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CARTEA DE IDENTITATE A UNIT ĂŢII ŞCOLARE 

 
(a) INDICATORI DE STRUCTUR Ă ŞI DE CONTEXT 

 

Unitatea de învăţământ: LICEUL TEORETIC „AXENTE SEVER” 

Codul SIRUES: 320675697 

Judeţul: SIBIU 

Ora şul: MEDIA Ş  

Str. Avram Iancu 

Cod locali tate(SIRUTA): 143268 

Telefon: 0269/841662 

Fax: 0269/841662 

E-mail : axente.sever@yahoo.com 

Anul înf i in ţări i  unit ăţ i i  de învăţământ: 1963 

Documente (Ordin /  Decizie /  Hotărâre /  Act înf i in ţare etc.) nr. din 

OM 6440/21.04.1991  

Insti tu ţ ia emitentă :  Inspectoratul Școlar Județean Sibiu (adresa nr.4050/1991 

din 14.01.1992) 

Autoriza ţ ie /  aviz sanitar de funcţ ionare a unităţ i i   

• Nr. 241 din 03.11.2011 

• Nr. 257 din 15.11.2011 

• Nr. 242 din 03.11.2011 

• Nr. 79 din 31.03.2011 

Denumiri purtate anterior, în ordine cronologică :  

1. Şcoala Medie Agricolă - 1871 

2. Şcoala de Gospodărie – 1911 

3. Şcoala Medie Tehnico - Veterinară – 1946 

4. Şcoala Zootehnică – 1952 

5. Liceul nr. 2 – ulterior Liceul Teoretic „Axente Sever” 
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CA_1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND UNITATEA 
 

1.1. Tipul unit ăţii de învăţământ: liceu 

1.2. Nivelurile de învăţământ existente în unitate: liceal  

1.3. Programe şi/ sau filiere educaţionale: teoretică, vocațională 

1.4. Detalii privind tipul unit ății: unitate pentru învățământul de masă 

1.5. Forme de școlarizare din unitate în funcție de forma de finanțare (proprietate): 

public (B) 

1.6. Alternative educaționale în unitate:  înv. tradițional 

1.7. Forme de învăţământ din unitate: zi  

1.8. Aspecte privind organizarea procesului de învățământ  

1.8.1. Structuri ale claselor după modul de funcționare: predare normală 

1.9. Structuri ale unit ății în raport cu limba de predare din școală 

1.9.1  Limba maternă de predare în unitatea școlară: română 

1.9.2  Limbi de studiu studiate în școală, pentru învățământul de masă: engleză, 

franceză 

1.9.3 Limbile de studiu pentru unitățile în care funcționează clase bilingv: nu este 

cazul 

1.9.4 Limbile de studiu pentru unitățile în care funcționează clase cu predare 

intensivă: engleză 

1.10. Responsabilităţi în reţea 

1.10.1. Unitatea școlară este: unitate de sine stătătoare 

1.10.2. În cazul unei unități coordonate: nu este cazul 

CA_2 SERVICII OFERITE 
 

2.1. Internat: nu 

2.2. Cantină: nu 

2.3. Bufet: da 

2.4. Cabinet medical: da 

2.4.1. – asigurarea asistenței medicale preventive cu medic școlar: da 

2.4.2. – asigurarea cabinetului cu cadre medii sanitate: da 

2.5. Cabinet stomatologic: nu 

2.6. Cabinet de asistenţă psihopedagogică: da 

2.6.1. – încadrarea școlii cu specialist (consilier școlar): cu normă întreagă 
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CA_3  CONSTRUCȚIA ŞCOLARĂ  

3.1. Vechimea şi calitatea construcţiei:  
3.1.1. Anul în care a fost dată în folosinţă: 1871 

3.1.2. Construcţie din: zid de cărămidă, zid (beton) 

3.1.3. Anul ultimei repara ţii capitale / consolidări  

corp A – anul 2010 termoizolaţie exterioară 

corp C- anul 2006 

corp E – anul 2007 – reabilitare  

corp E - (demisol) – anul 2015 

3.2. Unitatea funcţionează: cădire cu destinaţie de şcoală  

3.3. Construcția găzduiește: numai școala  

3.4. Număr de clădiri din cadrul construc ţiei şcolare:  
3.4.1  număr total de clădiri: 6 din care 4 sunt folosite pentru procesul instructiv educativ, un 

corp de clădire este conservat şi unul este închiriat. 

