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PARTEA t. tNFORMATil GENERALE
NoTA:
lnformatiile din aceastd primd parte, chiar dacd nu se reflectd direct in calitatea serviciilor
educationale sunt relevante pentru beneficiarii direcli gi indirec[i gi le pot orienta opliunile pentru
o unitate gcolard sau alta, pentru un profil de pregdtire sau pentru o anumitd specializare

l. Date de identificare a unititii de invitdmint

D01 Denumire completd Cod Sirues Judet Localitate

scoALA GTMNAZTALA 768171 ' BUCURE$T| SECTORUL 5
''MI RCEA SANTIMBREAN U''

D02 Mediul de rezidenld:

Urban

D03 Pozilionareagcoliiinlocalitate:

Zond perifericd

D04 $coala sau structurile coordonate sunt situate
intr-o zoni dezavantajatd:

Zonit dezavantajatd din punct de vedere socio- Da
economic (somaj ridicat/ comunititi
defavorizate etc.)



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 proprietate:

publică

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

Buget pe anul anterior Buget pe anul în curs

2084.00 1352.00

D08 Tipul unităţii, în funcţie de forma de educaţie:

Unitate de învăţământ tradiţional

D09 Responsabilităţi în reţea:

unitate cu personalitate juridică, fără structuri subordonate

D10 Dacă este unitate coordonatoare:

numărul total de unităţi coordonate (structuri) din subordine 0.00

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

0.00

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

Unitatea 
coordonatoare

Structurile 
subordonate

primar Da

gimnazial Da

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

Nici un răspuns selectat.

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

Unitatea coordonatoare Structurile subordonate

două schimburi

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

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

limba română Da

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

limba engleză Da

limba franceză Da

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

Structuri 
Subordonat
e

Program 
de studiu 
bilingv

Program 
de studiu 
intensiv

Clase cu 
predare în altă 
limbă de 
circulaţie

Total 
unitate

Numărul de 
clase din 
învăţământul 
primar (CP-IV)

26.00 0.00 26.00

Numărul de 
clase din 
învăţământul 
gimnazial (V-
VIII)

23.00 0.00 23.00

Total 49.00 0.00 49.00

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

unitate

Numărul de elevi din 
învăţământul primar (CP-
IV)

671.00 0.00 671.00

Numărul de elevi din 
învăţământul gimnazial (V-
VIII)

638.00 0.00 638.00
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Total 1309.00 0.00 1309.00

Total grădiniţă 0 0 0

Total niveluri şcoală 1309.00 0.00 1309.00

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

Numărul de elevi din învăţământul primar (CP-IV) 9.00

Numărul de elevi din învăţământul gimnazial (V-
VIII)

12.00

Total 21.00

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 26 671

Cu frecventa - 
seral:  
învăţământ liceal

0.00 0.00 gimnaziu 23 638

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
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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 49 1309

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

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

Nici un răspuns selectat.

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

În grădiniţă număr 
copii

În şcoală număr 
elevi

În grădiniţă 
procente [%]

În şcoală 
procente [%]

Română 0 1301 0 99.39

Rromi 0 7 0 0.53

Alte Etnii 0 1 0 0.08

Total 0 1309 0 100

II. Caracteristici ale mediului familial 

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 3.00
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D27 Distribuţia efectivelor de elevi din învăţământul de zi, în anul şcolar 
curent, în funcţie de nivelul educaţional al familiei (coordonatoare şi 
structuri) este (estimare):

În grădiniţă număr 
copii

În şcoală număr 
elevi

În grădiniţă 
procente [%]

În şcoală 
procente [%]

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

0 65 0 4.97

Cel putin un parinte 
are studii medii (liceu 
absolvit)

0 450 0 34.38

Cel putin un parinte 
are studii superioare

0 793 0 60.58

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

0 1 0 0.08

Total 0 1309 0 100

Număr mediu ani 
studiu

0 14.22

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) 21 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 

