 
SPERANTEI 

5, 4 Actiune umanitara 
avand ca obiectiv 
principal strangerea 
de resurse 
financiare pentru 
sprijinirea copiilor si 
tinerilor suferinzi de 
boli musculare si     
neuro-musculare 
progresive. Scop 
secundar constand 
in participarea scolii 
printr-un program 
artistic( orchestra 
şcolii). 
Sensibilizarea 
elevilor si a 
cadrelor didactice 
in vederea realizarii 
scopului propus.

01.12.2019 11.03.2020

Responsabilităţi: Prof. Gica Dumitru – director
Prof. Palfalvi Loredana-director adjunct
Prof. Glavan Gigi, în calitate de director educativ şi coordonator al programului
Prof. Popa Orieta
Prof. Gheorghe Bulgobici- coordonator al orghestrei şcolii 

Indicatori realizare: Lecţii învăţate: este nevoie ca activitatile  sa fie anuntate din timp, astfel incat 
fiecare cadru didactic sa aibe timp sa isi mobilizaeze elevii pentru a participa in numar cat mai 
mare.
Concluzii şi recomandări:  proiectul s-a desfasurat in conditii foarte bune, inregistrandu-se un 
progres fata de anii trecuti.
Date statistice:produsele activitatii elevilor sunt foarte.variate, prin implicarea pe de-o parte a C.E. 
la promovatea si strangerea de fonduri. acestei actiuni, constand in participarea unor elevi 
desemnati la constientizarea acestei campanii umanitare atat in scoala,dar si acasa.  dar si 
implicarea directa a elevilor sub indrumarea domnului profesor Gh. Bulgovici pentru a sustine un 
moment muzical în cadrul Telemaratonului Sperantei transmis de catre TeleEuropa Nova.Au fost 
realizate poze care ilustreaza contributia noastra la acest Telemaraton.

Comentarii:

• Concluzii: Proiectul s-a desfasurat in conditii foarte bune, inregistrandu-se un progres fata 
de anii trecuti.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Lecţii învăţate: este nevoie ca activitatile  sa fie anuntate din timp, astfel 
incat fiecare cadru didactic sa aibe timp sa isi mobilizaeze elevii pentru a participa in numar 
cat mai mare.
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2 Baterel și lumea NON-E - 
Environ

2, 2 Schimbarea 
atitudinii elevilor și 
a comportamentului 
acestora privind 
protecția mediului 
și în principal al 
colectării separate, 
reutilizării 
resurselor și 
folosirii energiei 
verzi.

01.11.2019 11.03.2020

Responsabilităţi: Prof. Lavinia Ardelean-prof. coordonator

Indicatori realizare: • La nivelul individului: producerea unor schimbări atitudinale şi 
comportamentale faţă de colectarea selectivă și reciclarea diferențiată a deșeurilor electrice, 
electronice, electrocasnice si a bateriilor și acumulatorilor;
• La nivelul instituţiei şcolare: un număr sporit cu 30% a elevilor care vor colecta DEEE-uri și DBA-
uri în perioada aferentă proiectullui;
• La nivelul comunităţii: valorificarea exemplelor de bună practică pentru crearea unei educații care 
să implice colectarea diferențiată și reciclarea deșeurilor de orice natură.

Comentarii:

• Concluzii: Este un proiect binevenit pentru elevii şcolii noastre. Voi recomanda
continuarea acestui proiect şi pe parcursul anului şcolar următor.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Elevii au învăţat să colecteze diferenţiat DBA-urile şi DEEE-urile
precum şi cât de importantă este reciclarea pentru păstrarea unui
mediu curat.

3 CARTE FRUMOASA, CINSTE 
CUI  TE CITESTE !

5, 2 Obiectivul general 
al proiectului: 
• La nivel macro: 
nevoia societăţii 
actuale, excesiv 
digitalizate de a se 
întoarce la valorile 
ei clasice, 
propagate prin cărţi 
tipărite, pentru 
cristalizarea 
propriei identităţi; 
• La nivel micro: 
criza de identitate 
culturală a 
populaţiei şcolare 
care nu îşi mai 
satisface prin 
lectură nevoia de 
intelectuală, morală 
şi emoţională.

15.10.2019 29.05.2020
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Responsabilităţi: • Prof. Gica Dumitru – director
• Prof. Luminiţa Tomuţa – responsabil coordonator
• Prof. Calinin Adriana – membru
• Prof. Gheorghiță Luminița - membru
• Prof. Popa Orieta – membru
• Prof. Sas Cristina – membru
• Prof. Otilia Breban - membru

Indicatori realizare: • La nivelul individuli: producerea unor schimbări atitudinale şi 
comportamentale faţă de cultura cărţii, ca mijloc de educaţie şi autoeducaţie, materializate în 
creşterea număruli de cititori cu 30%, iar a cărţilor împrumutate cu 50%.
• La nivelul instituţiei şcolare: un număr sporit de elevi înscrişi în baza de date a bibliotecii din 
şcoală, ca cititori activi;
• La nivelul comunităţii: valorificarea exemplelor de bună practică pentru crearea unei culturi a 
cărţii ca mijloc de educare.

Comentarii:

• Concluzii: Este nevoie să li se amintească în mod constant elevilor și cadrelor
didactice care este programul activităților, pentru a se încadra în
timp cu realizarea deferitelor materiale;

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Elevii au fost provocați să citească mai mult, să mediteze asupra
celor citite pentru a putea realiza materiale creative – eseuri,
poezii, afișe, cărticele, machete – care să reflecte modul în care ei
au perceput lectura;

4 Școala Zero Waste - 
ECOSTUFF

5, 2 Schimbarea 
atitudinii elevilor și 
a comportamentului 
acestora privind 
protecția mediului 
și în principal al 
colectării separate, 
reutilizării 
resurselor și 
folosirii energiei 
verzi.

02.03.2020 11.03.2020

Responsabilităţi: Prof. Lavinia Ardelean-prof. Coordonator

Indicatori realizare: • La nivelul individului: producerea unor schimbări atitudinale şi 
comportamentale faţă de colectarea selectivă și reciclarea diferențiată a deșeurilor din hârtie, 
plastic, aluminiu;
• La nivelul instituţiei şcolare: un număr sporit cu 35% a elevilor care vor colecta diferențiat 
deșeurile din hârtie, plastic, aluminiu;
• La nivelul comunităţii: valorificarea exemplelor de bună practică pentru crearea unei educații care 
să implice colectarea diferențiată și reciclarea deșeurilor de orice natură.

