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 CONTEXT 

I.1.Formularea misiunii  

VIZIUNE 

    Împreună pentru cunoaștere și dezvoltare! Școala noastră devine școală incluzivă, o instituție care 

respectă valorile umane și care, prin activitățile sale, acoperă nevoi educaționale de toate tipurile, 

respectând principiul egalizării șanselor, cu scopul integrării în societatea viitoare, atât din punct de 

vedere personal, cât și din punct de vedere profesional. 
 

MISIUNE 
      Colegiul Tehnic ”Lațcu Vodă” oferă fiecărui elev şanse egale prin adaptarea procesului de instruire 

şi educaţie la particularităţile individuale ale elevilor. Serviciile oferite de școală au la bază calitatea, 

performanța, responsabilitatea, promovarea valorilor europene, egalitatea șanselor pentru toți elevii și 

deschiderea spre învățarea pe tot parcursul vieții.          

        Şcoala noastră este locul învăţării centrate pe elev, prin metode activ-participative, utilizarea 

noilor tehnologii informatizate şi dezvoltarea competenţelor de comunicare în limbi moderne, pentru 

asigurarea flexibilităţii în gândire şi libertăţii de mişcare pe piaţa muncii. Dorim să construim un 

parteneriat solid cu societatea civilă, cu familia, bazat pe înţelegere şi sprijin. Colegiul Tehnic ”Lațcu  

Vodă” Siret este în comunitatea suceveană pentru a deschide porţile tuturor celor care au nevoie de 

educaţie şi formare pe parcursul întregii vieţi. 

I.2.Profilul școlii 

1. Scurt istoric al școlii: 
 Învățământul liceal siretean debutează în anul 1899 cu o singură clasa  cu predare în limba 

germană-formată din 39 de elevi; 

 După Marea Unire din 1918 liceul german se transformă în liceu românesc de stat; 

 În anul 1936, liceul primește numele de Lațcu Vodă, funcționând ca școală normală și apoi 

școală tehnică de administrație economică până în 1955;  

 În anul 1956 se înființează Liceul Teoretic Siret, care are statutul de școală medie mixtă, 

având și clase cu predare în limba ucraineană, clase care au funcționat până în 1964; 

 Între 1964 și 1977 liceul s-a numit Liceul Real Umanist Siret, funcționând cu câte 3-4 clase 

paralele; 

 În 1977, prin unire cu Școala Profesională de Șoferi(cu o tradiție de peste 25 de ani) cu 

durata de școlarizare între 6-12 luni(transformată apoi în școală profesională de 2 ani) 

ia ființă Liceul Industrial Auto, care a funcționat sub tutela Ministerului 

Transporturilor; 

 După 1989, schimbările din societatea românească și-au pus amprenta și asupra învățământului  

siretean. Astfel, pe lângă specializarea de bază (electromecanic auto), se înființează câte 2 

clase pe serie de învățământ teoretic (o clasa matematică-fizică  și o clasă filologie) 

 În anul 1995, la sărbătorirea a 125 de ani de învățământ siretean, s-a revenit la vechea 

denumire de LAȚCU VODĂ ca semn al continuității și tradiției, denumire sub care 

funcționăm și azi.  

 În anul 2008 unitatea școlară  își schimbă denumirea din Grup Școlar “Lațcu Vodă” în 

Colegiul Tehnic “Lațcu Vodă”;  

 Din anul școlar 2007-2008 s-a înființat o clasă cu profil filologie, cu predare parțială în limba 

ucraineană. 

 În anul școlar 2017-2018 am obținut certificatul de „Școală Europeană”  pentru perioada 

2017-2020. 

 Pentru perioada 2018-2019 am obținut certificatul de „Școală eTwinning”. 
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2. Profilul actual al școlii: 
 

         La începutul anul școlar 2019 - 2020 s-au înscris  1360  de elevi  

  

Din  totalul  de  1360  de  elevi  : 

- 115 elevi invatamant gimnazial (4 clase ); 

- 760 elevi învățământ liceal de zi (28 de clase); 

 17 clase filiera teoretică  

 11 clase profil tehnic  

-  230  elevi învățământ profesional de zi  cu durata de 3 ani  (9 clase); 

-  179  elevi învățământ liceal cu frecvență redusă – profil umanist, filologie (5 clase) 

-  76   elevi învățământ postliceal, școala de maiștri (2 clase) 

 

Repartizarea elevilor pe niveluri de învățământ în anul școlar 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invatamant profesional de 3 ani  

Domeniu de 

pregatire 

profesionala 

Calificarea Clasa a IX a  Clasa a X-a Clasa a XI-a 

Nr. 

clase  

Nr. 

elevi 

Nr. 

clase  

Nr. 

elevi 

Nr. 

clase  

Nr. 

elevi 

Mecanica de 

motoare 

Mecanic 

auto 

4 99 2 61 3 70 

 

I.3 Context european 

 

Strategia Europa 2020 pentru creştere inteligentă, durabilă şi incluzivă 

 

Strategia EUROPA 2020  propune o nouă viziune pentru economia socială de piaţă a Europei în 

următorul deceniu, care să ajute Uniunea să iasă din criza economică şi financiară şi să edifice o 

economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, cu niveluri ridicate de ocupare a forţei de 

muncă, productivitate şi coeziune socială. 

La nivel european, cadrul general al strategiei a fost adoptat la Consiliul European din 25-26 

martie 2010 şi definitivat la Consiliul European din 17 iunie 2010. 

În document este propusă abordarea tematică a reformelor concentrată pe 3 priorităţi 

interdependente stabilite la nivelul statelor membre: 

 Creştere inteligentă: 

Dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare  

 Creştere durabilă: 

Dezvoltarea unei economii mai competitive, eficiente în utilizarea resurselor şi ecologice 

 Creştere incluzivă 

Rată ridicată de ocupare, coeziune economică şi socială  

Ţinte: 

 Creşterea ratei de ocupare a populaţiei 20-64 ani, de la 69% în prezent, la peste 75%. 

Număr 

elevi 

gimnaziu 

Număr elevi 

învățământ  

liceal, zi  

 

Număr 

elevi 

învățământ 

profesional 

Număr 

elevi 

frecvență 

redusă 

Număr 

elevi 

Școala de 

maiștri 

115 760 230 179 76 



6 

 

 Alocarea a 3% din PIB pentru Cercetare-dezvoltare. 

 Rata abandonului şcolar timpuriu: max 10%. 

 Cel puţin 40% din tineri  (30-34 ani) să fie absolvenţi de învăţământ terţiar. 

 “20/20/20”: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea cu 20% a 

ponderii energiei regenerabile în consumul final de energie, creşterea cu 20% a 

eficienţei energetice, comparativ cu 1990. 

 Reducerea cu 25% a populaţiei aflate sub pragul de sărăcie. 

Pentru susţinerea celor 3 priorităţi şi atingerea acestor ţinte sunt propuse ca instrumente de 

lucru 7 iniţiative emblematice: 

 3 iniţiative pentru creşterea inteligentă:  

 - O Uniune a inovării.  

- O Agendă Digitală pentru Euro. 

- Tineret în mişcare. 

 2 iniţiative pentru creştere durabilă:  

 - O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor.  

- O politică industrială integrată pentru era globalizării.  

 2 iniţiative pentru creşterea incluzivă:  

 - O agendă pentru noi competenţe şi noi locuri de muncă. 

- Platforma europeană de combatere a sărăciei. 

 

Iniţiativa:“Agenda pentru noi competenţe şi locuri de muncă" 

Măsuri la nivelul statelor membre (selecţie): 

 Promovarea şi monitorizarea implementării efective a rezultatelor dialogului social. 

 Dezvoltarea parteneriatelor între sectorul educaţiei şi lumea muncii, în special prin implicarea 

partenerilor sociali în planificarea ofertei de educaţie şi fomare profesională. 

 Implementarea Cadrului European al Calificărilor (EQF); Cadrul Naţional al Calificărilor corelat cu 

EQF. 

 Asigurarea dobândirii şi recunoaşterii, prin învăţământul general, profesional şi superior şi prin 

formarea adulţilor, inclusiv pe cale non-formală sau informală, a competenţelor cerute pentru angare în 

formarea continuă şi pe piaţa muncii. 

Iniţiativa: “Tineretul în mișcare”  

Linii de acţiune principale: 

 Dezvoltarea de sisteme educaţionale și de formare moderne care să asigure competenţe-cheie și 

excelenţă: 

 Investiţii mai mari în educaţie şi formare; asigurarea celui mai bun randament al resurselor 

publice; diversificarea surselor de finanţare. 

 Consolidarea acţiunilor pentru reducerea abandonului şcolar timpuriu.  

 Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere profesională: informaţii de bază pentru 

planificarea carierei (informaţii referitoare la parcursurile educaţionale şi de formare, oportunităţi 

de angajare); acţiuni de îmbunătăţire a imaginii sectoarelor şi profesiilor cu potenţial de angajare.  

 Promovarea învăţării şi predării de calitate.  

 Accentul pe competenţele cheie pentru economia şi societatea bazată pe cunoaştere, de ex. a 

învăţa să înveţi, comunicarea în limbi străine, competenţele antreprenoriale, TIC, învăţarea on-
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line, competenţele în domeniul matematicii (inclusiv competenţele numerice) şi ştiinţelor. 

 Comisia va prezenta în 2011 o Comunicare privind competenţele în sprijinul învăţării de a lungul 

vieţii, care va include propuneri de elaborare a unui limbaj comun între sistemul educaţional şi 

sectorul profesional (Taxonomia europeană pentru aptitudini, competenţe şi profesii - ESCO).  

 Creşterea atractivităţii ofertei şi calităţii EFP VET: conform proiecţiilor, cca. 50 % din totalul 

locurilor de muncă din 2020 vor fi pentru calificări de nivel mediu rezultate din programe de 

educaţie şi formare profesională.  

 Promovarea experienţei timpurii la locul de muncă ca factor esenţial pentru facilitarea intrării pe 

piaţa muncii şi orientarea carierei: programe de tip ucenicie şi stagii de practică de calitate.  

 Propunerea unui cadru de calitate pentru stagii, inclusiv abordarea obstacolelor juridice şi 

administrative ale stagiilor transnaţionale. Sprijinirea unui acces mai bun şi a unei participări mai 

bune la stagii de bună calitate, inclusiv prin încurajarea întreprinderilor să ofere locuri pentru 

stagii şi să devină bune întreprinderi-gazdă (de exemplu, prin etichete de calitate sau premii), 

precum şi prin acorduri între parteneri sociali şi ca parte a politicii de responsabilitate socială a 

întreprinderilor (RSI). 

 Facilitarea parcursurilor şi permeabilităţii dintre EFP şi învăţământul superior, inclusiv prin 

dezvoltarea unor cadre naţionale de calificare şi prin menţinerea unor parteneriate strânse cu 

sectorul profesional. 

 Extinderea oportunităţilor de învăţare non formală şi informală; recunoaşterea şi validarea 

acestor tipuri de învăţare. 

 Promovarea atractivității învățământului superior pentru economia bazată pe cunoaștere:  

 Mărirea proporţiei tinerilor care urmează un program de studii superioare sau echivalent. 