36 0

Învăţământ de zi Elevi instituţionalizaţi sau în plasament 
familial

3 0

Învăţământ de zi Elevi care trăiesc în familii monoparentale 33 0

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

9 0

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

6

SCOALA GIMNAZIALA "MIRCEA SANTIMBREANU"



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 1175 0 89.76

intre 30 si 60 de minute 0 120 0 9.17

peste 60 de minute 0 14 0 1.07

Total 0 1309 0 100

Timp mediu 0 18.55

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: 1166 89.08

Cu domiciliul în altă localitate, care fac navetă 
zilnică

142 10.85

Din alte localităţi care stau in gazda sau la 
internat

1 0.08

Total 1309 100

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

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

D32 Comunicarea dintre unitatea coordonatoare şi 
structurile subordonate:

Nici un răspuns selectat.

IV. Baza materială 
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(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 26 0 0 0 0 0

laboratoare/ 
cabinete 
şcolare

4 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

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

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

Nici un răspuns selectat.

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

Nici un răspuns selectat.

D37c Pregătirea hranei pentru cantină este asigurată prin:

Nici un răspuns selectat.
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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

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

Nu

(3) Utilităţi

D41 Condiţii din şcoală

D41a Unitatea coordonatoare:

Curent electric Da

Apă curentă Da

Telefon Da

D41b Structuri subordonate:

Nici un răspuns selectat.

(4) Elemente de dotare

D42a Mobilierul din sălile de clasă în care se desfăşoară activitatea 
didactică este fix sau mobil:
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D42b În cazul claselor  cu mobilier fix, care poziţionarea majoritară a 
acestuia este:

Nici un răspuns selectat.

(5) Resurse materiale

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

Unitatea coordonatoare Structuri subordonate

dotare medie dotare medie

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

Da

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

Da

D51 Dacă există bibliotecă şcolară, cine sunt utilizatorii 
bibliotecii 

Elevii şi cadrele didactice din unitatea coordonatoare

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

Structuri 
subordonate

Total

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

10 0 10

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

99 0 99
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Număr de terminale (desktop, laptop sau 
tablete) utilizate în activităţi cu elevii şi de 
către elevi

1311 0 1311

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

1311 0 1311

Total 1420 0 1420

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:

filme pe CD/DVD, fotografii 
digitale

Da

platformă de e-learning Da

V. Resursele umane 

(1) Informaţii privind  cadrele didactice din unitate

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

Număr cadre didactice cu 
doctorat

3 4
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Număr cadre didactice cu gradul 
I

27 36

Număr cadre didactice cu gradul 
II

21 28

Număr cadre didactice cu 
definitivat

13 17.33

Număr cadre didactice fără 
definitivat

7 9.33

Număr personal didactic 
necalificat

4 5.33

Total 75 100

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)

75 100

Numărul de cadre didactice 
calificate

71 94.67

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

9 12

Numărul cadrelor didactice nou 
venite în şcoală

17 22.67

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)

68.95

Numărul de norme acoperite cu 
personalul şcolii în cadrul normei 
didactice

64.25

Numărul de norme acoperite cu 
personalul şcolii la plata cu ora

2.04

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

2.66

(2) Informaţii privind  acoperirea normelor didactice
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D60 Acoperirea disciplinelor cu personal didactic titular:

Disciplină de studiu Grad de acoperire

Alte Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Biologie, şt.naturii Acoperire integrală

Chimie Acoperire integrală

Consiliere Acoperire integrală

Cultură civică 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 Deloc (nu există personal de specialitate)

Educatoare Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Fizică Acoperire parţială

Geografie Acoperire integrală

Informatică, IT Deloc (nu există personal de specialitate)