Comentarii:

• Concluzii: Este un proiect foarte interesant şi vom participa şi anul şcolar următor.

• Realizat în proporţie de 100 %
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• Lecţii învăţate: Elevii au învăţat să colecteze diferenţiat deşeurile din hârtie, plastic şi 
aluminiu. Au învăţat să colecteze, dar şi să confecţioneze obiecte din materiale reciclabile.

5 ÎMPREUNĂ VOM FI MAI BUNI! 5, 2 Creşterea 
numărului de elevi 
cărora li se crează 
oportunităţi de 
învăţare activă,

integratoare, 
relevantă şi 
reflexivă în 
perioada 
septembrie 2018 – 
iunie 2019;
O 2 Creşterea 
numărului de elevi 
şi părinţi implicaţi în 
viaţa şcolii în 
perioada 
septembrie
2019 – iunie 2020;
O 3 Creşterea 
numărului de 
profesori implicaţi 
în promovarea 
conceptului de 
şcoală
comunitară în 
perioada 
septembrie 2019 – 
iunie 2020.

15.10.2019 06.06.2020

Responsabilităţi: Echipa de proiect:

Director prof. Gica Dumitru
Director adjunct prof. Palfalvi Loredana
manager de proiect - prof. Adriana Popa
Prof. Sas Cristina
Prof. Birgean Simona
Prof. Cazacu Elena
Părinte Brînzei Diana
Părinte Samson Margareta
Părinte Bochiş Mihaela
Elevi
Reprezentant ONG Eva Labadi
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Indicatori realizare: Înţelegerea de către profesori, părinţi şi elevi a abordărilor specifice şcolilor 
comunitare prin utilizarea Standardelor Internaţionale de Excelenţă pentru Şcoli Comunitare, ca 
instrumente de autoevaluare, în scopul dezvoltării şcolare prin folosirea a două dintre ele: cultura 
şcolii şi învăţarea relevantă;
Dezvoltarea  abilităţilor socio-emoţionale/atitudinale ale elevilor, cadrelor didactice, părinţilor prin 
activităţi de dezvoltare personală şi a reprezentaţilor comunităţii locale  prin implicarea constantă în 
viaţa şcolii;
Servicii educaționale îmbunătățite pentru copii, părinți și profesori;
O mai bună conștientizare a climatului administrativ care încurajează dezvoltarea școlilor 
comunitare; 
O mai bună înțelegere a resurselor școlii, a nevoilor și a provocărilor cu care se confruntă pentru a 
dezvolta noi proiecte și a promova politici educaționale eficiente, prin realizarea de parteneriate 
educaționale, pe plan intern și internațional în domeniul incluziunii şcolare sau a voluntariatului;
Produse/rezultate  finale:
Pentru elevi - dezoltarea abilităţilor socio – emoţionale;
Pentru părinţi – un set de Sfaturi pentru părinţi realizat de elevi, părinţi şi profesori  postate pe site-
ul şcolii și în revista şcolii Steaua Polară;
Pentru profesori – exemple de activităţi/jocuri/poveşti adunate într-o culegere de metode activ –
participative ale profesorului diriginte pentru dezvoltarea personală a elevilor 
La clasa a V-a – cunoaştere şi autocunoaştere
La clasa a VI-a – stima şi respectul de sine
La clasa a VII-a – relaţii interumane
La clasa a  VIII-a – eşecul duce la succes
Pentru comunitate – un grup de persoane sănătoase,împlinite şi mulțumite.
Comentarii:

• Concluzii: Activitățile oferă un bun prilej de comunicare, colaborare,
acceptare și toleranță între elevi .
Pentru eficiența proiectului nostru, ne-am propus ca elevii
care au beneficiat deja de experiența dobândită prin acțiunile
derulate cu membrii Organizației Ceva de spus să o
împărtășească cu colegii lor mai mici, așa încât aceștia să fie la
rândul lor sensibilizați și deschiși pentru a-i accepta, înțelege și
ajuta pe cei mai puțin norocoși decât ei.
Grija pentru incluziunea școlară/socială a fost, este și va
fi una dintre prioritățile școlii noastre. Profesorii și elevii
identifică și discută despre valori care promovează incluziunea
și combat discriminarea.
Ne propunem să împărtășim din experiența noastră
colegilor în cadrul ședințelor comisiilor metodice sau a
schimburilor de experiență, astfel încât un număr mai mare de
copii să desfășoare activități de genul celor derulate de noi în
cadrul proiectului ”Împreună vom fi mai buni!”
Urmărim de asemenea ca sfaturile pentru părinți
formulate de elevi/ profesori/părinți să fie înmânate și
discutate cu părinții elevilor din școală în cadrul lectoratelor și
a orelor de consiliere.
Ne dorim să continuăm să oferim elevilor noștri
experiențe de învățare atractive și să implicăm în activitățile
școlii reprezentanți ai comunității, dar mai ales părinți cu
abilități și preocupări diverse.

• Realizat în proporţie de 100 %
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• Lecţii învăţate: DEZVOLTAREA PERSONALĂ CONTINUĂ A ELEVILOR - Descopăr

... ce știu, ce simt, ce pot, ce vreau!
Elevii trebuie încurajați să-și descopere personalitatea și
caracterul și să adopte un comportament civilizat.
Elevii și părinții au realizat faptul că nevoile comunității fac
parte și din viața lor și că un bun cetățean este atent la ce se
întâmplă în jur.

6 Kinder+Sport: Bucuria Miscarii. 
Viata active, viata sanatoasa

5, 2 descoperirea si 
cultivarea placerii, 
a atitudinii fata de 
ceea ce inseamna 
o viata activa 
-dezvoltarea si 
cultivarea motivatiei 
intrinseci
-evidentierea partii 
practice a 
disciplinelor 
studiate prin 
realizarea de 
proiecte ce au ca 
obiect de studiu 
Educatia Fiziza si 
Sportul
- promovarea unei 
atitudini pozitive in 
cadrul societatii in 
privinta problemelor 
de natura 
„discriminarea 
sexuala” prin 
inscrierea in 
concurs a echipelor 
mixte
Valorificarea 
experientei cadrelor 
didactice in 
abordarea 
materiilor intr-o 
maniera 
multidisciplinara