 Îmbunătăţiea calităţii, atractivităţii şi capacităţii de adaptare  a învăţământului superior. 

 Ameliorare cantitativă şi calitativă a mobilităţii şi a capacităţii de inserţie profesională.  

 Susținerea unei dezvoltări puternice a învăţării transnaționale și a mobilităţii profesionale pentru 

tineri  

 Promovarea mobilităţii tinerilor în scop educaţional: obiectivul ca până în 2020 toţi tinerii din 

Europa să poată avea posibilitatea de a-şi petrece în străinătate o parte din timpul alocat 

parcursului educaţional, inclusiv prin formare la locul de muncă. 

 Promovarea mobilităţii profesionale a tinerilor. 

 Măsuri de reducere a şomajului şi de sprijinire a încadrării în muncă a tinerilor: 

 Sprijin pentru obţinerea primului loc de muncă şi începerea unei cariere.  

 Comisia va stabili o monitorizare sistematică a situaţiei tinerilor care nu sunt încadraţi 

profesional şi nu urmează niciun program educaţional sau de formare pe baza unor date 

comparabile la nivelul UE, ca sprijin pentru elaborarea politicilor şi pentru învăţarea reciprocă în 

acest domeniu. 

 Se recomandă Statelor membre asigurarea faptului că toţi tinerii sunt încadraţi în muncă, 

îşi continuă studiile sau fac parte dintr-un program de activare în termen de patru luni 

de la absolvirea şcolii, ca parte a unei „garanţii pentru tineret”. 

 Sprijinirea tinerilor cu risc. 

 Susținerea tinerilor antreprenori și a activităților independente. 
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I.4 Contextul naţional 

Prin noua Lege a Educaţiei Naţionale, reforma sistemului educaţional românesc vizează 

următoarele schimbări: 

1. Compatibilizarea ciclurilor de învăţământ cu cerinţele unei educaţii moderne şi cu 

Cadrul European al Calificărilor  

           Referitor la reorganizarea structurii învăţământului preuniversitar, legea reglementează educaţia 

timpurie ca educaţie antepreşcolară (de la 0 la 3 ani) şi educaţie preşcolară (de la 3 la 6 ani); 

introducerea clasei pregătitoare în învăţământul primar; creşterea duratei învăţământului gimnazial la 5 

ani; generalizarea, în perspectivă, a învăţământului de 12 clase. 

Atât în România cât şi în Uniunea Europeană, 16 ani reprezintă vârsta de la care o persoană poate intra 

pe piaţa muncii în mod legal. 

2. Modernizarea şi descongestionarea curriculumului 

            Crearea unui cadru curricular coerent presupune îmbunătăţirea programelor şcolare prin 

reducerea volumului de cunoştinţe ce trebuie memorate şi creşterea atractivităţii conţinuturilor acestor 

programe. Legea introduce curriculumul bazat pe cele opt competenţe cheie de care are nevoie fiecare 

individ pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru cetăţenia activă, pentru incluziunea socială şi 

pentru intrarea pe piaţa muncii. 

3. Reorganizarea sistemului de evaluare a elevilor 

         Se introduce portofoliul educaţional şi se modifică sistemul de evaluare a elevilor. Portofoliul va 

cuprinde totalitatea diplomelor, certificatelor şi a altor înscrisuri obţinute în urma evaluării 

competenţelor dobândite în contexte de învăţare formale, nonformale şi informale. Din el se va putea 

afla parcursul educaţional, înclinaţiile copilului sau performanţele lui deosebite. Evaluările elevilor vor 

fi realizate la finalul clasei pregătitoare, la finalul claselor a II-a, a IV-a, a VI-a şi a IX-a.  

4. Asigurarea unui grad sporit de descentralizare, responsabilizare şi finanţare în sistem 

          Descentralizarea se va realiza prin transferul de responsabilităţi către Consiliul de administraţie 

al unităţii de învăţământ şi către autorităţile locale.  

Legea introduce principiul „finanţarea urmează elevul” prin care alocarea banilor publici va deveni 

transparentă şi se va face în concordanţă cu ţintele educaţionale strategice. Legea Educaţiei Naţionale 

prevede alocarea pentru finanţarea educaţiei a minimum 6% din PIB-ul anului respectiv. 

5. Asigurarea de şanse egale la educaţie pentru grupurile dezavantajate 

           Accesul egal la educaţie pentru păstrarea în şcoală a elevilor aflaţi în situaţii de risc şi atragerea 

celor ce au părăsit timpuriu sistemul educaţional se realizează prin programe de tip „Şcoala după 

şcoală” sau „A doua şansă”. De asemenea, se vor subvenţiona de către stat costurile aferente 

frecventării liceului pentru elevii provenind din mediul rural sau din grupuri socio-economice 

dezavantajate, precum şi pentru cei care frecventează şcolile profesionale şi se vor acorda burse pe 

bază de contract încheiat cu operatori economici ori cu alte persoane juridice sau fizice. 

6. Revalorizarea învăţământului profesional şi tehnic 

          Sprijinul acordat învăţământului profesional şi tehnic se va concretiza prin:  

- asigurarea dobândirii unei calificări; 

- reînfiinţarea şcolilor profesionale;  

- dezvoltarea şi susţinerea învăţământului liceal (filiera tehnologică) şi postliceal;  

- extinderea utilizării sistemului de credite transferabile (de ex. între învăţământul liceal 

tehnologic şi cel postliceal);  
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- asigurarea posibilităţii finalizării, până la vârsta de 18 ani, de către absolvenţii învăţământului 

gimnazial care întrerup studiile, a cel puţin unui program de pregătire profesională care 

permite dobândirea unei calificări corespunzătoare Cadrului Naţional al Calificărilor, 

program organizat gratuit prin unităţi de învăţământ de stat.  

7. Reformarea politicilor în domeniul resursei umane 

           Formarea iniţială profesională a cadrelor didactice va cuprinde studii de licenţă într-o 

specializare, masterat didactic cu o durată de 2 ani şi stagiul practic cu durata de un an. Evoluţia în 

cariera didactică se va realiza prin gradele didactice I şi II şi prin dobândirea titlului de profesor - 

emerit în sistemul de învăţământ preuniversitar. 

Calitatea managementului instituţiilor de învăţământ urmează să se îmbunătăţească în urma înfiinţării 

corpului naţional de experţi în management educaţional, constituit în urma selecţiei, prin concurs, a 

cadrelor didactice care fac dovada absolvirii unui program acreditat de formare în domeniul 

managementului educaţional; numai aceste cadre didactice vor putea ocupa funcţii de conducere, 

îndrumare şi control. Un pas înainte în vederea exercitării dreptului la educaţie permanentă îl reprezintă 

sprijinul acordat de stat prin deschiderea, încă de la naşterea fiecărui copil, a unui cont educaţional 

(echivalentul a 500 Euro). 

8. Stimularea învăţării pe tot parcursul vieţii  

         Legea Educaţiei Naţionale defineşte conceptul de educaţie şi formare profesională pe tot 

parcursul vieţii într-un mod integrat şi coerent şi stabileşte recunoaşterea şi certificarea competenţelor 

obţinute în contexte educaţionale formale, informale şi non-formale. Totodată, legea prevede 

posibilitatea înfiinţării, de către autorităţile locale, a Centrelor Comunitare de Învăţare Permanentă, 

care au rolul de a implementa, la nivelul comunităţii, politicile şi strategiile în domeniul învăţării pe 

tot parcursul vieţii. 

9. Modernizarea managementului şi conducerii universităţilor 

            Unul dintre obiectivele noii legi a fost să întărească la nivel managerial orientarea spre 

performanţă şi competitivitatea instituţiilor de învăţământ superior din România. 

10. Clasificarea universităţilor 

             În baza noii legi, instituţiile de învăţământ superior din România vor fi clasificate în trei 

categorii pe baza evaluării programelor de studii şi a capacităţii lor instituţionale, după cum urmează: 

universităţi preponderent de educaţie, universităţi de educaţie, cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică şi 

universităţi de cercetare avansată şi educaţie. 

11. Asigurarea calităţii în învăţământul superior 

               Acest obiectiv presupune ierarhizarea programelor de studii printr-un proces de evaluare a 

calităţii programelor, calitate care va reprezenta unul dintre criteriile de bază la încadrarea 

universităţilor într-una dintre categoriile menţionate anterior. Finanţarea sistemului de învăţământ 

superior se va realiza în funcţie de calitate şi performanţă prin concentrarea resurselor şi prioritizarea 

investiţiilor (resursele financiare vor fi alocate cu prioritate către consorţii - universităţi fuzionate).  

12. Finanţarea competiţională şi încurajarea excelenţei la nivel universitar  

                Mecanismului de ierarhizare a universităţilor i se va adăuga un sistem stimulativ de finanţare 

a excelenţei, care va asigura performanţa instituţională şi calitatea serviciilor de educaţie şi care este 

structurat astfel: un procent minim de 30% din finanţarea de bază se acordă universităţilor publice pe 

baza criteriilor de calitate stabilite; un fond de dezvoltare instituţională se adresează celor mai bune 

instituţii de învăţământ superior din fiecare categorie; fondurile de finanţare suplimentară se alocă de 

către minister. Excelenţa instituţională va fi completată şi printr-un sistem coerent de susţinere a 
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excelenţei individuale, fapt ce va asigura un nivel de competitivitate a activităţii fiecărui membru al 

comunităţii academice (cadre didactice, studenţi, cercetători), efectul cumulativ al acestui sistem fiind 

reunit în performanţa universităţii.  

       MEN a stabilit colectivele şi termenele pentru elaborarea metodologiilor, regulamentelor şi 

normelor care vor asigura cadrul unitar pentru implementarea Legii Educaţiei Naţionale. 

Reducerea ratei părăsirii timpurii a şcolii este una din principalele ţinte ale Programului 

Naţional de Reformă (PNR) 

              Traiectoria ţintei pentru perioada 2010 - 2020 vizează atingerea unui nivel de 14,8% în 2013, 

de 13,8% în 2015 şi 11,3% în 2020, în condiţiile unui scenariu realist de dezvoltare economică şi în 

care se vor implementa măsurile propuse.  

            România are în vedere realizarea unei evaluări intermediare în anul 2014 pentru aprecierea 

impactului măsurilor în atingerea ţintei şi eventuala corectare a traiectoriei.  

         Educația și formarea profesională din România din perspectiva țintelor și indicatorilor derivați 

din Strategia Europa 2020:  

 

          
 

I.5 Contextul regional N-E 

 

       In  Strategia  de  Dezvoltare  a  Regiunii  Nord  -  Est    pentru  perioada  2016-2025  sunt 

prevăzute urmatoarele elemente de ordin strategic:  

Obiectivul general:  

Derularea în Regiunea Nord-Est a unui proces de creştere economică durabilă, favorabil creşterii 
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competitivităţii economice şi incluziunii sociale, care să conducă  la o diminuare a decalajelor 

existente faţă de celelalte regiuni ale României. 