3.4.2 număr de clădiri  spaţii de învăţământ (săli de clasă, laboratoare, cabinete, ateliere 

şcolare, sala de sport): 4 

3.5. Suprafaţa desfăşurată a clădirilor (suprafaţa construită (mp) X numărul de niveluri al 

clădirii)  
3.5.1. suprafaţa totală: 5870 

3.5.2. suprafaţa sălilor de clasă: 3213,52 mp 

3.6. Prezența în unitate a următoarelor spații: 

 3.6.1. Spații de învățământ:  

1. săli de clasă 19 

2. laboratoare 5 

3. cabinete 7 

4. sală de sport 1 

 3.6.2. Spații auxiliare: 

  1. cancelarie 1 

  2. bibliotecă 1 

3. sală de festivități 1 

4. sediu server 1 

5. sediu CEAC 1 

3.7.  Situația juridic ă a clădirilor: 
3.7.1. Unitatea funcționează în: spații concesionate  

CA_4  UTILITĂŢI 
 

4.1. Curent electric: 
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4.1.1.  în localitate: da 

4.1.2.  în şcoală: da 

4.2. Apă 

4.2.1. în localitate: reţeaua stradală 

4.2.2. în școală: din rețeaua stradală în clădire 

4.3. Closet:  cu apă curentă 

Număr de cabine: 25, în stare bună de funcționare 

4.4. Canalizare: 
4.4.1.  în localitate: reţea stradală 

4.4.2.  în şcoală: conectată la reţeaua stradală 

4.5. Sistem de încălzire: 
4.5.1.  în localitate: există rețea de gaze naturale 

4.5.2.  în şcoală:  centrală termică 

4.6. Telefon: 
4.6.1.  în localitate: da 

4.6.2.  în şcoală: da 

4.7. Spaţiu de gunoi, amenajat: da 

CA_5  ELEMENTE DE DOTARE 

5.1. Starea mobilierului şcolar: stare bună 

5.2. Biblioteca şcolară:  
5.2.1.  există bibliotecă şcolară: da 

5.2.2.   număr de volume: 26093 
 

5.3. Dotarea cu calculatoare (computere): 
5.3.1. număr total de calculatoare: 112 
5.3.2. număr de calculatoare utilizate de elevi: 70 
5.3.3. utilizarea calculatorului de către administrația școlii: da 
5.3.4. există conectare la INTERNET: da 

5.4.  Dotarea cu copiatoare 
5.4.1.  număr de copiatoare: 5 

CA_6  CONTEXT GEO-ECONOMIC ŞI DEMOGRAFIC (amplasarea unităţii) 
 

6.1. CARACTERISTICI ALE LOCALIT ĂŢII:  
6.1.1.  Mediul de rezidenţă: urban 
6.1.2.  Dezvoltarea economică a zonei: zonă dezvoltată 
6.1.3.  Tipul localităţii unde este situată şcoala: municipiu cu peste 50000 de locuitori 

6.2. CARACTERISTICI ALE ŞCOLII:  
6.2.1.  poziţia unităţii în localitate: zona centrală 

6.2.2.  accesul elevilor la unitatea de învăţământ:  
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6.2.2.1.  Unitatea şcolarizează: 
 1. elevi din localitate 

2. elevi din alte localităţi, care fac navetă zilnică 

6.2.2.2.  deplasarea elevilor de la domiciliu către şcoală, în raport cu mijloacele de 

transport în comun:  

6.2.2.2.1 Cu mijloace de transport în comun Permanent, cu orar adecvat programului școlar 

6.2.2.2.2 Cu mijloace de transport special 

destinate 

Temporar  

6.2.2.2.3 Fără mijloace de transport special 

destinate 

Drum accesibil 

 

CA_7 CONTEXTUL LEGISLATIV DE FUNC ȚIONARE 

7.1. Unitatea este înfiin țată conform prevederilor legii (Legea nr 84/1995, repu blicat ă cu 

modific ările și complet ările ulterioare și Legea 196/1999): da 

7.2. Unitatea de înv ățământ este organizat ă pe principii nediscriminatorii (f ără 

deosebire de na ționalitate, sex, religie etc.): da 

7.3. Recrutarea și admiterea elevilor se realizeaz ă în conformitate cu reglement ările în 

vigoare pentru anul școlar respectiv, corespunz ător nivelului  de înv ățământ: da 