04.05.2020 01.06.2020
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Responsabilităţi: Director prof Gica Dumitru
Director adjunct prof Loredana Palfalvi
Prof Camelia Antal
Prof Andreea Martinescu
Prof Emil Cosmescu
Prof Ardelean Lavinia
Prof Blasiu Zorana
Prof Bobitan Ovidiu
Prof Comlosan Adriana
Prof Glavan Gigi 
Prof Murarescu Sorina
Prof Popa Adriana
Prof Puricica Mihaela
Prof Roman Adriana
Prof Roman Vasile
Prof Stoicanescu Ramona
Prof Suici Daniel
Prof Sebanete Andreea
Prof Tundrea Marinela
Prof Cristina Cosma
Prof Petcov Lucia
Prof Mihaiela Alexa

Indicatori realizare: realizarea unei expoziţii cu lucrările din concurs;
- tipărirea diplomelor de coordonatori pt cadrele didactice şi a diplomelor pentru premianţii 
concursului;
- întocmirea unei colecţii de fotografii cu desenele expuse precum şi a unora din timpul festivităţii 
de decernare a premiilor; prezentarea pe pagina de facebook a proiectului;
- continuitatea proiectului prin realizarea unor editii viitoare

Comentarii:

• Concluzii: Proiectul s-a desfăşurat în condiţii foarte bune, implicarea elevilor a depasit 
asteptarile noastre si target-ul auto impus. Pentru anul urmator, ne propunem o editie care 
sa depaseasca nr de participanti de anul acesta si complexitatea proiectelor 
multidisciplinare.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Am anuntat activitatile cu 31 de zile inainte prin intermediul prezentarii ppt a 
proiectului, cu ajutorul careia am diseminat informatiile in toate clasele ciclului gimnazial. 
Astfel fiecare cadru didactic a avut timp să îşi mobilizeze elevii pentru a se implica în număr 
cât mai mare. Termenul limită de înscriere a echipelor a fost stabilit cu o saptamana inainte 
de inceperea activitatii concursului nostru.

7 Multiculturalitate: cultura si 
patrimoniu

5, 4 Copiii înțeleg că 
limbajul și 
diferențele sociale 
nu constituie 
bariere în 
comunicare și 
munca comună 
între cetățenii 
europeni
2 - Aducerea 
cetățeniei și a 

04.11.2019 13.06.2020
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tinerilor la 
cunoaștere și 
respect față de alte 
țări
3-Compararea 
diferitelor culturi 
europene: 
explorarea a noi 
forme de dialog și 
de contact,traditii, 
sarbatori, folclor, 
legende ... din 
diferite tari.
4-Stimularea 
capacității de 
observare detaliată; 
Învață să 
deosebești ceea ce 
ne unește cu ceea 
ce facem si ne 
separă.
5-Să cunoască și 
să recunoască 
propria lor cultură și 
realitatea socială și 
culturală.
6-Stimularea 
creativității în 
reutilizarea 
cunoștințelor 
dobândite
Scrierea de  texte 
scurte și 
informative.
8- Asigurarea de 
conexiuni între 
diferitele discipline 
școlare
9- Realizarea de 
prezentări cu 
sărbătorile și 
tradițiile lor.
10 - Învațare de 
cântece și poezii.
11 - Implementarea 
abilităților în 
utilizarea 
comunicării non-
lingvistice
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Responsabilităţi: Valorificarea social- educativa a patrimoniului cultural european.
Director-prof.Gica Dumitru
Director adjunct-Prof.Palfalvi Loredana
Prof.Murgila Rita
Prof .Glavan Gigi
Prof Ardelean Lavinia

Indicatori realizare: Asigurarea unei strategii de promovare si diseminare eficienta, desfasurarea 
activitatilor in cele mai bune conditii. Valorificarea indicilor de comunicare si colaborare cu parintii 
viitorilor elevi

Comentarii:

• Concluzii: Cadrele didactice s-au implicat cu seriozitate si
profesionalism în desfășurarea activitalilor la clasa , dar
și în participarea la mobilitațile stabilite conform graficului
de desfășurare.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Cooperarea la nivel transnațional cu alte școli implicate în

mod activ în activitățile proiectului
8 ORA DE NET-PROGRAM 

EUROPEAN CARE 
PROMOVEAZĂ UTILIZAREA 
CREATIVĂ, UTILĂ ȘI SIGURĂ 
A INTERNETULUI DE CĂTRE 
COPII

5, 4 Scopul acestei 
activități de 
consultare este 
acela de a contribui 
la crearea unei 
înțelegeri mai clare 
a experiențelor 
copiilor români 
legate de folosirea 
Internetului și care 
este percepția lor 
cu privire la 
atitudinea adulților 
din viața lor față de 
acest aspect. 
La sfârșitul acestei 
întâlniri: 
 Copiii vor cunoaște 
cel puțin 7 drepturi 
și obligații care 
decurg din ele care 
trebuie respectate 
inclusiv în mediul 
online 
 Copiii vor identifica 
minim 7 propuneri 
de măsuri care pot 
fi luate de adulții 
responsabili de 
educația lor pentru 
a acoperi nevoile 
lor 
 Facilitatorulul Ora 
de Net și copiii vor 

21.10.2019 22.11.2019
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identifica și vor 
planifica cel puțin o 
modalitate prin care 
pot folosi Internetul 
într-un mod creativ, 
util și sigur în 
procesul de 
învățare
Susține activitatea 
în perioada 1 
octombrie – 30 
noiembrie 2018 și 
completează 
raportul disponibil 
aici în termen de 
maxim 7 zile de la 
derularea ei. 
În lunile decembrie 
și ianuarie vom 
parcurge aceste 
rapoarte iar după 
validare vei primi 
pe email diploma 
nominală care 
atestă implicarea ta 
în consultarea 
națională propusă 
de Organizația 
Salvați Copiii în 
cadrul programului 
european Ora de 
Net, susținut de 
Ministerul Educației 
Naționale. 