 

Priorităţi:  

1.  Îmbunătăţirea  capitalului  uman  prin  aplicarea  de  măsuri  orientate  către  creşterea  

ocupării, accesului la educaţie, instruire şi sănătate, promovarea incluziunii sociale.  

2.  Dezvoltarea  unei  infrastructuri  moderne  care  să  asigure  creşterea  accesibilităţii,  

conectivităţii şi atractivităţii Regiunii Nord-Est.  

3. Sprijinirea unei economii competitive şi a dezvoltării locale.  

4. Optimizarea utilizării şi protejarea resurselor şi patrimoniului natural. 

 

Ţinte vizate pentru  pentru prioritatea 1, orizontul 2022:  

    Ţintele şi indicatorii de monitorizare sunt prevăzuţi la nivelul anului 2022, întrucât o parte dintre 

proiectele cofinanţate din fondurile  comunitare  aferente  perioadei  de  programare  2014-2020 vor 

putea fi finalizate până pe 30.06.2022.   

   1. Rata somajului în rândul tinerilor (15-24 ani) va fi de maxim 8% la nivel regional şi de maxim 

15% în mediul urban.  

   2.  Rata ocupării în rândul tinerilor (15-24  ani) va fi de minim 35%.  

   3. Rata de părăsire timpurie a şcolii - maxim 12%.  

   4. Ponderea populaţiei ce participă la programe de formare profesională a adulţilor va fi de minim 

7%. 

 

I.6 Prioritati și obiective la nivel local  

 

         PLAI analizează contextul european naţional, regional și local, precum şi principalii indicatori: de 

intrare în procesul educaţional (numărul de elevi ce revin unui cadru didactic, resursele umane şi 

materiale), de proces (mecanisme decizionale şi descentralizarea funcţională în ÎPT, asigurarea calităţii 

în ÎPT, serviciile de orientare şi consiliere), de ieşire (rata netă de cuprindere în sistemul de educaţie, 

rata abandonului şcolar, rata de tranziţie la următorul nivel ISCED, rata de absolvire, rata de succes, 

rata de participare a populaţiei adulte în formarea continuă etc.), de impact (impactul sistemului ÎPT 

asupra ratei şomajului, rata de inserţie a absolvenţilor) precum şi oferta şcolilor din ÎPT(evoluţia 

planurilor de şcolarizare, analiza ofertei curente, ţintele pe termen mediu a domeniilor de pregătire 

profesională).  

         O analiză detaliată este dedicată ofertei curente pentru formarea profesională iniţială prin ÎPT, 

constatându-se progresul rezultat pe baza exerciţiilor de planificare strategică (PRAI şi PLAI) 

anterioare, dar şi unele aspecte care trebuie îmbunătăţite în continuare. Este analizată de asemenea 

implicarea şcolilor în formarea adulţilor. Principalele constatări din analiza sistemului de educaţie şi 

formare profesională a judeţului Suceava sunt sintetizate la sfârşitul capitolului, din perspectiva 

măsurilor propuse pentru creşterea relevanţei şi calităţii în raport cu nevoile beneficiarilor.  

         Corelarea concluziilor desprinse din analizele destinate pieţei muncii şi economiei judeţene, 

cu constatările din analiza ofertei curente a sistemului TVET, a condus la conturarea unor 

priorităţi şi acţiuni pentru dezvoltarea viitoare a formării profesionale prin instituţiile şcolare.  

          Pe baza acestor concluzii, sunt identificate priorităţi locale cu efecte asupra formării 

profesionale.  Aceste priorităţi se referă la:  

 

1. Adaptarea reţelei şcolare şi a ofertei de formare profesională iniţială la cerinţele pieţei muncii şi a 

opţiunilor elevilor.  

2. Creşterea ponderii populaţiei cu grad ridicat de calificare prin participarea la programe de 

formare continuă.  

3. Asigurarea egalităţii de şanse în formarea iniţială.  

4. Dezvoltarea resurselor umane din sistemul ÎPT în vederea asigurării calităţii în formare.  

5. Dezvoltarea infrastructurii unităţilor şcolare ÎPT, în vederea asigurării calităţii în formare.  
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A. ANALIZA MEDIULUI EXTERN 
 

 II.1 Aspecte demografice  

 

         Oraşul Siret are o populaţie de 9370 locuitori, fiind al şaselea din judeţ din punct de vedere 

demografic. Populaţia urbană este de 7964 locuitori, diferenţa reperezentând-o populaţia din cartierele 

Mănăstioara şi Pădureni. Populaţia oraşului este formată în majoritate din români, alături de care 

trăiesc cetăţeni aparţinând unor minorităţi etnice (ucraineni, polonezi, germani, un italian si un galez) 

şi de diferite confesiuni religioase (ortodocşi, romano-catolici, greco-catolici, penticostali, adventişti, 

creştini după Evanghelie, baptişti etc.). 

        Dintr-o populaţie activă de 5941 persoane, populaţia ocupată este în număr 2539 de  persoane, 

reprezentând 42,38%. 

        În domeniul asigurărilor sociale, oraşul Siret înregistrează un număr de 2011 persoane din care: 

350 pensionari provin din agricultură. 

         Din punct de vedere cultural şi spiritual, oraşul Siret dispune de o variată reţea de biserici (in 

numar de 11) şi de institutii de învăţământ (grădiniță, școală generală și liceu), 2 case de cultură  etc. 
 

 
 

 

II.2 Piața muncii 

    

        Rata de înlocuire a forţei de muncă (raportarea efectivului populaţiei tinere la o treime din 

persoanele în vârstă de 15-59 ani, la 1.000 de locuitori) este de 658,1‰, ceea ce înseamnă că 1.000 de 

persoane care vor ieşi din câmpul muncii vor fi înlocuite de 658 persoane. În oraşul Siret deficitul de 

forţă de muncă care va apărea peste 10-15 ani (341,9 persoane) este superior celui judeţean (274 

persoane), dar inferior celui regional (368,9 persoane) şi naţional (416,6 persoane).   

        Siretul reprezintă una dintre cele mai importante localităţi urbane din judeţul Suceava din punct de 

vedere economic, deţinând o pondere de 1,4% din unităţile locale active existente. 

        Ponderea cifrei de afaceri înregistrată de unităţile locale active din Siret în totalul cifrei de afaceri 

de la nivel judeţean este de 0,8%, localităţile cu contribuţii mai mari decât ale Siretului fiind: 

Municipiul Suceava, Municipiul Rădăuţi, Municipiul Fălticeni,Municipiul Vatra Dornei, Municipiul 

Câmpulung Moldovenesc, Oraşul Gura Humorului. În ceea ce priveşte resursele umane, Siretul este 

responsabil de 2,27% din salariaţii de la nivel judeţean şi de 0,9% din persoanele aflate în şomaj.   

        

 II.3 Activitatea economică 

  

          Cea mai mare parte a întreprinderilor economice activează în sectorul „Comerţ cu ridicata şi cu 

amănuntul” (44,6% - 70 de unităţi). Acest domeniu se remarcă prin cifre de afaceri sub media 

economică locală, dar prin productivităţi ale muncii ridicate (generate de numărul scăzut de angajaţi). 

Astfel, deşi aproape jumătate din întreprinderile de la nivelul Siretului desfăşoară activităţi de comerţ, 

numărul persoanelor angajate în acest sector este de doar  235 persoane (25,5% din totalul persoanelor 



14 

 

angajate).  Domeniul „Construcţii” ocupă o pondere de 14% din totalul unităţilor economice din Siret. 

Cu toate acestea,„Construcţiile” reprezintă sectorul cu cel mai ridicat nivel al productivităţii muncii 

(120.419 RON/salariat – cu 38,7% mai mult decât media generală). Numărul mediu de angajaţi este de 

10,7 persoane/unitate economică, de aproape două ori mai mult decât numărul mediu de salariaţi din 

total economie.  

       Poziţia terţă în funcţie de numărul întreprinderilor este ocupată de unităţile economice din sectorul 

„Industria prelucrătoare”, 9,6% din companiile de la nivel local activând în acest domeniu. Importanţa 

industriei la nivel local este foarte mare, aproape 39% din salariaţi desfăşurându-şi activitatea în acest 

sector. Industria prelucrătoare este sectorul cu cea mai  

ridicată cifră de afaceri/unitate economică (1.286.295 RON/ unitate – cu 152% mai mare decât media 

generală) şi cel mai ridicat număr mediu de angajaţi  (23,8 angajaţi, faţă de 5,9 angajaţi pe total 

economie).  
 

Structura unităţilor economice 

locale   din Siret, pe domenii  de activitate 

 

 
 

       Densitatea întreprinderilor din Siret este de 16,7 unităţi economice/1.000 de  locuitori. Această 

valoare este uşor  superioară mediei judeţene (15,7‰) şi regionale (15,9‰), însă este inferioară 

densităţii întreprinderilor de la nivel naţional (25,2‰). 

       Cifra de afaceri totală a unităţilor economice din Siret este de 80.078.817 lei, media pe 

întreprindere activă fiind de 510.056 lei.   

        Numărul mediu al salariaţilor din oraşul Siret este de 1.672 persoane,  fiind cu 27,4% mai mic 

decât numărul mediu de salariaţi raportaţi în anul anterior.  

        Conform Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Suceava (AJOFM Suceava), 

numărul şomerilor înregistraţi în luna septembrie a anului 2012 în oraşul Siret era de 224  

persoane, cu 31% mai mult decât în aceeaşi perioadă a anului precedent.Din totalul şomerilor, 50,5% 

sunt persoane de sex feminin şi 49,5% sunt persoane de sex masculin. 
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        O altă resursă a oraşului Siret este fondul agricol. Suprafaţa totală a oraşului Siret este de 4.340 ha, din care 

3.160 ha este reprezentată de suprafaţa agricolă (72,8%) şi 2.661 ha de teren arabil (61%).   
 

 CAPITALUL MATERIAL   

 

     Între resursele actuale ale Siretului trebuie incluse şi existenţa zonei industriale, dar şi a unei zone 

pentru dezvoltarea unui viitor parc industrial (28 ha din care 5 ha au fost deja vândute). În actuala zonă 

industrială se remarcă existenţa unor clădiri disponibile pentru potenţialii investitori, avantajul acestora 

fiind că în zonă sunt disponibile toate reţelele tehnico-edilitare. 

     Terenul destinat viitorului parc industrial este amplasat lângă Biroul Vamal Siret (punctul de trecere 

al frontierei în Ucraina), situat la 20 m de drumul european E85, fiind prevăzut cu o cale de acces. 

Terenul disponibil pentru investiţii are o latură de   aproximativ 600 m în adâncime și 400-450 m ca 

front dinspre șosea. 

 

 INDUSTRIA  

 

Procesul de ajustare structurală a industriei oraşului Siret, în anul 2009, a cuprins, pe de o 

parte, acţiuni de modernizare şi dezvoltare a agenţilor economici cu potenţial de competitivitate şi pe 

de altă parte, reorientarea, redimensionarea unor capacităţi de producţie în concordanţă cu cerinţele 

pieţei, concomitent cu aplicarea unor măsuri de rezolvare a problemelor sociale. 