Invăţător / institutor Acoperire parţială

Istorie Acoperire integrală

Limba latină Acoperire parţială

Limba română Acoperire integrală

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

Ştiinte socio-umane Nu este cazul pentru unitatea evaluată

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

În grădiniţă În şcoală

la nivelul normativelor

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

În grădiniţă În şcoală

la nivelul normativelor

(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 Educaţie 
muzicală

Gradul I 17 Da

Director Adjunct Invăţător / 
institutor

Gradul I 35 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 2212 29.49

(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

53 0 53

Situaţii ale unităţii, din anul şcolar anterior 

D67a Efective şcolare din învăţământul de zi, pe niveluri

Număr elevi

Numărul de elevi din învăţământul primar 
(CP-IV)

683

Numărul de elevi din învăţământul 
gimnazial (V-VIII)

563

Total 1246

Total grădiniţă 0

Total niveluri şcoală 1246

Total liceu 0

Total profesional 0

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

VI. Participarea elevilor în anul şcolar anterior

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

Nici un răspuns selectat.

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

Număr Elevi

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

numărul de absenţe motivate 6911

numărul de absenţe nemotivate 1458

Total absenţe pe an 8369

Număr mediu absenţe pe copil 6.72

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

D69a Efectivele şcolare din învăţământul de zi 

Înscrişi la 
început

În evidenţă 
la sfârşit

Înscrişi pe 
parcurs

Transferaţi Elevi care 
au 
abondona
t

Situaţie 
finală

Numărul de elevi 
din învăţământul 
primar (CP-IV)

711 683 0 28 0 683

Numărul de elevi 
din învăţământul 
gimnazial (V-VIII)

576 563 1 14 0 563

Total 1287 1246 1 42 0 1246

Total grădiniţă 0 0 0 0 0 0

Total niveluri 
şcoală

1287 1246 1 42 0 1246

VII. Situaţia şcolară la sfârşitul anului şcolar precedent

(1) Flux şcolar

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

Situaţia la final de an, înaintea 
examenului de corigenţă

Situaţie finală, după 
examenul de corigenţă

Repetenţi Corigenţi Situaţie 
şcolară 
neîncheiată

Repetenţi 
după 
corigenţă

Situaţie 
şcolară 
neîncheiată 
după corigenţă

Numărul de elevi din 
învăţământul gimnazial 
(V-VIII)

1 6 1 2 0

Total 1 6 1 2 0

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

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

Nesatisfăcăto
r

Satisfăcător Bine Foarte bine Total

Limbă şi comunicare 0 31 141 423 595

Matematică 0 39 147 409 595

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

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

Total

Învăţământul 
gimnazial

0 11 55 152 345 0 563

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

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

Total

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

Nr absolvenţi alte forme

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

166 0

Numărul absolvenţilor de gimnaziu 
(clasa a VIII-a)

89 0

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

D76 Rezultatele la evaluarea națională la finalul clasei a VIII-a; 
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 romană 4 7 14 23 25 15 88

Matematică 11 10 17 16 29 5 88

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

166 0

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

166 0

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

89 0

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

83 0

Numărul absolvenților de clasa a 
VIII-a ai acestei școli, care s-au 
înscris în anul I din învățământul 
profesional

6 0

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

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

Nu

XI. Alte realizări în activitatea şcolii

(1) Date referitoare la elevi

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):

2250

(2) Date referitoare la cadrele didactice

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

15

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

1
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PARTE A II-A 
DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE

Nr. 
crt.

Nume Tip 
Activitate

Obiective Dată 
început    

Dată 
sfârşit

1 Actualizarea bazei de date a 
școlii

4, 4 Actualizarea 
bazelor de date la 
nivelul școlii
Gestionarea 
eficientă a bazelor 
de date

26.10.2021 28.02.2022

Responsabilităţi: Secretariat
Informatician
Membri CEAC
Echipa managerială
Indicatori realizare: Completarea și actualizarea bazei de date a școlii

Comentarii:

• Concluzii: Se recomandă păstrarea modalității de colectare a datelor în format electronic, 
care facilitează accesul la baza de date al persoanelor abilitate. 