Responsabilităţi: Prof. Gica Dumitru – director
Prof. Glăvan Gigi, în calitate de director educativ şi coordonator al programului
Prof. Comloşan Adrian
Prof. Puricică Mihaela
Prof. Roman Vasile
Prof. Roman Adriana
Prof. Popa Adriana

Indicatori realizare: - realizarea unei expoziţii cu lucrările elevilor;
- raport cu fotografii trimis ONG-ului Salvaţi copiii.
Continuitatea proiectului este dată de faptul că se va
păstra legătura cu instituţiile implicate, urmând ca, în viitor
să se mai realizeze şi alte activităţi comune. Cadrele
didactice implicate în proiect vor realiza activităţi de
siguranţă pe internet periodic. Acesta va viza schimburi de
experienţă din activitatea didactică, participarea la
viitoarele ediţii ale programului, sugestii, recomandări etc.
Comentarii:

47

ŞCOALA GIMNAZIALA NR.7 "SFÂNTA MARIA" MUN.TIMIŞOARA



• Concluzii: Proiectul s-a desfăşurat în condiţii foarte bune, înregistrându-se
un progres faţă de anul trecut, atât în ceea ce priveşte calitatea
materialelor, cât şi în ceea ce priveşte împlicarea.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: incluziunea şcolară şi socială a tuturor
beneficiarilor implicaţi în proiect;
- ameliorarea problemelor de natură afectivă ale
copiilor implicaţi în proiect;
- îmbunătăţirea performanţelor şcolare ale copiilor
ai căror părinţi lucrează în străinătate;
- prevenirea instalării la copii unor probleme
emoționale ca urmare a despărţirii prelungite de
părinţi;
- asistarea şi sprijinirea copiilor în procesul
complex al dezvoltării propriilor personalităţi;
îmbunătăţirea și condolidarea relaţiei părinte – copil – familie -
școală
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9 PRIMELE 100 DE ZILE DE 
ȘCOALĂ

5, 2 • Atragerea efectivă 
a copiilor în 
organizarea unor 
activități cu 
caracter 
extracurricular, 
conducând la 
creșterea calitativă 
a acestora;
• Identificarea 
propriilor valori şi a 
grupului din care 
fac parte;
• Cunoaşterea şi 
respectarea 
valorilor actualei 
generaţii de şcolari, 
 prin paralelismul 
între universul 
copilăriei de azi şi 
universul copilăriei 
părinţilor lor sau al 
unor personaje din 
poveşti;
• Stimularea şi 
promovarea 
creativităţii elevilor, 
prin realizarea 
colecţiilor de 100 
de obiecte;
• Conştientizarea 
afectivităţii de grup 
ca suport al 
prieteniei;
• Stimularea 
interesului părinților 
copiilor prin 
implicarea directă 
și indirectă în 
aceste activități;

17.02.2020 06.03.2020

Responsabilităţi: PROF .PENTRU INVATAMANT PRIMAR DE LA CLASELE PREGATITOARE
Prof.Birgean Simona,prof.Calinin Adriana,prof.Gheorghita Luminita,Prof.Lengyel Anca,Prof,Luca 
Madalina,prof.Pirau Elena,prof.Butulescu Adina,Prof Stratonie Andreea,prof Dutu Bianca
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Indicatori realizare: Colaborarea eficientă dintre cadre didactice, elevi și părinți în activitățile din 
cadrul proiectului;
Atitudinea pozitivă  a copiilor față de acțiunile realizate;
Realizarea unor proiecte din 100 de obiecte în urma unei reale implicări din partea elevilor și 
părinților;
Existența unor schimbări observabile în comportamentul social al copiilor;
Manifestarea spiritului de toleranță și cooperare între elevi;
Dezvoltarea gândirii critice la elevi;
Prezentarea unor lucrări de foarte bună calitate.

Comentarii:

• Concluzii: Activitățile în cadrul  cadru proiectului au stârnit interesul tuturor participanților 
care s-au implicat cu mare entuziasm  în desfășurarea lui.
Este recomandabil ca proiectul să se desfășoare în fiecare an școlar la clasele pregătitoare.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Atât elevii, cât și părinții sunt dornici să petreacă timp împreună,
desfășurând activități educative, creative și distractive.

10 PROIECT CETATEANUL. 
DEMOCRATIE PARTICIPATIVA

5, 5 • Utilizarea 
conceptelor 
specifice ştiinţelor 
sociale pentru 
organizarea 
demersurilor de 
cunoaştere şi 
explicare a unor 
fapte, evenimente, 
procese din viaţa 
reală
• Aplicarea 
cunoştinţelor 
specifice ştiinţelor 
sociale în 
rezolvarea unor  
probleme ale 
comunitatii
• Cooperarea cu 
ceilalţi în 
rezolvarea unor 
probleme teoretice 
şi practice, în 
cadrul diferitelor 
grupuri
• Manifestarea unui 
comportament 
social activ şi 
responsabil
• Participarea la 
luarea deciziilor şi 
la rezolvarea 
problemelor 
comunităţii

02.03.2020 11.03.2020
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Responsabilităţi: Prof. Gica Dumitru- Director
Prof. Tundrea Marinela

Indicatori realizare: prezentarea publica a proiectului de catre fiecare clasa, conform planificarilor 
realizate de Institutul Intercultural Timisoara;
-completarea de catre profesorii coordonatori a informatiilor privin stadiul proiectului la clasa in 
grupul Cetateanul;
- inscrierea claselor care realizeaza proiectul pe platforma proiectului Cetateanul de catre 
profesorul coordonator ;
-completarea de catre elevii fiecarei clase a datelor legate de proiect pe platforma Cetateanul;
-intocmirea portofoliului clasei;
- tipărirea diplomelor de catre Institutul Intercultural Timisoara;
Continuitatea proiectului este dată de faptul că se păstreaza legătura cu reprezentantii Institutului 
Intercultural Timisoara pentru realizarea in anul scolar urmator a proiectului

Comentarii:

• Concluzii: Proiectul s-a desfăşurat în condiţii foarte bune, înregistrându-se un progres faţă 
de anul trecut, atât în ceea ce priveşte calitatea materialelor, cât şi în ceea ce priveşte 
împlicarea.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: E nevoie ca activităţile să fie anunţate din timp, pentru ca pasii proiectului 
sa fie parcursi. De asemenea, este nevoie de o buna colaborare cu institutiile publice pentru 
realizarea acestui proiect.