Au fost organizate cursuri de perfecţionare şi calificare a forţei de muncă disponibile şi 

dirijarea acesteia spre şcolarizare pentru ramurile economiei siretene unde , la ora actuală, ducem lipsă, 

societăţile fiind nevoite să apeleze la navetişti. 

Ramurile industriei cele mai dezvoltate la sfârşitul anului 2009 erau: 

 Industria prelucrării lemnului (S.C. SWEIGHOFER ROMÂNIA   SRL).  

 Industria uşoară ( S.C. FILOBRANCA EASTERN EUROPE SRL, S.C. TALITEXTIL SRL, 

Cooperativa MOLDOVA). 

 Industria de construcţii (S.C. CONSIR S.A., S.C. INTERFAX  SRL, S.C. COREZ SRL. S.C. 

METAL STAR SRL 

 Industria construcţii metalice (S.C. TRUST IMIL SRL). 

În afară de acestea, în oraş mai există o serie de unităţi mici, majoritatea cu capital privat şi 

dispersate în teritoriu: unităţi mici de construcţii, ateliere prestări servicii, societăţi de transport, servicii 

pentru agricultură, etc. 

Nu putem să prezentăm cifre de afaceri, valoarea producţiei industriale şi valoarea livrărilor 

la export pentru că societăţile nu ne mai transmit aceste cifre, iar anuarul statistic la nivelul judeţului   

nu a fost publicat.  Din nefericire industria la nivel local are un recul care vine in concordanta cu criza 

economica la nivel mondial si national.  
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 AGRICULTURĂ  

 

Pentru aplicarea programului de dezvoltare a agriculturii la nivelul oraşului, s-a urmărit legislaţia 

din domeniu şi s-au depus toate eforturile, prin diverse mijloace, pentru ca acesta să fie cunoscut în 

teritoriu administrativ, în vederea utilizării resurselor financiare şi umane ce pot conduce la relansarea 

agriculturii. 

În teritoriu îşi desfăşoară activitatea patru ferme private care au arendate terenuri de la cetăţeni pe 

care lucrează şi pentru care cetăţenii primesc dividente în natură sau bani, iar o parte din terenurile 

agricole sunt lucrate de cetăţeni în regie proprie. 

Numărul total al gospodăriilor este de 3262, iar suprafaţa agricolă este de 3152 ha, reprezentând 

72,62% din teritoriu. 

Pe parcursul anului 2009, în acest sector, s-a asigurat sprijin juridic şi de specialitate, în vederea 

dezvoltării microfermelor şi folosirii tehnologiilor şi seminţelor de calitate, s-a intervenit, atunci când a 

fost cazul, pentru rezolvarea problemelor care se refereau la subvenţie. 
 

 B. ANALIZA MEDIULUI INTERN  
 

II.4 Materiale si resurse didactice 

 

       Colegiul Tehnic “Lațcu Vodă“ Siret își desfășoară activitatea în două spații de amplasament 

situate la o distanță de 0,5 km între ele și anume: 

- complexul din str. Lațcu Vodă nr.15A; 

- complexul din str. 28 Noiembrie , nr. 43 

Suprafața totală de care dispune școala este de 171.227,41 mp din care : 

- suprafața construită este de 10.610,76 mp; 

- suprafața terenurilor (curților) este de 10.966,65 mp; 

- suprafața poligonului de conducere auto este de 4.650 mp; 

- suprafața agricola totală a unității este de 14,5 ha (teren arabil situat in parcela “Dubova“ din 

Siret). 

   Baza materială în care își desfășoară activitatea unitatea de învățământ din str. Lațcu Vodă, 

nr.15A cuprinde cinci clădiri; 

 11 săli de clasă în clădirea Liceului + 15 săli de clasă în clădirea Internat; 

 1 laborator de științe (chimie si biologie); 

 1 laborator de fizică; 

 1 bibliotecă; 

 1cabinet medical; 

 1 cabinet psiholog școlar; 

 1  cabinet Asociația de părinți „Lațcu Vodă” 

 2 laboratoare de informatică; 

 1 atelier de instruire practică în domeniul textil; 

 1 cantină; 

 1 magazie; 

 1 centrala termică pe gaz metan; 

   Baza materiala în care se desfășoară activitatea de învățământ din str. 28 Noiembrie nr 43 

cuprinde 11 clădiri; 

 19 săli de clasă; 

 1 cabinet de circulație – legislație rutieră; 

 3 cabinete de mecanică;  

 1 cabinet de desen tehnic; 

 1 cabinet metodic; 

 1 laborator de informatică; 

 11 ateliere pentru instruire practică în domeniul mecanic;  
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 3 hale pentru reparații autovehicule; 

 1 atelier electric; 

 forja, strungarie, tâmplărie; 

 sala de sport; 

 6 garaje autocamioane; 

 centrală termică pe gaz metan; 

 spălătorie; 

 1 internat cu 100 de locuri; 

 
INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Număr 

spaţii 

Suprafaţă (mp) 

1. Săli de clasă /grupă 36 1800 

2. Cabinete*   

3. Laboratoare* 9 720 

4. Ateliere* 20 2119 

5. Sală şi / sau teren de educaţie fizică şi sport* 1+ 2 terenuri 1250+2000 

6.  Spaţii de joacă *   

7. Alte spaţii*   
 

INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Număr 

spaţii 

Suprafaţă (mp) 

1. Bibliotecă şcolară / centru de informare şi documentare 1 90 

2. Sală pentru  

servit masa* 

1 100 

3. Dormitor * 10 1110 

4. Bucătărie * 1 188 

5. Spălătorie * 1 178 

6. Spaţii sanitare* 7+5 300 

7. Spaţii depozitare materiale didactice 1 30 

7. Alte spaţii*   

 

INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Număr 

spaţii 

Suprafaţă (mp) 

1. Secretariat 1 36 

2. Spaţiu destinat echipei manageriale 2 28 

3. Contabilitate  2 25 

4. Casierie   1 12 

5. Birou administraţie 1  

 

 

RESURSE UMANE  

 

          La începutul anul școlar 2019 - 2020 s-au înscris  1360  de elevi (48 de clase) 

  

   Din  totalul  de  1360  de  elevi: 

- 115 elevi învăământ gimnazial (4 clase ); 

- 760 elevi învățământ liceal de zi (28 de clase); 

 17 clase filieră teoretică  

 11 clase profil tehnic  

-  230  elevi învățământ profesional de zi  cu durata de 3 ani  (9 clase); 

-  179  elevi învățământ liceal cu frecvență redusă – profil umanist, filologie (5 clase) 

-  76   elevi învățământ postliceal, școala de maiștri (2 clase) 
 

         La  Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă”  își desfășoară  activitatea: 

 - 76  de cadre didactice dintre care – 62 de profesori și ingineri   
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                                                 - 14  maiștri instruire practică și conducere auto 

 - 13 angajați cu norme  personal didactic auxiliar  

 - 18 angajați  personal nedidactic 

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat 

Număr personal didactic calificat: Număr personal didactic 

Necalificat 

Cu doctorat Cu Gradul I Cu Gradul II Cu Definitivat Fără definitivat Număr personal didactic 

Necalificat 

2 47 8 18 1 0 

 

Personal didactic auxiliar – 13,5 norme:  

contabil şef – 1,  

contabil -1,5 norme, 

administrator – 1,5 , 

secretar şef – 1,  

secretar – 1,  

bibliotecar – 1,  

inginer sistem(informatician) – 1, 

laborant – 1,5,  

pedagog-1, 

supraveghetor noapte -2, 

technician-1. 

 

Personal nedidactic – 18: portari – 5, fochişti – 2, muncitori de întreţinere – 4, îngrijitoare – 7. 

 

       Perfecţionarea s-a realizat în raport cu cerinţele sistemului educaţional şi în funcţie de nevoile de 

formare individuale ale cadrelor didactice, cuprinzând activităţi de informare şi formare. 

       Majoritatea profesorilor au participat la consfătuirile pe discipline organizate de către ISJ la 

începutul anului şcolar şi la cercurile pedagogice semestriale 

Situația  activităţilor de dezvoltare profesională continuă este redată în anexă. 

 

În urma evaluării anuale personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic a obţinut calificativul 

Foarte bine și un Bine 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

II.5 Analiza rezultatelor 2018-2019 

II.5.1 Rezultatele elevilor 
 

SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ 
Comparativ cu anul şcolar precedent, situaţia se prezintă astfel: 

 An școlar 
 2015-2016 

An școlar 
 2016-2017 

An școlar 
 2017-2018 

An școlar  
2018-2019 

   Număr  elevi înscriși 
la începutul anului 
școlar 
 

 
1410 

 
1361 

 
1397 

 
1342 

   Total elevi rămaşi 
înscrişi 

 
1336 

 
1313 

 
1348 

 
1306 

   Total elevi promovaţi 
 

 
1325 

 
1293 

 
1325 

 
1291 

   Procent  
promovabilitate in 
şcoală 
 

 
99,17 

 
98.47 

 
98.29 

 
98,85 

 

Pe cicluri de învăţământ, promovabilitatea a fost următoarea: 

 

Clasa Profil/ specializare Nr elevi 

înscriși la 

început de 

an școlar 

Nr. elevi 

rămași la 

sfârșitul anului 

școlar 

Nr. elevi 

promovați 

Procent                                                                                                                                                               

promovabilitate 

5  gimnazial 26 27 27 100% 

6  gimnazial 28 28 28 100% 

7  gimnazial 31 31 31 100% 

8  gimnazial 28 28 28 100% 

9A filologie 29 29 29 100% 

9B filologie-ucraineană 20 22 22 100% 

9C științe ale naturii 28 28 28 100% 

9D Matematică-informatică 28 28 28 100% 

9E textil 24 24 24 100% 

9F textil 21 20 20 100% 

9G tehnic 20 18 17 100% 

9H profesional 29 30 30 100% 

9I profesional 30 30 30 100% 

10A filologie 34 34 34 100% 

10B Filologie-ucraineană 29 29 29 100% 

10C științe ale naturii 28 28 28 100% 

10D Matematică-informatică 27 28 28 100% 

10 E textil 34 34 34 100% 

10F tehnic 28 28 28 100% 

10G tehnic 23 23 23 100% 

10H profesional 23 24 23 95,83% 

10I profesional 25 25 25 100% 

10J profesional 26 26 24 92,3 % 

11A filologie 38 38 38 100% 

11B Filologie-ucraineană 28 28 28 100% 

11C științe ale naturii 28 28 28 100% 

11D științe ale naturii 27 27 27 100% 

11E Matematică-informatică 29 29 29 100% 

11F textil 25 24 24 100% 
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11G tehnic 20 18 17 94,44% 

11H tehnic 27 24 24 100% 

11I profesional 31 31 29 93,548% 

11J profesional 31 32 31 96,875% 

12A filologie 37 37 37 100% 

12B Filologie-ucraineană 27 26 26 100% 

12C științe ale naturii 25 25 25 100% 

12D științe ale naturii 23 22 22 100% 

12E Matematică-informatică 26 26 26 100% 

12F tehnic 23 23 23 100% 

12G tehnic 26 23 21 91,3 % 

12H textil 23 22 20 90,90% 

9FR filologie 18 13 12 92,30% 

10FR filologie 36 34 34 100% 

11FR  filologie 50 35 33 94,28% 

12FR filologie 41 39 37 94,87% 

13FR filologie 28 26 25 100% 

M1   26 31 31 100% 

M2   26 25 25 100% 

 
 

II.5.2 Rezultate BACALAUREAT  
 

                 La Examenul de Bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2019 s-au inscris din promoția 2018-2019 

un număr de 216 elevi din care s-au prezentat 169 de elevi, promovând examenul 112  elevi 

(promovabilitate 65,49 %) 

Comparativ cu anii anteriori se observă o creștere  apreciabilă a promovabilității. 
 