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Modalitatea de colectare a datelor în format electronic simplifică procesul 
de stocare și gestionare a datelor.

2 Creșterea gradului de 
accesibilitate a beneficiarilor 
educaționali la spații școlare 
conforme și moderne

3, 3 Întocmirea unei 
strategii de 
atragere de fonduri, 
în funcție procesul 
de identificare a 
surselor de 
finanțare
Asigurarea 
accesului 
beneficiarilor 
educaționali și a 
personalului școlii 
la spații școlare și 
auxiliare conforme 
și moderne

25.10.2021 31.08.2022

Activităţi de îmbunătăţire a calităţii

(3) Aspecte manageriale

D86 - Numărul de discipline opţionale din oferta şcolii:

9
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Responsabilităţi: Manageri
Contabil
Administrator de patrimoniu

Indicatori realizare: Modernizarea permanentă a spațiilor școlare prin întocmirea și aplicarea 
strategiei de gestionare eficientă a fondurilor.
Comentarii:

• Concluzii: Rămâne pentru anul școlar următor ca propunere de activitate de îmbunătățire, 
în speranța că Primăria sectorului 5 va ține cont de solicitările noastre.

• Realizat în proporţie de 70 %

• Lecţii învăţate: Deși s-a propus la nivelul școlii modernizarea și igienizarea sălilor de clasă, 
ca activitate de îmbunătățire care o succede pe cea de anul trecut, Primăria sectorului 5 a 
realizat doar o parte din lucrări. 

3 Îmbunătățirea competențelor de 
comunicare a elevilor în limbi 
europene

5, 2 Oferirea 
oportunității elevilor 
de a-și îmbunătăți 
competențele de 
comunicare în 
limbile străine 
studiate
Dezvoltarea 
spiritului de 
cetățean european
Promovarea 
valorilor naționale 
în context 
european

20.10.2021 22.07.2022

Responsabilităţi: Coordonatorul și membrii echipei de proiect Erasmus
Echipa managerială
Indicatori realizare: Îmbunătățirea abilităților de comunicare a elevilor în limbile europene studiate
Cunoașterea valorilor naționale și europene
Formarea spiritului civic european

Comentarii:

• Concluzii: Proiectul a fost finalizat cu succes. Conform evaluării rezultatelor proiectului de 
către beneficiarii direcți (elevii) și indirecți (părinți, cadre didactice), aceștia au apreciat că au 
fost implicați activ în toate activitățile proiectului, beneficiind de următoarele avantaje: 
îmbunătățirea abilităților de comunicare în limbi străine, a competențelor digitale și sociale, 
stimularea creativității (pentru elevi), formarea și perfecționarea în utilizarea unor metode și 
instrumente în activitatea educativă, schimbul de experiență cu colegii din instituțiile 
partenere (pentru profesori). Având în vedere feed-backul pozitiv primit de la toate 
categoriile de persoane implicate în proiect, se poate trage concluzia că desfășurarea 
proiectului reprezintă o reușită și se recomandă continuarea parteneriatelor de schimb 
interșcolar din cadrul programului Erasmus+.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Activitățile s-au desfășurat conform planificării, online sau fizic, cu 
respectarea măsurilor de  distanțare.
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4 Optimizarea funcționalității 
echipamentelor informatice

3, 6  Îmbunătățirea 
competențelor 
digitale ale elevilor 
ca urmare a folosirii 
unei versiuni 
actualizate a 
sistemului de 
operare windows
      Optimizarea 
utilizării tehnologiei 
de către personalul 
didactic și didactic 
auxiliar 

02.06.2022 27.06.2022

Responsabilităţi:  Manageri
 Contabil
 Administrator de patrimoniu

Indicatori realizare: 36 de licențe windows instalate

Comentarii:

• Concluzii: Se recomandă asigurarea compatibilității între echipamentele electronice și soft-
urile utilizate pentru toate echipamentele electronice aflate în dotarea școlii.