11 Proiect CompLiMent 2, 2 -activitate de 
informare și 
conștientizare 

02.03.2020 11.03.2020

Responsabilităţi: Prof.Barbu Cristina
Prof.Popa Adriana

Indicatori realizare: - incluziunea şcolară şi socială a tuturor beneficiarilor implicaţi în proiect;
- ameliorarea problemelor copiilor implicaţi în proiect;
- îmbunătăţirea performanţelor şcolare ale copiilor
- asistarea şi sprijinirea copiilor în procesul complex al dezvoltării propriilor personalităţi;

Comentarii:

• Concluzii: Proiectul s-a desfăşurat în condiţii foarte bune, înregistrându-se un progres faţă 
de anul trecut, atât în ceea ce priveşte calitatea materialelor, cât şi în ceea ce priveşte 
împlicarea elevilor.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: - incluziunea şcolară şi socială
- ameliorarea problemelor copiilor implicaţi în proiect;
- îmbunătăţirea performanţelor şcolare ale copiilor
- dezvoltării propriilor personalităţi;
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12 PROIECT CONCURS 
REGIONAL DE CREAȚIE 
PLASTICĂ CLIPE DE TOAMNĂ

5, 2   -dezvoltarea 
dragostei pentru 
frumosul din natură 
;
  - dezvoltarea şi 
stimularea 
expresivităţii şi 
creativităţii copiilor;
  - cultivarea 
sensibilităţii 
artistice a copiilor;
  - descoperirea şi 
dezvoltarea 
aptitudinilor 
plastice;
  - valorificarea 
experienţei pozitive 
a cadrelor didactice 
în abordarea 
educaţiei artistico-
plastice.

15.10.2019 28.02.2020

Responsabilităţi: Prof. Gica Dumitru – director
Prof. Birgean Simona
Prof. Alexa Mihaiela
Prof. Calinin Adriana
Prof. Sârbu Tania
Prof. Breban Otilia

Indicatori realizare: realizarea unei expoziţii cu lucrările din concurs;
- tipărirea diplomelor de coordonatori pt cadrele didactice şi a diplomelor pentru premianţii 
concursului;
- întocmirea unei colecţii de fotografii cu desenele expuse precum şi a unora din timpul festivităţii 
de decernare a premiilor;
- întocmirea unei mape cu articole din ziar referitoare la proiect;
- articol cu fotografii în revista şcolii „Steaua Polară“
Continuitatea proiectului este dată de faptul că se va păstra legătura cu şcolile participante, 
urmând ca, în viitor să se mai realizeze şi alte activităţi comune. Cadrele didactice implicate în 
proiect vor realiza un plan de acţiune împreună cu colegii de la aceste şcoli, pe termen mediu (4 
ani). Acesta va viza schimburi de experienţă din activitatea didactică, participarea la viitoarele ediţii 
ale concursului, sugestii, recomandări etc.

Comentarii:

• Concluzii: Proiectul s-a desfăşurat în condiţii foarte bune, înregistrându-se un progres
faţă de anul trecut, atât în ceea ce priveşte calitatea materialelor, cât şi în
ceea ce priveşte împlicarea.

• Realizat în proporţie de 100 %
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• Lecţii învăţate: E nevoie ca activităţile să fie anunţate din timp, astfel încât fiecare cadru
didactic să aibă timp să îşi mobilizeze elevii pentru a se implica în număr cât
mai mare. Termenul limită de înscriere şi predare a materialelor trebuie să
fie cu cel puțin 10 zile înainte de data concursului

13 PROIECT CONCURS 
REGIONAL DE CREAȚIE 
PLASTICĂ ȘI LITERARĂ - O, 
ce veste minunată!

5, 2 Obiectivul general 
al proiectului: 
La nivel macro: 
cultivarea 
creativităţii,  
sensibilităţii 
artistice, simţului 
estetic, dezvoltarea 
personalităţii 
copiilor; 
La nivel micro: 
identificarea, 
stimularea şi 
promovarea 
potenţialului artistic 
al copiilor din 
învăţământul 
primar şi preşcolar.

04.11.2019 12.06.2020

Responsabilităţi: • Prof. Gica Dumitru - Directorul școlii
• Prof. Sas Cristina - coordonator
• Prof. Sârbu Tania
• Prof. Cazacu Elena
• Prof. Popa Orieta
• Prof. Tomuţa Luminiţa
• Prof. Breban Otilia

Indicatori realizare: La nivelul individului: stimularea  şi promovarea  potenţialului artistic al 
copiilor,  prin realizarea unor lucrări  literare şi artistico - plastice  originale, dezvoltarea abilităţilor 
practice, a simţului estetic, sensibilizarea copiilor cu privire la respectarea sărbătorilor religioase.
La nivelul instituţiei şcolare: identificarea unor copii cu calităţi artistice deosebite;
La nivelul comunităţii: formarea unor caractere nobile, sensibile la frumosul care ne înconjoară.

Comentarii:

• Concluzii: Proiectul s-a desfăşurat în condiţii foarte bune, înregistrându-se un progres faţă 
de anul trecut, atât în ceea ce priveşte calitatea materialelor, cât şi în ceea ce priveşte 
împlicarea.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: E nevoie ca activităţile să fie anunţate din timp, astfel încât fiecare cadru 
didactic să aibă timp să îşi mobilizeze elevii pentru a se implica în număr cât mai mare. 
Termenul limită de înscriere şi predare a materialelor trebuie să fie cu cel puțin două, trei 
zile înainte de data concursului.
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14 PROIECT CONCURS 
REGIONAL DE CREAȚIE 
PLASTICĂ SĂRBĂTOAREA DE 
PAȘTI – BUCURIA COPIILOR, 
BUCURIA CREDINȚEI

5, 2 dezvoltarea 
dragostei pentru 
frumosul din natură 
;
  - dezvoltarea şi 
stimularea 
expresivităţii şi 
creativităţii copiilor;
  - cultivarea 
sensibilităţii 
artistice a copiilor;
  - descoperirea şi 
dezvoltarea 
aptitudinilor 
plastice;
  - valorificarea 
experienţei pozitive 
a cadrelor didactice 
în abordarea 
educaţiei artistico-
plastice.

06.01.2020 01.05.2020

Responsabilităţi: Prof. Gica Dumitru – director
Prof. Birgean Simona
Prof. Alexa Mihaiela
Prof. Calinin Adriana
Prof. Sârbu Tania
Prof. Breban Otilia

Indicatori realizare: - realizarea unei expoziţii cu lucrările din concurs;
- tipărirea diplomelor de coordonatori pt cadrele didactice şi a diplomelor pentru premianţii 
concursului;
- întocmirea unei colecţii de fotografii cu desenele expuse precum şi a unora din timpul festivităţii 
de decernare a premiilor;
- întocmirea unei mape cu articole din ziar referitoare la proiect;
- articol cu fotografii în revista şcolii „Steaua Polară“
Continuitatea proiectului este dată de faptul că se va păstra legătura cu şcolile participante, 
urmând ca, în viitor să se mai realizeze şi alte activităţi comune. Cadrele didactice implicate în 
proiect vor realiza un plan de acţiune împreună cu colegii de la aceste şcoli, pe termen mediu (4 
ani). Acesta va viza schimburi de experienţă din activitatea didactică, participarea la viitoarele ediţii 
ale concursului, sugestii, recomandări etc.