Examenul de 
bacalaureat 

 
An şcolar 

2013 – 2014 

 
An şcolar 

2014 – 2015 

 
An şcolar 

2015 – 2016 

 
An şcolar 

2016 – 2017 

 
An şcolar 

2017 – 2018 

 

An scolar 

2018-2019 
 

Procent 
promovabilitate 

 
53,22% 

 
60,89% 

 
62,11% 

 
65,49% 

 
66,27% 

 
 

 

66,86% 

 
 

 

 Bacalaureat 2019 

Sesiunea de vară și toamnă   

Nr.elevi înscriși:192 

Nr absolvenți 232 (207 zi+25 frecvență redusă) 

Nr.elevi promovați:113  

Nr.elevi prezenți: 169 

Nr.elevi absenți: 23 

Rata de participare la examenul de bacalaureat - 82,75% 

Rata de promovare la examenul de bacalaureat - 66,86% 
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II.5.3 RAPORT  DE  EVALUARE A  ACTIVITĂŢII  COMISIEI METODICE 

ARIA CURRICULARĂ “TEHNOLOGII” 

ANUL  ŞCOLAR  2018-2019 
 

Comisia metodică pentru discipline de specialitate din aria curriculară “Tehnologii” a fost 

formată din 23 membri: 10 ingineri (9 domeniul Mecanică, 1 domeniul Industrie textilă şi pielărie),  

9 maiştri instruire practică de atelier (8 domeniul Mecanică, 1 domeniul Industrie textilă şi pielărie) 

şi 4 maiştri instruire conducere auto. 

Aceste cadre didactice şi-au desfăşurat activitatea cu clasele de elevi de la profilul tehnic: 5 

clase a 9 – a (4 clase domeniul Mecanică, din care 2 clase liceu şi 2 clase domeniul Mecanică 

învăţământ profesional de 3 ani,  1 clasă domeniul Industrie textilă şi pielărie liceu), 5 clase a 10 – a (2 

cl. domeniul Mecanică - liceu, 3 clase domeniul Mecanică învăţământ profesional cu durata de 3 ani, 1 

clasă domeniul Industrie textilă şi pielărie - liceu, 5 clase a 11 – a (2 clase domeniul Mecanică - liceu, 1 

clasă domeniul Industrie textilă şi pielărie - liceu, 2 clase domeniul Mecanică învăţământ profesional 

cu durata de 3 ani), 3 clase a 12 – a (2 clase domeniul Mecanică, 1 clasă domeniul Industrie textilă şi 

pielărie), 1 clasă anul I şcoală de maiştri – profil Electromecanic auto şi 1 clasă anul II şcoală de 

maiştri – profil Electromecanic auto. 

Comisia metodică  şi-a desfăşurat activitatea conform Planului de muncă şi a Planului de 

activităţi întocmit şi aprobat  la începutul anului şcolar, în şedinţa comisiei metodice.  

Activitatea comisiei metodice a urmărit următoarele obiective: 

- Respectarea parcurgerii conţinuturilor conform planifiăarilor pe an şcolar 

- Diseminarea cursurilor la care au participat membrii comisiei metodice   

- Stabilirea şi pregăirea suplimentară a elevilor participanţi la Olimpiadele şcolare 

- Creşterea nivelului de pregătire de specialitate la clasă, laborator şi instruire practică a elevilor  

- Aplicarea metodelor moderne, active la predarea şi învăţarea disciplinelor de specialitate 

- Monitorizarea defăşurarii activităţilor din cadrul programului de predare dar şi în afara acestuia 

(practica desfăşurată la agenţi economici) 

- Ridicarea nivelui de implicare şi învăţare a elevilor cu CES 

-   Realizarea unei pregătiri cât mai eficiente în vederea susţinerii de către elevi a examenelor de 

certificare a calificării profesionale 

 

Obiectivele propuse au fost atinse în mare parte prin următoarele activităţi: 

 Realizarea  planificarilor anuale şi semestriale în termenul stabilit; 

 Modernizarea procesului de predare - învăţare s-a realizat şi prin  utilizarea de către unii dintre 

profesorii comisiei a Softurilor educaţionale pentru domeniul Mecanic, a programului AutoCAD şi a 

lecţiilor puse la dispoziţie de sistemul informatizat AEL; 

 Activitatea de perfecţionare s-a concretizat prin participarea cadrelor didactice din catedră la 

cercul pedagogic desfăşurat în semestrul I la Colegiul Tehnic „Petru Muşat” Suceava la care au 

participat cadre didactice de la colegiile tehnice şi liceele tehnologice din judeţul Suceava, cu 

tematica: 

 ▪  Asigurarea calității în procesul de predare - învățare -evaluare (lecţie demonstrativă). 

 ▪  Implementarea standardelor de pregătire profesională și a curriculumului revizuite pentru clasa 

a XI-a liceu tehnologic și clasa XI-a învățământ profesional aprobate prin OMENCȘ nr. 4121/2016, 

respectiv OMEN nr. 3500/29.03.2018.  Exemple de bună practică. 

▪  Analiza Regulamentelor specifice de organizare și desfășurare a olimpiadei de la disciplinele din 

aria curriculară tehnologii și a concursurilor profesionale,   precum și a noilor programe de la clasa 

a XI-a., 

şi prin participarea la cercul pedagogic desfăşurat în semedtrul II la Colegiul Tehnic „Samuil 

Isopescu” Suceava cu tematica: 

     ▪  Analiza curriculumului revizuit pentru clasa a XII-a, liceu tehnologic, aprobat cu OMEN nr. 

3501/29.03.2018 
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     ▪  Dezvoltarea parteneriatelor școală - operatori economici. Bune practici în implicarea tutorelui și 

a cadrului didactic în evaluarea practicantului, completarea anexelor, conform OMECTS 

nr.3539/14.03.2012. 

     ▪  Aspecte privind organizarea și desfășurarea în anul școlar 2018-2019 a etapelor Olimpiadei la 

disciplinele din aria curriculară Tehnologii  și a concursurilor profesionale. 

 Au fost prelucrate în cadrul comisiei metodice:  

- Ordinul privind echivalarea nivelurilor de calificare obţinute prin sistemul naţional de 

învăţământ şi formarea profesională a adulţilor, anterior momentului intrării în vigoare a Cadrului 

naţional al calificărilor, cu nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul naţional al calificărilor;  

-  Ordinul M.E.N. nr. 5005/02.12.2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare și 

desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului 

postliceal; 

- Ordinul nr. 4434/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a 

examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică; 

- O.M.E.N. nr. 4824/30.08.2018 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de 

certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar 

în anul şcolar 2018– 2019; 

 S-a discutat modul de realizare a temelor de proiect pentru elevii  care susţin examenele de 

certificare a calificării profesionale nivel 3, 4 şi 5 respectând curriculum şi SPP-urile conform 

specializării şi au fost stabiliţi îndrumătorii de proiect care au distribuit elevilor temele pentru proiect, 

au stabilit competenţele implicate în realizarea proiectelor, planul întâlnirilor pentru monitorizarea 

progresului proiectului şi modul de tehoredactare / prezentare al acestuia; 

Îndrumătorii de proiect pentru absolvenţii care susţin examenele de certificarea a calificării 

profesionale sunt: 

 DOMENIUL MECANICĂ – calificarea profesională: MAISTRU ELECTROMECANIC AUTO  

o An II şcoală de maiştri: Ing. MAIDANIUC JEANETA-STELUŢA; 

 DOMENIUL MECANICĂ – calificarea profesională: TEHNICIAN TRANSPORTURI  

o clasa a 12 – a G: Ing. TELEAGĂ SILVIU 

o clasa a 12 – a H: Ing. OLAR DORIN-MARIAN 

 DOMENIUL INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE - calificarea profesională: TEHNICIAN ÎN                                  

INDUSTRIA TEXTILĂ 
o clasa a 12 – a F: Ing. NĂSTASĂ ANA GRETI 

 Au fost amenajate corespunzător spaţiile de desfăşurare a examenului de certificare a 

calificării profesionale nivel 5, calificarea profesională: Maistru electromecanic auto, sesiunea 

ianuarie-februarie 2019, atât pentru proba scrisă şi proba de susţinere a proiectului cât şi pentru proba 

practică la S.C. „TOTAL PLUS” SRL, SIRET şi I.I. IURICIUC NICOLAE, SIRET, nivel 4, calificarea 

profesională Tehnician transporturi sesiunea iunie 2019 în cabinet de specialitate şi nivel 3, calificarea 

profesională Mecanic auto sesiunea iulie-august 2019 în atelier de instruire practică de la C.T. “Laţcu 

Vodă” Siret 

 La examenele de certificarea a calificării profesionale au fost obţinute următoarele rezultate. 

DOMENIUL MECANICĂ – calificarea profesională: MAISTRU ELECTROMECANIC 

AUTO – 25 candidaţi înscrişi, 24 prezenţi,  1 neprezentat, 24 declaraţi “Admis” 

NR. 

CANDIDAŢI 

MEDIA 

6-6,99 

MEDIA  

7-7,99 

MEDIA  

8-8,99 

MEDIA  

9-10 

24 0 0 6 18 

 

DOMENIUL MECANICĂ – calificarea profesională: TEHNICIAN TRANSPORTURI - 42 

candidaţi înscrişi, 39 prezenţi, 3 neprezentaţi, 39 declaraţi “Admis” 

NR. 

CANDIDAŢI 

EXCELENT FOARTE BINE BINE SATISFĂCĂTO

R 

39 1 33 5 0 

 

DOMENIUL INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE - calificarea profesională: TEHNICIAN ÎN                                  

INDUSTRIA TEXTILĂ - 18 candidaţi înscrişi, 17 prezenţi, 1 neprezentat, 17 declaraţi “Admis” 
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NR. 

CANDIDAŢI 

EXCELENT FOARTE BINE BINE SATISFĂCĂTO

R 

17 2 13 2 0 

DOMENIUL MECANICĂ – calificarea profesională: MECANIC AUTO - 60 candidaţi înscrişi, 

59 prezenţi, 1 neprezentat, 59 declaraţi “Admis” 

NR. 

CANDIDAŢI 

EXCELENT FOARTE BINE BINE SATISFĂCĂTO

R 

59 20 23 13 3 

 

 Au fost selectaţi elevii participanţi la Olimpiada disciplinelor din aria curiculară 

“Tehnologii”: Cozaciuc Darius (clasa a 12 – a), domeniul Mecanică-Transporturi şi s-a stabilit 

colectivul de cadre didactice care pregătesc suplimentar elevii format din Ing. Olar Dorin Marian, Ing. 