• Realizat în proporţie de 65 %

• Lecţii învăţate: Sunt necesare licențe windows pentru a  elimina incompatibilități de 
funcționalitate a echipamentelor electronice între instituții,  cu partenerii educaționali, cu 
elevii și părinții elevilor, în cadrul orelor de informatică și tic , dar și în alte ore desfășurate în 
școală ce necesita PC- calculatoare. 

Activităţi de evaluare internă
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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

Nr. 
crt.

Nume Tip Cercetare Obiective Dată 
început    

Dată 
sfârşit

1 Evaluarea gradului de 
conformitate dintre conținuturile 
programei școlare și materialele 
de suport educațional utilizate

Analiză de conţinut 
a materialelor de 
suport educaţional

Optimizarea 
procesului de 
selecție a 
materialelor 
educaționale 
care sprijină 
procesul de 
învățare.
Înregistrarea 
progresului 
școlar, bazat 
pe 
eficientizarea 
utilizării 
materialelor 
educaționale.

09.05.2022 15.06.2022

Responsabilităţi: Membrii CEAC
Echipa managerială
Responsabilii ariilor curriculare

Indicatori realizare: Rezultatele școlare
Existența materialelor educaționale coroborate cu programa.
Comentarii:

• Concluzii: Recomandăm ca, în continuare, scopul principal al utilizării auxiliarelor să fie 
optimizarea întregului proces educaţional, cu accent pe aprofundare, fără a se uita însă şi 
de necesitatea pregătirii elevilor pentru performanţă. 
Recomandăm ca pe viitor alegerea materialelor să fie un proces colaborativ pentru toţi 
profesorii, folosind surse de informare diverse, adică fiecare profesor să studieze cu atenţie 
materialele, urmărind în primul rând concordanţa cu competenţele generale şi specifice ale 
programei şcolare şi cu competenţele-cheie, apoi concordanţa cu conţinuturile din programă 
şi ţinând cont de nevoile elevilor, atât cele de aprofundare, cât şi cele de dezvoltare şi 
extindere, care să ducă la performanţe şi la implicarea în concursuri şi olimpiade.
Pentru a creşte competenţele şi achiziţiile reale ale elevilor, încurajăm completarea cu alte 
materiale ca: fişe, portofolii, proiecte, alte surse de informare/consolidare/evaluare.

• Realizat în proporţie de 78 %

• Lecţii învăţate: Se urmărește optimizarea întregului proces educațional, cu accent pe 
aprofundare și se cere a nu uita de necesitatea pregătirii elevilor pentru performanță.
Nu toți profesorii se informează direct, individual asupra unui auxiliar, de multe ori se alege 
după recomandarea unui coleg.
Sunt și situații în care profesorul lucrează doar cu auxiliarul ales, ceea ce limitează elevul la 
situațiile problemă conținute de acesta.

 

23

SCOALA GIMNAZIALA "MIRCEA SANTIMBREANU"



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
1 Dotarea spaţiilor şcolare x
2 Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare x

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

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

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

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

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

5 Organizarea internă și funcționarea curentă a unității de 
învățământ x

DOMENIU Eficacitate educaţională

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

Subdomeniu Angajabilitatea

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

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

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

starea de bine) x
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DOMENIU Managementul calităţii

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DOMENIU Capacitate instituţională

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

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

1 Managementul personalului didactic, de conducere, didactic 
auxiliar și nedidactic x
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Subdomeniu Structuri instituționale, administrative și manageriale
1 Asigurarea sănătății și securității tuturor celor implicați în 
activitatea școlară x

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

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

5 Organizarea internă și funcționarea curentă a unității de 
învățământ x

DOMENIU Eficacitate educaţională

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

Subdomeniu Angajabilitatea

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

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

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

starea de bine) x
DOMENIU Managementul calităţii

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

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

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

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

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

Subdomeniu Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral
1 Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral x
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Subdomeniu Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor 
învăţării, inclusiv de către elevi

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

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

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

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

1 Asigurarea accesului  la oferta educaţională a şcolii x

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

Nr. 
crt.