Comentarii:

• Concluzii: Proiectul s-a desfăşurat în condiţii foarte bune, înregistrându-se un progres
faţă de anul trecut, atât în ceea ce priveşte calitatea materialelor, cât şi în
ceea ce priveşte împlicarea.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: E nevoie ca activităţile să fie anunţate din timp, astfel încât fiecare cadru
didactic să aibă timp să îşi mobilizeze elevii pentru a se implica în număr cât
mai mare. Termenul limită de înscriere şi predare a materialelor trebuie să
fie cu cel puțin 10 zile înainte de data concursului.
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15 Să nu-ţi uiţi aproapele! 5, 2 -    educarea 
copiilor în spiritul 
ajutorării aproapelui 
aflat în dificultate
- implicarea 
comunităţii în 
programul 
educaţional al şcolii
- iniţierea unor 
activităţi la nivel de 
cicluri, cu 
implicarea cât mai 
multor elevi din 
şcoală (concursuri, 
jocuri, expoziţii cu 
vânzare, colecte 
etc.)
- contactarea unor 
eventuali sponsori 
care ar dori să 
sprijine aceste 
acţiuni în beneficiul 
copiilor nevoiaşi
- încheierea unor 
noi parteneriate 
reciproc 
avantajoase cu 
instituţii, organizaţii 
şi asociaţii locale şi 
cultivarea celor în 
derulare
- implicarea elevilor 
şcolii în diverse 
acţiuni sociale 
pentru a deveni mai 
buni, mai generoşi, 
mai toleranţi, mai 
conştienţi de 
realitatea sărăciei 
celor de lângă ei 
- distribuirea de 
cadouri copiilor 
nevoiaşi din şcoală 
cu prilejul 
sărbătorilor de 
iarnă şi de Paşti
- acordarea de 
sprijin material în 
cazul pierderii prin 
deces a unuia din 
părinţi sau ambilor 
părinţi
- cultivarea 
altruismului prin 

01.12.2019 11.03.2020
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conştientizarea 
semnificaţiei 
faptelor bune
- formarea atitudinii 
de respect faţă de 
bătrâni
- realizarea unor 
lucrări artistico-
plastice cu scopul 
de a fi dăruite

Responsabilităţi: - coord. prof. Sas Cristina
- membrii: - prof. Grecea Emanuela
- prof. Cazacu Elena
- prof. Popa Orieta 
- prof. Sârbu Tania
- prof. Breban Otilia
- prof. Tomuţa Luminiţa

Indicatori realizare: - 40 copii au beneficiat de cadouri de Crăciun 
- 40 bătrâni de la Centrul de zi s-au bucurat de ajutorul oferit prin valorificarea obiectelor 
confecționate de ei

Comentarii:

• Concluzii: Activitățile de acest gen trebuie să aibă o continuitate, fiind folositoare în 
formarea unor caractere nobile.

• Realizat în proporţie de 50 %

• Lecţii învăţate: Elevii trebuie încurajați și susținuți în implicarea și inițierea unor acțiuni 
caritabile în folosul celor aflați în dificultate.
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16 UNIRE-N CUGET ȘI-N SIMȚIRI 
!

5, 2    - dezvoltarea 
dragostei pentru 
istorie și literatură 
istorică ;
 - dezvoltarea şi 
stimularea 
expresivităţii şi 
creativităţii copiilor;
 - cultivarea 
sensibilităţii 
artistice a copiilor;
 - descoperirea şi 
dezvoltarea 
aptitudinilor 
plastice;
 - valorificarea 
experienţei pozitive 
a cadrelor didactice 
în abordarea 
materiilor cu 
conținut istoric și 
civic.

01.11.2019 13.06.2020

Responsabilităţi: ORGANIZATORI:
• Şcoala Gimnazială Nr. 7 „Sfânta Maria“ Timişoara
• Director Prof. Gica Dumitru
• Director adjunct: Prof. Palfalvi Loredana
• Prof. Tomuţa Luminiţa

COORDONATOR DE PROIECT:
• Prof. Tomuţa Luminiţa

MEMBRII ECHIPEI DE PROIECT:
• Prof. Șerbănete Andreea
• Prof. Țundrea Marinela
• Prof. Banc Mihaela
• Prof. Sas Cristina
• Prof. Sârbu Tania
• Prof. Grecea Manuela
• Prof. Breban Otilia
• Prof. Popa Orieta
• Prof. Cazacu Elena
• Prof. Suici Daniel
• Prof. Stroia Maria
• Prof. Martinescu Andreea
• Prof. Grbici-Krebs Renate
• Prof. Murărescu Sorina

PARTENERI:
• Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş
• Casa Corpului Didactic Timiş 
• Asociaţia „Împreună pentru copii“ 
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Indicatori realizare: • La nivelul individului: producerea unor schimbări atitudinale şi 
comportamentale faţă de istoria țării, ca mijloc de educaţie şi autoeducaţie;
• La nivelul instituţiei şcolare: crearea unei tradiții cultural-istorice prin implicarea activă a cadrelor 
didactice și a elevilor în activitățile proiectului;
• La nivelul comunităţii: valorificarea exemplelor de bună practică pentru crearea unei culturi a 
cărţii istorice ca mijloc de educare;
• Elevii vor fi impulsionaţi să cunoască istoria, să iubească şi să preţuiască faptele unor 
personalități istorice, să fie mai creativi şi mai întreprinzători. Cadrele didactice vor fi scoase din 
rutina zilnică şi antrenate în activităţi care se vor răsfrânge în mod pozitiv asupra activităţii 
instructiv-educative. Autorităţile locale implicate în mod direct în activităţi, vor fi mai sensibile la 
nevoile şcolii ca promotor al istoriei și tradițiilor naționale. Comunitatea locală îşi va schimba 
percepţia asupra şcolii, văzând-o, ca pe un loc în care cultura și istoria națională sunt prețuite.