Mustaţă Antonio, Ing. Pîrghie Ionel, M.I. Pintrijel Constantin. 

 Au fost selectaţi elevii participanţi la Concursul profesional calificarea profesională 

Mecanic auto: Cupcinschi Emanuel, Clipa Dumitru Andrei şi Ţurcan Robert (clasa a 11 – a I) şi s-a 

stabilit colectivul de cadre didactice care pregătesc suplimentar elevii format din Ing. Ţinteasnu 

Liliana, M.I. Pintrijel Constantin şi M.I. Mateiciuc Mihai.  

 Elevii participanţi la Olimpiada disciplinelor din aria curiculară “Tehnologii” au obţinut 

următoarele rezultate: 

 

 

Olimpiadă 

Nivel judeţean 

Datele participanţilor Rezultat 

Nume, prenume elev Clasa 

Olimpiada Aria 

Curriculară 

“Tehnologii” 

COZACIUC  

DARIUS 

12 LOCUL I 

 

 

Concurs profesional 

CUPCINSCHI 

EMANUEL 

11 LOCUL III 

CLIPA DUMITRU 

ANDREI 

11 MENŢIUNE 

ŢURCAN  

ROBERT 

11 MENŢIUNE 

 

Olimpiadă 

Nivel naţional 

Datele participanţilor Rezultat 

Nume, prenume elev Clasa 

Olimpiada Aria 

Curriculară 

“Tehnologii” 

COZACIUC  

DARIUS 

12 MENŢIUNE 

 Activităţile lunare desfăşurate în cadrul comisiei metodice au constat în susţinerea de lecţii 

demonstrative la toate nivelele de învăţământ (liceu şi şcoală profesională) şi în susţinerea de referate. 

Au susţinut lecţii demonstrative: 

LUNA PROFESOR CLASA TEMA 

 

OCTOMBRIE 

Ing. OLAR 

DORIN 

MARIAN 

 

10 J 

 

Precizia prelucrării şi a asamblării pieselor 

DECEMBRIE Ing. PÎRGHIE 

IONEL 

9 F Reprezentarea în epură a corpurilor geometrice 

IANUARIE M.I. PINTRIJEL 

CONSTANTIN 

10 G Operaţii de demontare-montare-reparare a 

instalaţiei de ungere 

FEBRUARIE Ing. HAIURA 

DORU  

11 J Diagnosticarea, ăntreţinerea şi repararea sistemului 

de frânare 
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MARTIE M.I. CIORNEI 

DUMITRU 

10 H Operaţii de demontare-montare, reglajele necesare 

la înlocuirea plăcii de presiune şi a discului condus 

ale ambreiajului 

APRILIE M.I. DOBINCĂ 

ILIE 

10 H Operaţii de demontare-montare, reglajele necesare 

la instalaţia de frânare cu disc 

 

Au susţinut referate în cadrul comisiei metodice: 

LUNA PROFESOR TEMA REFERATULUI 

OCTOMBRIE Ing. TELEAGĂ 

SILVIU 

„Metode ale învăţământului orientat spre acţiune” 

DECEMBRIE Ing. ŢINTEANU 

LILIANA 

„Factori perturbatori în evaluarea didactică” 

IANUARIE Ing. APETRI RADU „Metode alternative de evaluare a elevilor din învăţământul 

profesional şi tehnic” 

FEBRUARIE M.I. MATEICIUC 

MIHAI 

„Instruirea practică – tranziţia de la şcoală la locul de muncă” 

MARTIE Ing. MAIDANIUC 

JEANETA 

„Rolul mijloacelor de învăţământ în procesul instructiv-

educativ” 

APRILIE M.I. DOBRINCU 

FLORICA 

 „Tipologia lecţiilor de spacialitate” 

 

Tematica şedinţelor de catedră a constat în: 

 

LUNA PROFESOR TEMA ACTIVITĂŢII 

 

 

 

 

 

SEPTEMBRIE 

Dir. Adj. 

MUSTAŢĂ 

ANTONIO- 

IOAN 

Ing. TELEAGĂ 

SILVIU 

M.I. PINTRIJEL 

CONSTANTIN 

MEMBRII 

COMISIEI 

 

 Alegerea responsabililor comisiei metodice;  

 Prezentarea raportului de activitate pentru anul şcolar 

precedent;  

 Stabilirea programului de activităţi pentru anul şcolar în 

curs; 

 Stabilirea atribuţiilor membrilor comisiei metodice; 

 Stabilirea structurii testelor iniţiale şi constituirea echipelor 

de cadre didactice care elaborează şi evaluează testele iniţiale; 

 Stabilirea îndrumătorilor de proiect pentru absolvenţii de 

liceu şi şcoală de maiştri, nivelele 4 şi 5 

 

 

 

FEBRUARIE 

Dir. Adj. 

MUSTAŢĂ 

ANTONIO- 

IOAN 

Ing. TELEAGĂ 

SILVIU 

M.I. PINTRIJEL 

CONSTANTIN 

 

 

 

Analiza activităţii desfăşurate în semestrul anterior 

 

MAI 

Ing. TELEAGĂ 

SILVIU 

ÎNDRUMĂTORII 

DE PROIECT 

 

Tema: Completarea fişelor de evaluare a proiectelor 

 

 

 

IUNIE 

Dir. Adj. 

MUSTAŢĂ 

ANTONIO- 

IOAN 

Ing. TELEAGĂ 

SILVIU 

M.I. PINTRIJEL 

 

 

 

Analiza activităţii Comisiei metodice, propuneri de 

îmbunătăţire a activităţii 
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CONSTANTIN 

 

 

 

 

Analiza SWOT a activităţii comisiei metodice 

 Puncte tari 

- Din cele 23 cadre didactice membre ale comisiei metodice, 20 sunt titulare iar 13 au obţinut 

gradul didactic I, 1 gradul didactic II, 7 gradul didactic Definitiv.  

- Realizarea proiectării didactice corespunzătoare prin corelare temelor de la orele de teorie-

laborator-instruire practică; 

- Dotarea corespunzătoare a cabinetelor de specialitate şi a unor ateliere-şcoală; 

- Buna colaborare între profesorii care predau orele de teorie şi maiştrii instructori care asigură 

pregătirea practică a elevilor; 

- Participarea în număr mare a cadrelor didactice la activităţile desfăşurate în cadrul comisiei; 

- A crescut interesul elevilor pentru modulele de specialitate datorită folosirii intensive de către 

cadrele didactice de specialitate a metodelor activ – participative şi a utilizării unor resurse materiale 

corespunzătoare. 

 Puncte slabe 

- Participare redusă la cursurile de formare; 

- Utilizarea insuficientă a sistemului informatizat AEL; 

 Oportunităţi 

- Accesarea de fonduri pentru mobilităţi în vederea perfecţionării activităţilor elevilor; 

- Atragerea de fonduri pentru dotarea cabinetelor şi atelierelor prin investiţii, accesarea de 

proiecte, sponsorizări, donaţii; 

- Realizarea de parteneriate cu alte instituţii din ţară şi din străinătate pentru schimburi de 

experienţă; 

- Implicarea conducerii şcolii şi a preşedintei comitetului de părinţi în vederea rezolvării 

priorităţilor reale pentru buna desfăşurare a activităţilor comisiei metodice (aproximativ 25% din 

totalul personalului didactic). 

 Ameninţări 

- Creşterea abandonului şcolar; 

- Micşorarea bazei de selecţie a elevilor în vederea participării la olimpiadă; 

- Lipsa locurilor de muncă în domeniu pentru absolvenţi; 

- Lipsa interesului absolvenţilor de liceu pentru susţinerea examenului de certificare a calificării 

profesionale corespunzătoare nivelului de calificare; 

- Creşterea numărului elevilor cu CES; 

- Lipsa unui cabunet metodic cu dotare minimă pentru asigurarea activităţii membrilor comisiei: 

dotare inexistentă. 

 

Concluzii 

În condiţiile actuale, activitatea  comisiei metodice a inginerilor şi maiştrilor instructori DSP 

aria curriculară “Tehnologii”, în anul şcolar 2018 - 2019, s-a desfaşurat în bune condiţii, membrii 

comisiei preocupându-se pentru creşterea calităţii şi eficienţei procesului de învaţământ la modulele de 

specialitate.  

 

 

                                                                       Responsabili Comisie metodică, 

                                                                                                              Ing. Teleagă Silviu                                                                                                              

                                                                                                          M.I. Pintrijel Constantin 
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II.5.4  
RAPORT ANUAL 

PROGRAME  SI PROIECTE EUROPENE   

an şcolar 2018-2019 

 

Activitatea Comisiei de Programe si proiecte europene s-a axat pe cele două obiective:  

1. Asigurarea cadrului calitativ al implementării activităţilor dezvoltate în cadrul proiectelor și 

programelor. 

2. Accesibilizare informaţiilor referitoare la Uniunea Europeană și la oportunitățile  de finanţare 

prin programe si proiecte în noua generație de programe ERASMUS+ 2014 - 2020.  

Comisia și-a desfășurat activitatea conform planului de activități întocmite la începutului anului 

școlar, în ședința comisiei metodice. Pentru atingerea celor două obiective s-au realizat următoarele 

activități: 

1. Implementarea proiectului de mobilitate pentru formare profesionala „Erasmus+ = șansa 

pentru dezvoltarea competențelor necesare pe piața muncii prin stagii europene de formare 

profesională” - EETI, cu numărul de identificare al contractului: 2018-1-RO01-KA102-047436,    

2018-2019: 

- participarea coordonatorului de proiect la instruirea realizată de Agenția Națională pentru 

Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, septembrie 2018; 

- realizarea selecției participanților în proiect; 

- realizarea primului flux de mobilitate – Staff Trening, în Braga Portugalia la organizația 

BragaMob, mobilitate la care au participat 5 cadre didactice (lideri ai instituției, responsabilul cu 

formarea profesională, profesori VET, în perioada 18-24 noiembrie 2018; 

- pregătirea fluxului 2 de mobilitate în care sunt incluși 16 elevi din învățământul liceal, clasa a 

XI-a, domeniul mecanică, calificarea tehnician în transporturi și 2 profesori însoțitori; 

- realizarea mobilități fluxul 2 în perioada 3-16 februarie 2019 în Dresda- Germania, la 

partenerul extern WBS Trening – VET Learners; 

- realizarea tuturor activităților de proiect prevăzute pentru primul semestru, inclusiv pregătirea 

fluxului 3 de mobilitate în care au fost incluși 16 elevi din învățământul profesional, domeniul 

mecanică, calificarea mecanic auto; 

- realizarea mobilități fluxul 3 în perioada 4-18mai 2019 în Foligno- Italia, la partenerul extern 

Egina European Grants International Academy SRL; 

- realizarea activităţilor de diseminare prevăzute în cadrul proiectului. 
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2. Implementarea proiectului de schimb interșcolar ERASMUS+ KA2 Orff Bizi Birleştirir- 2018-

1-TR01-KA229-060049_5, 2018-2019: 