7.4. Examenele de absolvire sus ținute de elevi s-au organizat și s-au desf ășurat în 

conformitate cu reglement ările legale: da 

7.5. Unitatea de înv ățământ face dovada c ă în perioada de func ționare pe baza 

autoriz ării a utilizat cel pu țin 25% din veniturile anuale pentru investi ții în baza 

material ă proprie: da 

7.6. Unitatea de înv ățământ dipune de planuri și programe de înv ățământ, similare sau 

alternative înv ățământului de stat, aprobate de MENCS, conform reglem entărilor 

legale: da 

7.7. Întreg personalul didactic de conducere îndepl inește cerin țele Statututlui 

personalului didactic privind ocuparea func țiilor de conducere: da 

7.8. Posturile didactice au fost ocupate în condi țiile prev ăzute de Statututlui 

personalului didactic:  total 

 



 

 

(b) INDICATORI DE STARE 
 

În anul școlar 2015-2016 

(b1) INFORMAȚII PRIVIND ANUL ȘCOLAR CURENT 

CB_8  INFORMAŢII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI 

8.1. Clase şi efective de elevi pe niveluri de învăţământ, la începutul anului şcolar 

curent: 
8.1.1. număr total de clase şi efective de elevi pe niveluri de învăţământ:  
 

  
Număr de clase / 

grupe / formaţiuni 

Număr de elevi 

Total 

Învăţământ 

de zi 
Înv. liceal 19 529 

 

8.1.2 Număr de elevi pe niveluri de învăţământ, în funcţie de forma de finanţare a 

şcolarizării:  
 

 Învăţământ public 

Învăţământ 

particular 

/cu taxă 

Învăţământ 

cooperatist 

Inv. liceal 529 - - 

 

8.1.3 Număr de clase și efective de elevi pe tip de învățământ (curs de zi): 

Tip de învățământ Nivel Număr de clase Număr total de elevi 

Filieră teoretică Liceal 15 436 

Filieră vocațională Liceal 4 93 

  

8.1.4. Clase  și efective de elevi, pe an de studiu și forme de învățământ  

An de studiu Filieră Profilul Specialitate Număr clase 
Număr total 

elevi 

IX Teoretică Real 
Matematică-

informatică 
1 29 

IX Teoretică Real 
Științe ale 

naturii 
1 29 

IX Teoretică Uman Filologie 1 28 

IX Teoretică Uman Științe sociale 1 31 

IX Vocațională Sportiv 
Instructor 

sportiv 
1 26 
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An de studiu Filieră Profilul Specialitate Număr clase 
Număr total 

elevi 

X Teoretică Real 
Matematică-

informatică 
1 24 

X Teoretică Real 
Științe ale 

naturii 
1 29 

X Teoretică Uman Filologie 1 29 

X Teoretică Uman Științe sociale 1 34 

X Vocațională Sportiv 
Instructor 

sportiv 
1 21 

XI Teoretică Real 
Matematică-

informatică 
1 27 

XI Teoretică Real 
științe ale 

naturii 
1 29 

XI Teoretică Uman Filologie 1 32 

XI Teoretică Uman Științe sociale 1 29 

XI Vocațională Sportiv 
Instructor 

sportiv 
1 21 

XII Teoretică Real 
Matematică-

informatică 
1 18 

XII Teoretică Real 
Științe ale 

naturii 
1 33 

XII Teoretică Uman Filologie 1 35 

XII Vocațională Sportiv 
Instructor 

sportiv 
1 25 

 

8.2. Caracteristici ale resurselor umane (beneficiarii): 

8.2.1. Structura etnică a elevilor din școală (estimate în procente): 

1. români – 99,96% 

2. maghiari - 0,02 % 

3. germani – 0,01% 

4. romi – 0,01% 

8.2.2. Structura efectivelor de elevi din unitate, în funcție de domiciliul 

acestora: 
              1. ponderea elevilor din localitate: 55,20% 

2. ponderea elevilor din alte localităţi, care fac navetă zilnică: 44,80% 
 8.2.3. Numărul de elevi din învățământul de bază care au beneficiat de ajutoare:  
  8.2.3.1.  rechizite şcolare: 0 

    8.2.3.2. burse sau alte forme de ajutoare: 113 
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8.3. Estimarea efectivelor școlare pentru anii de început de ciclu, pentru următorii 2 ani:  
 