Comentarii:

• Concluzii: • Proiectul a antrenat elevi din toate clasele, atât de la nivelul primar, cât și 
gimnazial, precum și cadre didactice de diferite specialități: învățători, profesori de istorie, 
română, religie, geografie, cultură civică, desen.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: • Elevii au fost îndrumați să valorizeze trecutul istoric al țării noastre prin 
participarea la activități diverse de explorare, cunoaștere, colectare de date și de dovezi 
istorice, în măsură să realizeze un tablou cât mai complet a ceea ce a însemnat Marea 
Unire din 1918;
• Activitățile realizate: 
- Expoziție de afișe – elevii au căutat imagini de patrimoniu și au realizat prezentări 
comparative ale evenimentelor din 1918;
- Expoziție de albume – accentul a fost pus pe cunoașterea personalităților istorice care au 
scris, prin faptele lor, istoria anului 1918;
- Expoziție de pictură –elevii au fost îndrumați să ilustreze momente din evenimentele 
legate de Marea Unire, așa cum le-au perceput ei;

Activităţi de evaluare internă
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Nr. 
crt.

Nume Tip Cercetare Obiective Dată 
început    

Dată 
sfârşit

1 Săptămâna Altfel: ,,Să ştii mai 
multe, să fii mai bun!”

Chestionar de 
evaluare a 
satisfacţiei 
beneficiarilor

Stimularea 
interesului 
elevilor 
pentru 
învăţare şi 
exprimare de 
sine;
Stimularea 
parteneriatul
ui şcoală-
familie-
comunitate;
Promovarea 
colaborării 
dintre elevi 
pe de o 
parte, şi între 
cadre 
didactice pe 
de altă parte;
Diversificare
a activităţilor 
şi a surselor 
de informare, 
prin 
stimularea 
creativităţii 
didactice;
Crearea unui 
climat 
prietenos, 
relaxant, 
securizant 
emoţional.

15.10.2019 19.10.2019

Responsabilităţi: Invatatorii claselor primare 
Profesorii din ciclul gimnazial
Prof. Glăvan Gigi
Directorul şcolii

Indicatori realizare: Nr părinţilor participanţi la activitate
Nr.de elevi

Comentarii:
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• Concluzii:           Accesarea unor programe cultural-artistice de anvergură (concerte, 
spectacole de teatru, opera, balet), prin intermediul I.S.J. Timiș sau prin intermediul unor 
ONG-uri; 
     Posibilitatea finanțării unor activități cu bani de la Minister și surse extrabugetare, în 
urma unor proiecte depuse în prealabil.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Culorile toamnei la Herneacova

Olaritul,ocupatie straveche si tehnici de modulare.
Tablouri de toamna.
Vizite
Excursie Arieseni
Campionat de fotbal
       Elevii au dovedit un viu interes pentru activitățile alese în prealabil și s-au implicat activ 
în diverse tipuri de proiecte propuse. Au intrat în contact cu alți colegi din țară , profesorii 
plecați în mobilitate peste hotare au putut face comparația cu un alt sistem educațional 
european, elevii și-au pus în valoare spiritul de echipă, competițional și gospodăresc, 
anexele școlii au fost reamenajate, au fost redactate mai multe eseuri, jurnale de călătorie, 
realizate albume foto și articole în revista școlii, fiind publicate și câteva articole în presa 
locală.
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2 ZIUA PORTILOR DESCHISE Chestionar de 
evaluare a 
satisfacţiei 
beneficiarilor

Informarea 
parintilor cu 
privire la 
oferta 
educationala 
a scolii
Familiarizare
a copiilor cu 
specificul 
activitatilor 
desfasurate 
in cadrul 
clasei de 
elevi, in 
vederea unei 
adaptari 
optime la 
regimul 
scolar
Asimilarea 
de catre 
prescolari a 
unori reguli 
de conduita 
individuala si 
colectiva
Dezvoltarea 
unor emotii si 
sentimente 
pozitive ce 
pot favoriza 
activitatile de 
invatare 
viitoare

13.01.2020 09.02.2020

Responsabilităţi: Învățătorii claselor a IV-a
Prof. Sas Cristina
Directorul școlii

Indicatori realizare: Nr părinților participanți la activitate
Nr. copiilor înscriși în clasa pregătitoare, în anul școlar următor

Comentarii:

• Concluzii: Activitatea s-a desfasurat in bune conditii, toate cadrele
implicate in activitate si-au indeplinit sarcinile cu
rigurozitate.

• Realizat în proporţie de 100 %
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PARTEA A III-A
NIVELUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ, CONFORM
STANDARDELOR DE ACREDITARE ŞI DE EVALUARE PERIODICĂ (H.G. nr. 21/18.01.2007) şi
STANDARDELE DE REFERINŢĂ

Nr. 
crt.

Indicator

N
esatisfacato

r

S
atisfacato

r

B
in

e

F
o

arte b
in

e

E
xcelen

t

Învăţamântul primar
DOMENIU Capacitate instituţională

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

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

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

Subdomeniu Resurse umane

1 Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului 
nedidactic x

2 Managementul personalului didactic şi de conducere x

• Lecţii învăţate: Încadrarea corecta în timp si spatiu a evenimentului ,
implicarea unui număr mai mare de cadre didactice
anticipand prezenta unui numar mai mare de
participanti, rolul definitoriu (experienta) cadrelor
didactice care au supravegheat copiii participanti la
eveniment.
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Subdomeniu Structuri institutionale, administrative si manageriale

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

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

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

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

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

DOMENIU Eficacitate educaţională

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

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

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

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

DOMENIU Managementul calităţii

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

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

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

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

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

Subdomeniu Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor 
învăţării

1 Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării 
învăţării x

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

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

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

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

1 Asigurarea accesului  la oferta educaţională a şcolii x
Învăţamântul secundar inferior (gimnaziu)

DOMENIU Capacitate instituţională

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

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

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

Subdomeniu Resurse umane

1 Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului 
nedidactic x

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

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

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

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

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

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

DOMENIU Eficacitate educaţională

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Subdomeniu Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor 
învăţării

1 Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării 
învăţării x

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

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

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

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

1 Asigurarea accesului  la oferta educaţională a şcolii x

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

Activităţi de îmbunătăţire a calităţii:
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Nr. 
crt.

Nume Tip 
Activitate

Obiective Dată 
început    

Dată 
sfârşit

1 PROIECT CONCURS 
REGIONAL DE CREAȚIE 
LITERARĂ ŞI PLASTICĂ" 
SĂRBĂTOAREA DE PAȘTI – 
BUCURIA COPIILOR, 
BUCURIA CREDINȚEI

5, 2 dezvoltarea 
dragostei pentru 
frumosul din natură ;
  - dezvoltarea şi 
stimularea 
expresivităţii şi 
creativităţii copiilor;
  - cultivarea 
sensibilităţii artistice 
a copiilor;
  - descoperirea şi 
dezvoltarea 
aptitudinilor plastice;
  - valorificarea 
experienţei pozitive a 
cadrelor didactice în 
abordarea educaţiei 
artistico-plastice.