 - participarea coordonatorului de proiect la instruirea realizata de Agenția Națională pentru 

Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, septembrie 2017; 

- realizarea etapelor de informare privind proiectul și gestionarea acestuia in Mobility Tool; 

- pregătirea mobilității din Izmir-Turcia de la sfârșitul lunii februarie 2019 - Short-termjoint staff 

training events; 

-realizarea mobilităţii în Izmir-Turciaîn perioada 25 februarie – 2 martie 2019, la care au 

participat2 cadre didactice; 

- realizarea mobilităţii în Napoli-Italia în perioada 20 – 25mai 2019, la care au participat 2 cadre 

didactice şi 4 elevi; 

- realizarea activităţilor de diseminare prevăzute în cadrul proiectului. 
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3. Implementarea proiectului de parteneriat strategic între școli ERASMUS+ KA2 - 

MOVING2HEALTH, anul II de proiect:  

- realizarea raportului intermediar pe platforma Mobility Tool, octombrie 2018; 

- realizarea mobilității din România în perioada 4-9 noiembrie 2018, la care au participat 18 

elevi și 6 profesori din Franța, Polonia și Italia; 

- realizarea mobilității din Franţa, la Château-Thierryîn perioada 30 martie - 6 aprilie 2019, 

la care au participat 6 elevi și 2 profesori din şcoala noastră; 

- realizarea activităţilor de diseminare prevăzute în cadrul proiectului. 
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Toate proiectele ERASMUS+ implementate în şcoala noastră în acest an şcolar au 

fost prezentate de 3 elevi împreună cu doamna profesoară Aspazia Olar la postul de 

televiziune Bucovina TV. Elevii care au fost prezenţi la emisiunea “În curtea şcolii” din 

data de 18 iunie 2019 sunt: Sauciuc Paul, Nicula Alexi-Darian, Perlanovschi Eduard. 
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 Participarea responsabilului comisiei metodice  la  activitățile de Cerc 

pedagogic a Responsabililor de programe si proiecte europene - 16noiembrie 

2018la  Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir” Suceava. 

 Participarea a trei cadre didactice la Conferința Națională eTwinning 2018, 

desfășurată la București, în perioada 7-8 decembrie 2018. În cadrul acestei 

conferințe a fost acordată distincția de “Școala eTwinning”. 
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 Participarea doamnei director Puiu Doina-Iuliana si a doamnei profesor Olar 

Aspazia la  eTwinning School Online Course. 

 

 Desfășurarea a trei proiecte eTwinning care au la baza colaborarea internaționala utilizând 

tehnologia și siguranța online. 

 Realizarea raportului final pentru proiectul finațat de OMV Petrom în cadrul competiției 

naționale “Idei din țara lui Andrei”. 

 Participarea la concursulnaţional “Made for Europe” etapajudeţeană cu doi elevi – Marici Mara, 

Coşman Levi şi obţinerea Premiul III pentru eleva Marici Mara cu prezentareaprodusului final 

al proiectuluiMOVING2HEALTH – pagina web. 

 Studierea Ghidului programului ERASMUS+, ediția2019, descărcareaaplicațiilor pentru apelul 

2018. 

 Căutarea de parteneri pentru activitățide "work placement" / "job shadowing" pentru scrierea 

unei aplicații KA1 VET pentru apelul din 5/12 februarie 2019. 

 Scrierea a doua aplicații și depunerea acestorala termenul din 5/12februarie 2019. Propunerile 

de proiecte sunt prezentate mai jos. 

 Crearea unui parteneriat strategic între școli și depunerea formularelor pentru parteneriate 

strategice  la termenul  din 21 martie 2019. 

Nr. 

crt. 

Denumire proiect Domeniul Status 

1. Practica europeană, cel mai 

bun instructor 

KA1 – Formare 

profesională 

Respins 

2. Securitate cibernetică pentru 

Lațcu Vodă 

KA1 – Educație 

școlară 

Respins 

3.  Safety of Schools KA2 – Proiect de 

schimb interșcolar 

Respins 

 

Întocmit: Olar Aspazia 
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II.5.5. Rezultate Olimpiade și Concursuri Școlare  
 

Colegiul nostru promovează şi susţine în mod constant excelenţa, atât în activitatea elevilor, cât 

şi a cadrelor didactice. Premierea elevilor cu rezultate bune la olimpiadele şi concursurile şcolare 

în cadrul Zilei școlii, precum si la nivelul ISJ Suceava este menită să încurajeze eforturile pentru 

obţinerea calităţii prin performanţă. 

În anul şcolar 2018 – 2019,  elevii noștri au obţinut numeroase premii şi menţiuni la 

Olimpiadele și Concursurile școlare, dar și la diverse concursuri  județene și interjudețene. Ne mândrim 

chiar cu premiul al II-lea la faza internațională a olimpiadei de limba neogreacă obținut de eleva 

Aioanei Annamaria. 

Situaţia centralizată a rezultatelor obţinute la olimpiadele şi concursurile şcolare este 

prezentată în anexe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.6. Activități  extracurriculare 2018-2019 

Raport privind activitatea educativă 

la Colegiul Tehnic “Lațcu Vodă” Siret 

Anul școlar 2018-2019 

A. Activitatea educativă 
 Activitatea desfașurată în cadrul comisiei metodice a diriginților 
 Susțineri de referate  

–”Educația ecologică în contextul actual ” – prof. Daneliuc Silvia 

- ”Combaterea violenței” – prof. Panciuc Liliana   

 -”Implicarea civică și formarea personală” – prof. Rotaru Anghelescu Lăcrămioara 

- ”Educația prin artă” – prof. Filipiuc Mihaela 

- ”Parteneriatul școală – familie” – director, prof. Puiu Doina 

 Dezbateri – ”Relația famile- școală –comunitate” 

                 - ”Tehnologia între dorință și dependență”  

                 - ”Rolul CȘE in derularea procesului educative nonformal” 

      - ”Implicarea CRP și a asociațiilor de părinți in viața școlii” 

 

 Consiliul Școlar al Elevilor – acțiuni, evenimente, proiecte  desfășurate 
 

 ”Cafeneaua literară” – proiect de promovare a lecturii 

 ”Zâmbește românește!” – proiect în parteneriat cu CJE 

 ”România în suflet și în artă”- concurs de fotografie, desen și creație literară 

 ”Ajută-i să zâmbească!”- proiect de strângere de fonduri și acordarea de ajutoare persoanelor 
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nevoiașe, celor din Azilul de bătrâni și din centrele de plasament – colaborare cu Fundația 

”Eagle House” 

 ”Săptămâna fructelor și legumelor” – donarea de fructe și legume către Azilul de bătrâni și 

Centrul de plasament ”Alma Mater” 

 ”Suflet pentru suflet” – spectacol caritabil pentru ajutorarea unor familii aflate în dificultate 

 ”Caravana CȘE” – dezbateri și formare privind rolul CȘE – invitați – membrii Biroului 

Executiv al CJE Suceava 

 ”Ora Pământului” – sensibilizarea comunității cu privire la problemele de mediu 

 

 Consiliul Reprezentativ al Părinţilor 
 
Tematici ale întâlnirilor cu părinții: 

-  „Familie, muncă, succes” 

-  ” Pericolele internetului” 

-  ” Timpul liber – cu cine îl petrec?” 

-  ”Programul  de lucru – premiza activităților de calitate” 

- ”Fumatul și riscurile sale” 

- ” Violența și efectele asupra copilului” 

- ”Drogurile – mai aproape decât credem” 

- ”Alcolismul – viciu sau boală” 

- ”Adolescentul – marele necunoscut” 

- ”Drepturi și responsabilități” 

- ”Cum ne hrănim copii?” 

- ”Talent versus muncă” 

- ”Meseriile la modă și piața muncii”  

 

Proiecte: 

”Bobocii noștri” –sprijinirea organizării Balului bobocilor  

”Mereu alături de ei” – susținerea elevilor implicați în concursuri și olimpiade școlare 

”Încurajăm excelența” – premierea elevilor cu rezultate școlare deosebite 

 

 Programe/ proiecte educative din domeniul educaţiei nonformale – rezultate, 

impact, beneficii – exemple 

 
 ”Drumeție pentru O nouă viață” – parteneriat cu Fundația ”O nouă viață” Siret 

 ”Ziua școlii” –spectacol și omagierea elevilor și a profesorilor cu rezultate deosebite 

 ”Egal e normal!” – marș pentru conștientizarea nevoii de integrare socială a persoanelor cu 

dizabilități desfășurat pe 3 decembrie la ințiativa Fundației”O nouă viață” 

 ”Moving 2Health” – proiect Erasmus având ca obiectiv dobândirea de către elevi a 

cunoștințelor legate de nutriție, activitate fizică, stare de bine, sănătate emoțională care să le 

permită alegerile conștiente pentru menținerea sănătății 

 ”Centenar –ROMÂNIA”- activități prilejuite de Ziua Națională (spectacole, dzbateri, 

depuneri de coroane) 

 ”Vine Moș Crăciun!” – serbare realizată de elevii clasei a V-a pentru părinți și profesori 

 ”Evită să devii o victimă!” – proiect pe tema traficlui de persoane realizat împreună cu 

organizația  ANITP, cu Asociația eLiberare și cu Poliția Siret 

 ” Balul Bobocilor ” – spactacol organizat de elevii claselor a XII-a și a IX-a, cu tema “The 

Greatest Show” 

 ”Voluntarii de azi – liderii de mâine”– dezbateri privind importanța voluntariatului cu 

reprezentanți ai unor ONG-uri 

 ”Patrula de reciclare” – program național vizând creștere colectării deșeurilor electrice și 

electrocasnice 
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 Proiecte desfăşurate in parteneriat cu alte unităţi şcolare, asociaţii, parteneri educaţionali, 

instituții după cum urmează: 

 

a. Educație rutieră 
 

Titlulprogramului/ 

proiectului/ campaniei 

Scurtă descriere Organizator Perioada de 

implementare 

Nr. de 

beneficiari 

Parteneri 

”Știm să circulăm!” Activitate 

desfășurată de 

diriginți la nivelul 

claselor pentru 

însușirea regulilor 

de circulație 

rutieră 

C.T. 

”LațcuVodă” 

Septembrie 

2018 –iunie 

2019 

1200 Poliția 

Siret 

 

b. Prevenirea traficului de persoane  
 

Titlul programului/ 

proiectului/ 

campaniei 

Scurtă 

descriere 

Organizator Perioada de 

implementare 

Nr. de 

beneficiari 

Parteneri 

”Loverboy” – între 

ficțiune și realitate 

Dezbatere 

pornind de la 

vizionarea 

filmului cu 

același nume 

C.T 

”LațcuVodă” 

Noiembrie 2018 60 eLiberare 

”Spune Nu traficului 

de persoane!” 

concurs de 

postere și 

eseuri 

C.T 

”LațcuVodă” 

Octombrie 2018 60 ANITP 

 

c. Prevenirea consumului de alcool, tutun, droguri, produse etnobotanice 

 

 campanii de informare adresate elevilor, părinților 

Titlul 

campaniei 

Scurtă descriere Organizator Perioada de 

implementare 

Nr. de 

beneficiari 

pecategorii 

Parteneri 

 

 

”Eu nu 

fumez azi!” 

