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FIŞA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

Stimată Doamnă / Stimate Domnule Director, vă rugăm să completați un scurt chestionar cu privire la unitatea Dvs. 
de învățământ. Acest chestionar face parte din studiul „Evaluarea de impact a DMI 3.4 „Reabilitarea / modernizarea / 
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formarea 
profesională continuă", în cadrul contractului – ”Acord cadru pentru evaluarea POR în perioada 2013-2015” – Studii de 
evaluare a Programului Operațional Regional 2007-2013. Studiu este derulat de International Consulting Expertise 
pentru Ministerul Dezvoltarii Regionale si al Administratiei Publice. Vă asigurăm că răspunsurile Dvs. vor fi 
confidențiale, scopul nostru fiind doar acela de a analiza statistic rezultatele. Vă mulțumim! 

 
IDENTIFICARE 

JUDEŢUL: _________________ ORAŞUL / COMUNA:_____________________ 
 

DENUMIREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT:_________________________________________________ 
 

STRUCTURĂ, RELAŢII 
ST1. Puteți să îmi spuneți, câți elevi au fost înscriși în ultimii 4 ani școlari în unitatea Dvs. de învățământ în…? 

 
Număr de elevi in anul școlar… 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

clasele I-IV      

clasele V-VIII      

clasele IX-X      

clasele XI-XII, XIII      

 
ST2. Puteți să îmi spuneți, care a fost numărul de clase în ultimii 4 ani școlari în unitatea Dvs. de învățământ? 

 
Număr de clase in anul școlar… 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

clasele I-IV      

clasele V-VIII      

clasele IX-X      

în clasele XI-XII, XIII      

 
ST3. Puteți să îmi spuneți, ... câți elevi din următoarele categorii au fost înscriși în ultimii 4 ani școlari în unitatea 

Dvs. de învățământ? 

 Număr de elevi in anul școlar… 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Elevi din mediul rural      

Elevi cu cerințe educaționale 
speciale, cu sau fără dosar 

     

Elevi care beneficiază de 
burse sociale 

     

Elevi de etnie romă      

Elevi care provin din familii cu 
ambii părinți în situație de 
șomaj 

     

Elevi care provin din familii 
sărace, care beneficiază de 
ajutor de sprijin suplimentar 
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ST4. Puteți să îmi spuneți câți angajați ca... își desfășoară activitatea si-au desfășurat activitatea in unitatea Dvs. de 
învățământ in ultimii 4 ani? 

 
Anul școlar 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Profesori titulari |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

Profesori cu norma 
de bază în școală 

|__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

Profesori calificați, 
suplinitori 

|__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

Profesori calificați 
cu o vechime de 
peste 3 ani 

|__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

Profesori necalificați |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

Personal didactic 
auxiliar, consilier 
școlar, psiholog 

|__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

Personal 
administrativ 

|__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

Personal 
operațional și de 
întreținere 

|__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

 
 
ST5. Puteți să îmi spuneți care a fost oferta unității Dvs. de învățământ in ultimii 4 ani, respectiv …? 

 Anul școlar… 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

numărul domeniilor 
pentru care unitatea 
școlară asigura 
pregătire 

|__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

numărul calificărilor pe 
care le oferă unitatea 
școlară 

|__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

numărul activităților 
extrașcolare 

|__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

 
 
ST6. În ultimii trei ani școlari câți elevi din unitatea Dvs. de învățământ...? 

 Anul școlar… 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

...au rămas corijenți la cel puțin o 

disciplină 
|__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

...au rămas repetenți |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

...au abandonat școala |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

…s-au reînscris după după o perioadă de 

întrerupere a studiilor 
|__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

...au depășit vârsta oficială de școlarizare |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

...au participat la olimpiade și concursuri 

școlare, mai sus de faza locală 
|__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 
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ST7. Doar pentru școlile gimnaziale. În ultimii trei ani școlari, câți elevi cu medie peste 5 din total elevi prezentați ați 
avut la Examenul de evaluare naţională de la clasa a VIII-a? 