 Orizontul de prognoză 

Anul I Anul II 

Efective de elevi în clasa 

 a IX - a 

2016 - 2017  

168 

2017 - 2018  

168 

 

 

CB_9  INFORMAŢII PRIVIND PERSONALUL ANGAJAT 

9.1. Personalul didactic: 
9.1.1. Posturi / norme didactice în şcoală:  
 

 

Indicator  total 

Număr de posturi didactice 31,63 

Număr posturi ocupate cu 

cadre didactice titulare 
26,29 

Număr posturi ocupate cu 

cadre didactice suplinitoare 
5,34 

 

9.1.2. Catedre rezervate 

9.1.2.1.  număr total: 4 

9.1.2.2.  distribuţia pe specialităţi: 
 

Nr. Crt. Specialitatea  Persoana căreia îi este rezervată – motivul / calitatea 

1 Chimie  Agîrbiceanu Ana-Maria – director 

2 Chimie-fizică Ștef Maria – detașată 

3 Limba franceză Moț Monica – detașată pe post de director 

4 Limba engleză Andrei Bettina – concediu fără plată pentru studii 
 

                    9.1.3. Personalul didactic angajat(număr): 
 

Cadre didactice Total  

titulare 22 

suplinitoare 
total 9 

calificate 9 
 

 

 

 

            9.1.4. Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic anagajat: 
 

Număr personal didactic calificat Personal didactic 

Cu doctorat Gradul I Gradul II 
Cu 

definitivat 

Fără 

definitivat 
Necalificat 

2 18 5 6 2 - 
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            9.1.5. Distribuţia pe grupe de vechime: 
 

Vechime 
Debu-

tant 

3 – 5 

ani 

6 – 10 

ani 

11 – 15 

ani 

16 – 20 

ani 

21 – 25 

ani 

26-30 

ani 

Peste 30 

ani 

În învăţământ 1 2 3 8 5 3 6 5 

În unitate 5 9 6 4 3 5 1 0 

 

            9.1.6. Distribuţia pe grupe de vârstă (ani) şi sexe: 
 

 
Sub 25 

ani 

25-29 

ani 

30-34 

ani 

35-39 

ani 

40-44 

ani 

45-49 

ani 

50-54 

ani 

55-59 

ani 

60-64 

ani 

Peste 65 

ani 

M - - - 2 - 1 2 - 2 - 

F 1 - 3 6 3 3 2 4 1 1 

 

            9.1.7. Structura personalului didactic în funcție de localitatea de domiciliu: 

  9.1.7.1. ponderea personalului didactic cu domiciliu în localitatea unde este 

amplasată școala: 99.84% 

  9.1.7.2. ponderea personalului didactic cu domiciliu în altă localitate și face navetă 

zilnică: 0.16% 

 9.1.8. Raportul dintre nr. total elevi și nr. total de norme didactice:  16,72 

 9.1.9. Discipline neacoperite cu personal didactic calificat: nu este cazul 

9.2. Personalul didactic auxiliar: 

9.2.1. Total personal didactic auxiliar: 5 

9.2.2. Distribu ția personalului didactic auxiliar, în funcție de calificari: 
 

Funcţia  Număr persoane Calificarea (DA sau NU) 

Secretar  1 DA 

Administrator financiar 1 DA 

Bibliotecar  1 DA 

Laborant  1 DA 

Informatician 1 DA 

 9.2.3. Gradul de acoperire a posturilor  existente conform normativelor în vigoare cu 

personal didactic auxiliar: 100% 

9.3. Personalul de conducere 

 9.3.1. Număr de directori:  

             9.3.1.1. conform normativelor: 1 

9.3.1.2.  existent în unitate: 1 
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 9.3.2. Informații privind directorii: 

Funcția Specialitatea Grad 
Vechime în învățământ 

(ani) 
Cursuri de management/formare absolvite 

director chimie I 18 

• Certificat de absolvire a Cursurilor 

pentru formarea directorilor din mediul 

rural 

• Atestat de formare continuă a 

personalului didactic - Management 

școlar adaptat la realitățile societății 

românești 

•  Atestat de formare continuă a 

personalului didactic – Management 

educațional 

• Membru în Corpul Național de Experți 

în Managementul Educațional 

 