04.01.2021 12.06.2021

Responsabilităţi: Prof. Gica Dumitru – director
Prof. Birgean Simona
Prof. Alexa Mihaiela
Prof. Calinin Adriana
Prof. Sârbu Tania
Prof. Breban Otilia

Indicatori realizare: - realizarea unei expoziţii cu lucrările din concurs;
- tipărirea diplomelor de coordonatori pt cadrele didactice şi a diplomelor pentru premianţii 
concursului;
- întocmirea unei colecţii de fotografii cu desenele expuse precum şi a unora din timpul festivităţii 
de decernare a premiilor;
- întocmirea unei mape cu articole din ziar referitoare la proiect;
- articol cu fotografii în revista şcolii „Steaua Polară“
Continuitatea proiectului este dată de faptul că se va păstra legătura cu şcolile participante, urmând 
ca, în viitor să se mai realizeze şi alte activităţi comune. Cadrele didactice implicate în proiect vor 
realiza un plan de acţiune împreună cu colegii de la aceste şcoli, pe termen mediu (4 ani). Acesta 
va viza schimburi de experienţă din activitatea didactică, participarea la viitoarele ediţii ale 
concursului, sugestii, recomandări etc.

Detalii: • mediatizarea concursului
• desfăşurarea fazei locale 
• desfăşurarea fazei regionale
• acordarea premiilor
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2 PROIECT CONCURS 
REGIONAL DE CREAȚIE 
PLASTICĂ ȘI LITERARĂ - O, 
ce veste minunată!

5, 2 Obiectivul general al 
proiectului: 
La nivel macro: 
cultivarea 
creativităţii,  
sensibilităţii artistice, 
simţului estetic, 
dezvoltarea 
personalităţii copiilor; 

- La nivel micro: 
identificarea, 
stimularea şi 
promovarea 
potenţialului artistic 
al copiilor din 
învăţământul primar 
şi preşcolar.

02.11.2020 05.06.2021

Responsabilităţi: - coord. prof. Sas Cristina
-membrii: - Prof. Sârbu Tania
                   - Prof. Cazacu Elena
                   - Prof. Popa Orieta
                      - Prof. Tomuţa Luminiţa
                       - Prof. Breban Otilia

Indicatori realizare: - La nivelul individului: stimularea  şi promovarea  potenţialului artistic al 
copiilor,  prin realizarea unor lucrări  literare şi artistico - plastice  originale, dezvoltarea abilităţilor 
practice, a simţului estetic, sensibilizarea copiilor cu privire la respectarea sărbătorilor religioase.
- La nivelul instituţiei şcolare: identificarea unor copii cu calităţi artistice deosebite;
- La nivelul comunităţii: formarea unor caractere nobile, sensibile la frumosul care ne înconjoară.

Detalii: Concurs de:  - Pictură şi desen; 
                     - Felicitări de Crăciun
                     - Compuneri, poezii

3 Scoala "ZERO WASTE" 2, 5 Schimbarea atitudinii 
elevilor și a 
comportamentului 
acestora privind 
protecția mediului și 
în principal al 
colectării separate, 
reutilizării resurselor 
și folosirii energiei 
verzi.

01.03.2021 31.05.2021

Responsabilităţi: Prof. Lavinia Ardelean-prof. Coordonator
Prof. Gigi Glavan-prof. coordonator
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Indicatori realizare: • La nivelul individului: producerea unor schimbări atitudinale şi 
comportamentale faţă de colectarea selectivă și reciclarea diferențiată a deșeurilor din hârtie, 
plastic, aluminiu;
• La nivelul instituţiei şcolare: un număr sporit cu 35% a elevilor care vor colecta diferențiat 
deșeurile din hârtie, plastic, aluminiu;
• La nivelul comunităţii: valorificarea exemplelor de bună practică pentru crearea unei educații care 
să implice colectarea diferențiată și reciclarea deșeurilor de orice natură.

Detalii: Activități instructiv-educative, activitati ecologice/bune  practici comunitare in ceea ce  
priveste colectarea selectiva, initiative ale elevilor sau ale comunitatii privind colectarea selectiva, 
sondaje de opinie

Nr. 
crt.

Nume Tip Cercetare Obiective Dată 
început    

Dată 
sfârşit

1 Săptămâna Altfel: ,,Să ştii mai 
multe, să fii mai bun!”

Chestionar de 
evaluare a ofertei 
educaţionale

Stimularea 
interesului 
elevilor pentru 
învăţare şi 
exprimare de 
sine;
Stimularea 
parteneriatului 
şcoală-familie-
comunitate;
Promovarea 
colaborării 
dintre elevi pe 
de o parte, şi 
între cadre 
didactice pe 
de altă parte;
Diversificarea 
activităţilor şi a 
surselor de 
informare, prin 
stimularea 
creativităţii 
didactice;
Crearea unui 
climat 
prietenos, 
relaxant, 
securizant 
emoţional.

17.05.2021 28.05.2021

Activităţi de evaluare internă:
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Responsabilităţi: Invatatorii claselor primare 
Profesorii din ciclul gimnazial
Prof. Glavan Gigi
Directorul şcolii

Indicatori realizare: Nr părinţilor participanţi la activitate
Nr.e elevi

Aspecte reţinute: Activitatea va fi popularizată pe site-ul şi în revista şcolii.
Va fi prezentată părinţilor şi partenerilor.
Se vor organiza activitati interactive pentru elevi.

2 Ziua Portilor Deschise Chestionar de 
evaluare a 
satisfacţiei 
beneficiarilor

Promovarea si 
diseminarea 
ofertei 
educationale
Optimizarea 
comunicarii si 
inlaturarea 
barierelor de 
comuicare

01.02.2021 05.03.2021

Responsabilităţi: Director-Prof.Gica Dumitru
Director adjunct-Prof Palfalvi Loredana
Prof.Murgila Rita
Prof.Popa Orieta
Toti profesorii pentru invatamantul primar.

Indicatori realizare: Identificarea posibililor elevi in vederea inscrierii in clasa pregatitoare

Aspecte reţinute: Asigurarea unei strategii de promovare si diseminare eficienta, desfasurarea 
activitatilor in cele mai bune conditii. Valorificarea indicilor de comunicare si colaborare cu parintii 
viitorilor elevi

Director, Responsabil CEAC,
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