Rezultatele 
elevilor la 
evaluarea 
națională de la 
clasa a VIII-a  

Anul școlar 2010-2011 Anul școlar 2011-2012 Anul școlar 2011-2012 Anul școlar 2012-2013 

elevi 
prezentați 

elevi cu media 
peste 5 

elevi 
prezentați 

elevi cu media 
peste 5 

elevi 
prezentați 

elevi cu media 
peste 5 

elevi 
prezentați 

elevi cu media 
peste 5 

        

 
 
ST8. Doar pentru licee. În ultimii trei ani școlari, câți elevi promovați din total elevi prezentați ați avut la Examenul 

de Bacalaureat, luând în calcul toate sesiunile de participare? 

Rezultatele 
elevilor la 
examenul de 
bacalaureat 

Anul școlar 2010-2011 Anul școlar 2011-2012 Anul școlar 2011-2012 Anul școlar 2012-2013 

elevi 
prezen-

tați 

elevi 
promo-

vați 

elevi 
nepre-
zentați 

elevi 
prezen-

tați 

elevi 
promo-

vați 

elevi 
nepre-
zentați 

elevi 
prezen-

tați 

elevi 
promo-

vați 

elevi 
nepre-
zentați 

elevi 
prezen-

tați 

elevi 
promo-

vați 

elevi 
nepre-
zentați 

            

 
PROBLEME 

 
PR1. În unitatea Dvs. de învățământ cât de mult este îngreunată educația elevilor de...? 

  
Foarte 
mult 

Mult Puțin 
Foarte 

puțin, deloc 
Nu există 
așa ceva 

Nu stiu/Nu 
raspund (NS/NR) 

a. Condițiile deficitare din clădire 4 3 2 1 8 9 

b. Sistemul deficitar de încălzire 4 3 2 1 8 9 

c. Lipsa spațiului de instruire 4 3 2 1 8 9 

d. Lipsa / deteriorarea manualelor 4 3 2 1 8 9 

e. Lipsa / numărul mic de computere 4 3 2 1 8 9 

f. Lipsa / dotarea deficitară a bibliotecii 4 3 2 1 8 9 

g. Lipsa / dotarea deficitară a 
laboratoarelor 

4 3 2 1 8 9 

h. Număr mare de copii in clasa 4 3 2 1 8 9 

i. Materiale didactice 
insuficiente/învechite 

4 3 2 1 8 9 

j. Lipsa/insuficienta consumabilelor 
(hârtie, toner etc.) 

4 3 2 1 8 9 

k. Lipsa/insuficienta echipamentelor 
didactice moderne 

4 3 2 1 8 9 

l. Transportul in cazul unor copii care 
locuiesc departe de școală 

4 3 2 1 8 9 

m. Slaba implicare a părinților 4 3 2 1 8 9 

n. Sprijin insuficient acordat de 
autoritățile locale 

4 3 2 1 8 9 

o. Resurse materiale si financiare 
insuficiente la dispoziția 
scolii/profesorilor 

4 3 2 1 8 9 

p. Lipsa oportunităților de continuare a 
studiilor sau de angajare pentru 
absolvenții noștri 

4 3 2 1 8 9 

q. Lipsa de sprijin din partea unor ONG-
uri sau angajatori locali 

4 3 2 1 8 9 

r. Lipsa curățeniei în incinta școlii 4 3 2 1 8 9 

s. Siguranța scăzută în școală 4 3 2 1 8 9 
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DOTARE, BUGET, INVESTIŢII 

 
DT1. În unitatea Dvs. de învățământ există... 