Nume Tip 
Activitate

Obiective Dată 
început    

Dată 
sfârşit

1 Actualizarea bazei de date a 
școlii

4, 4 Actualizarea bazelor 
de date la nivelul 
școlii
Gestionarea eficientă 
a bazelor de date

17.10.2022 30.11.2022

Responsabilităţi: Secretariat 
Informatician
Membri CEAC
Echipa managerială 

Indicatori realizare: Completarea și actualizarea bazei de date a școlii

Detalii: Aplicarea fișelor de actualizare a datelor, atât la nivel departamental, cât și la nivel de 
învățământ primar/gimnazial (părinți/tutori legali)
Întocmirea bazelor de date

Activităţi de îmbunătăţire a calităţii:
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2 Creșterea gradului de 
accesibilitate a beneficiarilor 
educaționali la spații școlare 
conforme și moderne

4 Întocmirea unei 
strategii de atragere 
de fonduri, în funcție 
procesul de 
identificare a 
surselor de finanțare
Asigurarea accesului 
beneficiarilor 
educaționali și a 
personalului școlii la 
spații școlare și 
auxiliare conforme și 
moderne

31.01.2023 30.06.2023

Responsabilităţi: Manageri  
Contabil  
Administrator de patrimoniu

Indicatori realizare: Modernizarea permanentă a spațiilor școlare prin întocmirea și aplicarea 
strategiei de gestionare eficientă a fondurilor.
Detalii: Gestionarea eficientă a resurselor financiare pentru modernizarea bazei materiale
Responsabilizarea comunității și autorităților locale în susținerea modernizării școlii

3 Implementarea catalogului 
electronic 

6, 3 - Crearea unei 
platforme informatice 
în care sunt 
disponibile detalii 
educaționale la 
nivelul unității, dar și 
la nivel național.
- Deschiderea unui 
canal de comunicare 
direct și eficient între 
școală și părinți 
(promovarea 
parteneriatului 
părinte-școală).

17.10.2022 31.08.2023

Responsabilităţi: Director, director adjunct – înscriu școala în proiectul-pilot de implementare a 
catalogului electronic
-  coordonează activitățile de implementare în școală a platformei electronice necesare
secretar, informatician – crearea bazei de date necesare funcționării platformei electronice
cadre didactice și personal didactic auxiliar – utilizarea platformei

Indicatori realizare: Utilizarea eficientă a platformei de către cadrele didactice și cadrele didactice 
auxiliare.

Detalii: - instruirea personalului care va folosi platforma:  director, director adjunct, secretar, 
informatician, cadre didactice
- crearea bazei de date (elevi, profesori, discipline)
- utilizarea platformei pe parcursul întregului an școlar.
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Activititi de evaluare internd:

Nr. Nume
crt.

'l Evaluarea gradului de satisfaclie
al utilizatorilor cu privire la
utilizarea catalogului electronic

Obiective Datd
inceput

Tip Gercetare

Chestionar de
evaluare a
satisfacliei
beneficiarilor

Dati
sfdrgit

- lnvestigarea 01.06.202.3 30.07.?-023
gradului de
satisfaclie al
beneficiarilor
direcfi,
indirecli si a
personalului
didactic.
- ldentificarea
disfunctionalit
afilor in
comuntcarea
internd 9i
externd sau in
gestionarea
informaliei prin
pnsma
utilizarii
catalogului
electronic.

Responsabilitdti: Echipa manageriala
Membri CEAC

lndicatori realizare: Utilizarea platformei de catre cadrele didactice si cadrele didactice auxiliare.

Aspecte retinute: Analiza este utila pentru optimizarea comunicarii intrainstitutionale si pentru
dezvoltarea parteneriatulu i scoala-pdrinti.

Responsabil CEAC,

14[,il. l^rr"

+
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