9.4. Personalul nedidactic (administrativ): 

 9.4.1. Total personal nedidactic: 7 

 9.4.2. Distribuția personalului nedidactic, în funcție de calificări 
 

Funcţia Număr persoane Calificarea (DA sau NU) 

Muncitor 2 DA 

Îngrijitoare  4 DA 

Paznici  1 DA 

 

 9.4.3. Gradul de acoperire a posturilor existente conform normativelor în vigoare, cu 

personal nedidactic (administrativ):  100% 

 9.4.4. Raportul dintre total norme didactice și total personal nedidactic:  4,52 

 

CB_10 GESTIUNEA (UTILIZAREA) SPA ȚIULUI DE ÎNV ĂȚĂMÂNT 

10.1. Aspecte calitative privind spațiul de învățământ: 

 10.1.1. săli de clasă: 19 

 10.1.2. laboratoare/cabinete școlare: 12 

10.2. În funcție de disponibilitatea spațiului de învățământ, unitatea funcționează: 

1. integral în unitate  

10.3. Gradul de încărcare al școlii: 

 10.3.1. Indicele de ocupare (raportul dintre numărul claselor de elevi din 

învățământul de zi și numărul sălilor de clasă din școală, în stare de funcționare): 1 

 10.3.2. Numărul de schimburi pe zi în care funcționează în care funcționează școala: 1 

10.3.3. Durata medie: 50 minute ora și 10 minute pauza 

10.4. Gestiunea spațiilor de învățământ: 

 10.4.1. Utilizarea sălilor de clasă: 

  1. pentru procesul didactic din școală 

 10.4.2. Utilizarea laboratoarelor și a cabinetelor școlare: 
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1. pentru procesul didactic din școală, conform destinației lor 

10.4.3. Utilizarea bazei sportive/sălii de sport: 

 1. pentru procesul didactic din școală 

 

(b2) INFORMAŢII PRIVIND ANUL ŞCOLAR ANTERIOR 
 

CB_12  REZULTATE ALE EVALU ĂRILOR SUMATIVE 

12.1.  Evaluarea elevilor 
12.1.1. Situaţia efectivelor de elevi: 

12.1.1.1. pe școală, în anul şcolar anterior (număr de elevi) 
Înscriși Transferați pe parcursul anului Promovați În situație de repetenție, care: 

la începutul 

anului şcolar 
la sfârşitul 

anului la alte unități 
de la alte 

unități  repetă clasa 
au abandonat 

școala 

530 517 31 17 515 2 - 

12.1.1.2. pe nivele și ani de studiu 

Nivel Clasa /an 

Numar elevi 

Înscrişi la 
începutul 

anului 
şcolar 

Înscrişi la 
sfarsitul 
anului 
scolar 

promovati 
În situație de repetenție,care: 

repeta clasa au abandonat 

 

Liceal 

IX 139 135 135 0 0 

X 141 134 132 2 0 

XI 109 110 110 0 0 

XII 141 138 138 0 0 

12.1.2 Rezultate școlare 
12.1.2.1 Distribu ția elevilor în funcție de mediile/calificativele la sfârșitul anului școlar 

12.1.2.1.1-pentru celelalte nivele de învățământ, distribuția mediilor în funcție de medii 

 5_6 6_7 7_8 8_9 9_10 

Înv. liceal - 31 84 228 174 

 

CB_12.1.2.2 Rezultate la evaluări naționale 
        12.1.2.2.1 Examenul de bacalaureat  

         12.1.2.2.1.1 –numărul de elevi înscriși:  138 

         12.1.2.2.1.2 – numărul  de elevi promovați: 130 

         12.1.2.2.1.3-distribuția elevilor pe medii obținute: 

Sub 5 5_6 6_7 7_8 8_9 9_10 

2 6 23 57 36 14 

 

 CB_12.1.2.3  Număr de elevi beneficiari ai burselor de merit: 11 

    CB_12.2  EVALUAREA PERSONALULUI 
           12.2.1 Distribuția personalului didactic, în funcție de calificativele obținute 

 nesatisfăcător satisfăcător bine f.bine 

Profesori - - - 31 

           12.2.2 Distribuția personalului nedidactic și auxiliar, în func ție de calificativele obținute 

 nesatisfăcător satisfăcător bine f.bine 

Pers. didactic - - - 5 
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auxiliar 

Pers. nedidactic - - - 7 

 