 Da Nu Dacă da... 

a. Laborator de fizică / chimie 1 2  

b. Laborator de geografie / biologie 1 2  

c. Sală de sport 1 2  

d. Bibliotecă 1 2 Câte cărți? |__|__|.|__|__|__| 

e. Apă curentă 1 2  

f. Canalizare 1 2  

g. Toalete, băi în afara clădirii școlii 1 2 Câte toalete? |__|__| 

h. Toalete, băi în interiorul clădirii școlii 1 2 Câte toalete? |__|__| 

i. Laborator de științe socio-umane 1 2  

j. Laborator de informatică 1 2  

k. Calculatoare disponibile pentru elevi 1 2 Câte calculatoare? |__|__|__| 

l. Calculatoare disponibile pentru profesori 1 2 Câte calculatoare? |__|__|__| 

m. Calculatoare disponibile pentru administrație 1 2 Câte calculatoare? |__|__|__| 

n. Pază asigurată de jandarmerie sau firmă specializată 1 2  

o. Acces la Internet 1 2  

p. Post telefonic fix 1 2  

q. Fax, copiator (xerox) 1 2  

r. Retroproiector 1 2  

s. Încălzire prin centrală termică proprie 1 2  

t. Încălzire prin sistemul public de încălzire 1 2  

u. Încălzire prin sobe cu gaz metan. 1 2  

v. Încălzire prin sobe cu lemn, cărbuni, etc. 1 2  

w. O asociație a părinților  1 2  

 
DT2. Care e numărul total de ore desfășurate în unitatea Dvs. săptămânal, incluzând atât activitățile educaționale 

cât și cele extra curriculare? 

  Nr. ore 

a. Număr total de ore, săptămânal |__|.|__|__|__| ore 

b. Din care desfășurate în laboratoare |__|.|__|__|__| ore 

c. Din care desfășurate în atelierele școlare |__|.|__|__|__| ore 

d. Din care desfășurate în săli de sport |__|.|__|__|__| ore 

e. Numărul de absențe, înregistrat în anul școlar 2013-1014 |__|.|__|__|__| absențe 

 
DT3. În unitatea Dvs. există ...? dacă da. Câți elevi participă în cadrul...? 

  Da Nu 

a. Cerc, club de științe reale (matematică, fizică, chimie) 1 2 

b. Cerc, club de literatură sau creație literară 1 2 

c. Cerc, club de științe socio-umane (istorie, psihologie, sociologie) 1 2 

d. Formații de teatru, dans artistic, brigadă artistică 1 2 

e. Echipe sportive (fotbal, baschet, volei, handbal, atletism) 1 2 
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DT4. Care a fost, cu aproximație, bugetul unității Dvs. de învățământ în ultimii 4 ani școlari? 

Buget 

Anul școlar… 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

(mii lei) (mii lei) (mii lei) (mii lei) (mii lei) 

 

DT5. Ce procent din acest buget a fost alocat de către aministrația publică locală? 

Procent buget 
alocat de către 
administrația 
publică locală 

Anul școlar… 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

(%) (%) (%) (%) (%) 

 

DT6. Ce procent din acest buget a fost cheltuit? 

Procent buget 
cheltuit 

Anul școlar… 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

(%) (%) (%) (%) (%) 

 
DT7. Care a fost, cu aproximație, nivelul investițiilor/ a sprijinului financiar suplimentar acordat unității de 

învățământ din partea autorităților locale în ultimii 4 ani școlari? 

Investiții/sprijin 
financiar 
suplimentar 

Anul școlar… 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

(mii lei) (mii lei) (mii lei) (mii lei) (mii lei) 

 
DT8. Cum ați aprecia relația Dvs. cu...? 

  
Foarte 
bună 

Bună Proastă 
Foarte 
proastă 

Nu 
există 

Nu stiu/Nu 
raspund 

a. Autoritățile locale (Primărie, Consiliul local) 4 3 2 1 7 9 

b. ONG-urile, asociațiile, fundațiile din localitate 4 3 2 1 7 9 

c. Părinții elevilor, în general 4 3 2 1 7 9 

d. Bisericile din localitate, în general 4 3 2 1 7 9 
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FONDURI EUROPENE 

 
FE1. In ultimii 4 ani școlari, școală dvs. a derulat proiecte la nivelul unității de învățământ, PRIN FONDURI EUROPENE SAU ALTE SURSE DE FINANTARE 

NERAMBURSABILA? Notați primele 4 proiecte in ordinea importantei lor. 

 

 

 

  Anul școlar 2010-2011 Anul școlar 2011-2012 Anul școlar 2012-2013 Anul școlar 2013-2014 Anul școlar 2014-2015 

Proiect 
1 

Nume proiect      

Valoarea aproximativa, 
(mii lei) 

     

Sursa de finanțare / 
Programul operațional 

     

Proiect 
2 

Nume proiect      

Valoarea aproximativa, 
(mii lei) 

     

Sursa de finanțare / 
Programul operațional 

     

Proiect 
3 

Nume proiect      

Valoarea aproximativa, 
(mii lei) 

     

Sursa de finanțare / 
Programul operațional 

     

Proiect 
4 

Nume proiect      

Valoarea aproximativa, 
(mii lei) 

     

Sursa de finanțare / 
Programul operațional 
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FE2. In ultimii 4 ani școlari, școală dvs. a derulat alte proiecte la nivelul unității de învățământ, în parteneriat cu 
diferite organizații (de exemplu, ONG-uri, companii etc., inclusiv din străinătate)? Daca da, care a fost 
valoarea lor aproximativa cumulata. 

 
Anul școlar… 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Număr proiecte      

Valoarea lor 
aproximativa, cumulată 

(mii lei) (mii lei) (mii lei) (mii lei) (mii lei) 

Cel puțin unul dintre 
partenerii de proiect era 
local 

1. da 2. nu 1. da 2. nu 1. da 2. nu 1. da 2. nu 1. da 2. nu 

Cel puțin unul dintre 
partenerii de proiect era 
agent economic 

1. da 2. nu 1. da 2. nu 1. da 2. nu 1. da 2. nu 1. da 2. nu 

 
FE3. In ultimii 4 ani școlari, școală dvs. a făcut parte dintr-un consorțiu școlar? 

Apartenența la un 
consorțiu școlar 

Anul școlar… 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1. da 2. nu 1. da 2. nu 1. da 2. nu 1. da 2. nu 

 
FE4. În anul școlar 2013/2014, în unitatea Dvs. de învățământ s-au făcut investiții în...? 

 Da Nu 

a. Înființarea / dotarea laboratoarelor, altele decât cel de informatică 1 2 

b. Extinderea scolii 1 2 

c. Construcția, modernizarea sălii de sport 1 2 

d. Înființarea / dotarea bibliotecii 1 2 

e. Construcția de toalete, băi 1 2 

f. Înființarea / dotarea unui laborator de informatică, rețea de calculatoare 1 2 

g. Servicii de pază asigurată de jandarmerie sau firmă specializată 1 2 

h. Dotarea cu acces la Internet 1 2 

i. Dotarea cu un post telefonic fix 1 2 

j. Fax, copiator (xerox), retroproiector 1 2 

k. Îmbunătățirea condițiilor din sălile de clasă (încălzire, mobilier, geamuri termoizolante) 1 2 

 
PROIECTUL DERULAT PRIN POR (doar pentru școlile care au derulat proiecte pe POR) 

 
POR1. In ce a constat proiectul derulat prin POR? Va rugam sa faceți o descriere succinta 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
POR2. Câți profesori, elevi sau elevi aparținând grupurilor vulnerabile (vezi totalul la ST3), beneficiază în mod 
direct de rezultatele proiectului derulat prin POR? 

  Număr beneficiari direcți 

a. Profesori  

b. Elevi  

c. Elevi aparținând grupurilor vulnerabile   

 