În cadrul ședințelor cu 

părinții, diriginții au 

prezentat riscurile 

reprezentate de fumat 

C.T. 

”LațcuVodă” 

Siret 

Ianuarie –

februarie 2019 

Elevi – 500 

Părinți - 500 

 

”Alcoolul – 

falsul 

prieten” 

Dezbateri în cadrul orelor 

de dirigenție cu privire la 

riscurile în cazul 

consumului de alcool și 

la consecințele 

dependenței de alcool 

C.T. 

”LațcuVodă” 

Siret 

Martie – iunie 

2019 

Elevi – 500 

Părinți - 500 

 

 

 activități de consiliere/ formare pentruelevi, părinți, cadre didactice - cu referire la prevenirea 

consumului de alcool, tutun, droguri 

 

Exemple de 

activități de 

consiliere/formare 

Pentruelevi, părinți 

Scurtă descriere Nr. de 

activități 

Nr. de 

beneficiari 

pecategorii 

(elevi, 

Observații 
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cadre didactice părinți, 

comunitate) 

 

 

Lectorate cu elevii, 

cadrele didactice și 

elevi din școli 

partenere cu tema 

”Drogurile și 

mirajul lor” 

În cadrul orelor de dirigenție s-au 

organizat prezentări și dezbateri 

privind consumul de droguri la 

care au participat elevi, cadre 

didactice, părinți, personal 

medical  

4 Elevi – 40 

Profesori – 

30 

Membri ai 

comunității – 

20 

 

Activități de suporte 

ducațional pentru 

părinți 

Programul activităților de support 

educațional pentru părinți a inclus 

numeroase teme privind 

prevenirea fumatului, a 

consumului de alcool și droguri, 

prevenire a utilizării substanțelor 

etnobotanice, cum ar fi: 

”Riscurile fumatului”,  

”Alcoolul – dușmanul din umbră”, 

”Drogurile –pericolul de la colțul 

străzii”,  

”Etnobotanicele – drogul ascuns”  

32 Părinți - 950  

 

 seminarii, dezbateri organizate cu diferite categorii de grupuri țintă ce au avut ca scop 

informarea, conștientizarea riscului consumului de alcool, droguri, tutun, produse etnobotanice 

 lecții de dirigenție 

În toate planificările tematicilor abordate în cadrul orelor de dirigenție s-au regăsit cel puțin 1-2 

teme ce vizau prevenirea consumului de tutun, alcool, droguri și stilul de viață sănătos. 

 

 

 

d. Apărare și protecție civilă 

 

Titlul 

programului/ 

proiectului/ 

campaniei 

Scurtă descriere Organizator Perioada de 

implementare 

Nr. de 

beneficiari 

Parteneri 

 

 

”Rămân în 

siguranță” 

Activități derulate la 

clasă de diriginți 

pentru prevenirea 

producerii 

incendiilor și pentru 

cunoașterea modului 

de acțiune în caz de 

incendiu, cutremur și 

alte situații de urgnță 

C. T. 

”LațcuVodă

” Siret 

Septembrie – 

decembrie 

2018 

800  

 

 Voluntariat, sănătate și igienă  

 

Activitățile de voluntariat realizate de elevi in proiectele  ”Ajută-I să zâmbească”, ”Săptămâna 

fructelor și legumelor”, ”Suflet pentru suflet” 

 

Proiecte şi activităţi de dezvoltare a noilor educaţii 

 

- ”Patrula de reciclare” 

 



37 

 

 Evenimente din Calendarul activităţilor educative 

 

-Ziua Holocaustului – conștientizarea consecințelor extremismului de orice tip 

- Ziua Educației 

- Ziua Educației – rolul educației în societatea acuală 

- Unirea Bucovinei cu România- participare la depunerea de coroane 

- Ziua Națională a României – participare la depunerea de coroane, la spectacole și dezbateri, 

realizarea de obiecte cu însemnele steagului național 

-  Ziua Eminescu – marcarea a 168 de ani de la nașterea poetului  printr-un spectacol omagial 

- Unirea mică – primul pas spre România modernă 

- Ziua păsărilor 

- Ziua Pământului 

- Ziua Copilului 

 

Consilier educativ, prof. Rotaru Anghelescu Lăcrămioara 

 
 

 

 

C. ANALIZA SWOT  -REZUMAT  SI MATRICE 
Puncte tari, puncte slabe,oportunităţi, constrangeri 

Puncte tari  

- implementarea cu success a proiectului național 

ROSE; 

- derularea a 3 proiecte ERASMUS+; 

- Realizarea planului de şcolarizare 

- Încadrarea cu personal didactic competent şi bine 

pregătit (evaluatori la examene nationale, profesori 

formatori); 

- Sporirea interesului personalului didactic pentru 

perfecţionare şi formare continuă; 

- Promovabilitate ridicată la examenele naţionale: 

bacalaureat, certificarea competenţelor 

profesionale; 

- Rezultate foarte bune la olimpiadele si 

concursurile școlare (faza judeteană și faza 

natională); 

- Instruirea practică a elevilor la unităţi economice 

pe baza unor parteneriate încheiate; 

-Experienţa cadrelor didactice în proiectarea 

didactică, management educaţional şi derulatori 

de programe;  

- Desfăşurarea activităţilor educative în 

conformitate cu planul managerial, conceput pe 

componente educaţionale: educaţia pentru 

sănătate, educaţia pentru valori, educaţia 

pentru munca de calitate, educaţia pentru 

protecţia civilă, educaţia civică, educaţia pentru 

cultură şi artă, educaţia pentru carieră; 

- Experienţa şcolii în programe naţionale şi 

internaţionale (Eco ThinkQuest, Comenius, 

Erasmus+ ,); 

-Derularea unor proiecte educative proprii sau 

ale MEN de mare impact în rândul 

comunităţilor locale; 

Puncte slabe 

- Deficienţe în motivarea şi responsabilizarea în 

cadrul orelor de clasă sau în afara acestora a 

elevilor care au înregistrat foarte multe absenţe 

nejustificate;  

- Ținuta şcolii nu este purtată  de către elevi, deşi 

este obligatorie prin regulamentul de ordine 

interioară;  

- Spaţii insuficiente pentru desfăşurarea în 

condiţii optime a procesului instructiv-educativ; 

- Formalismul îndeplinirii unora dintre sarcinile 

ce revin profesorului diriginte; 

 - Slaba pregatire a elevilor din clasa a IX-a 

domeniul tehnic evidentiate prin testele  

predictive; 

-  Situaţia materială precară a familiilor multor 

elevi (cu precădere în mediul rural) determină 

abandonul şcolar de către aceştia şi migraţia în 

comunitatea europeană pentru ocuparea unui loc 

de muncă; 

- Interes scăzut al agenţilor economici pentru 

sponsorizări şi donaţii făcute către instituţii de 

învățământ 

-  Costurile relativ ridicate ale şcolarizării pentru 

continuarea studiilor în învăţământul liceal 

(transport, cazare, masă, rechizite) cu efecte 

negative asupra participării la educaţie, de la 

dezinteres până la absenteism şi chiar abandon 

şcolar; 
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-Implicarea Consiliului Elevilor în complexitatea 

vieţii şcolare; 

-Implicarea Consiliului Reprezentativ al Părinţilor 

şi a comunităţii locale în viaţa şcolii; 

-Deschiderea spre nou a cadrelor didactice; 

- finalizarea in termen a pregătirilor pentru 

începerea anului școlar curent (igienizarea spațiilor 

de învățământ, repararea instalatiilor de la 

grupurile sanitare din toate corpurile de cladire); 

-  folosirea resurselor financiare ale şcolii în 

interesul elevilor cu respectarea prevederilor legale 

(decontarea transportului elevilor la nivelul 

sumelor alocate) 

- Poliţia OraȘului sprijină activităţile de combatere 

a fenomenului infracţional, a delicvenţei juvenile, 

precum şi activităţile de educaţie moral – civică şi 

rutieră; 

-înnoirea bazei materiale din laboratoarele AeL; 

-dotarea cu camere de supraveghere la scoala 

profesionala si un sistem de monitorizare a 

parcului auto 
 

Oportunităţi  

1. Implementarea proiectelor de infrastructură din 

fondurile comunitare în perioada 2016-2025 va 

determina o creştere a locurilor de muncă în 

construcţii, industrie şi servicii.  

2. Posibilitatea accesării fondurilor comunitare, pe 

proiecte, care să dezvolte activitatea economică ca 

sursă de locuri de muncă.  

3. Posibilitatea derulării unor programe de 

dezvoltare a resurselor umane, conform cererii 

pieţei muncii, cu susţinere din fonduri europene.  

4. Existența fondurilor europene destinate 

mobilităţii internaţionale în formarea profesională 

a cadrelor didactice şi a elevilor din învăţământul 

profesional şi tehnic  

( ERASMUS +). 

. 

Constrângeri 

-Scăderea populaţiei cu vârsta cuprinsă între 15-

18 ani cu 11,1% în anul 2025, raportat la anul 

2015.  

-Accentuarea migraţiei în afara regiunii, având ca 

efect reducerea populaţiei şcolare 

-Nivelul scăzut al resurselor bugetare, combinat 

cu lipsa de experienţă la nivelul consiliilor locale 

privind specificul finanţării unităţilor de 

învăţământ.  

-Nevoia unor mecanisme reglementate de 

asigurare a calităţii serviciilor de educaţie şi 

formare profesională care să garanteze aplicarea 

riguroasă a standardelor de pregătire şi satisfacţia 

beneficiarilor 

- Reducerea populaţiei şcolare, în perspectivă 

(demografic) 

- Slaba motivaţie financiară a tuturor angajaţilor 

unităţii, respectiv neplata profesorilor implicați în 

programul ROSE; 

- Modificări rapide în sistemul educaţional; 

- Procent scăzut de promovabilitate la 

Bacalaureat a elevilor de la profil tehnic, în 

comparație cu cei de la profilul teoretic;  

- Imposibilitatea motivării prin recompense a 

activităţii cadrelor didactice, dar și a elevilor care 

se implică în activităţi extracurriculare. 
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D. REZUMATUL ASPECTELOR PRINCIPALE CARE 

NECESITA DEZVOLTARE  
 

* Anticiparea nevoilor de calificare şi adaptarea ofertei la nevoile pieţei muncii  

* Acţiuni sistematice de informare, orientare şi consiliere a elevilor 

* Abordarea integrată a formării profesionale iniţiale şi continue, din perspectiva învăţării pe 

parcursul întregii vieţi  

* Parteneriate active cu agenţii economici, Agenţiile de Ocupare a Forţei de Muncă, autorităţi 

şi alte organizaţii care pot contribui la integrarea socio-profesională a absolvenţilor – 

prioritate permanentă a managementului şcolar 

* Activități culturale și de petrecere a timpului liber, îmbinate cu activitățile de voluntariat 

care vor promova spiritul civic, valorile culturale naționale, valorile europene, drepturile și 

libertățile cetățenilor.  
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PARTEA  a III-a  

PLANUL   OPERAȚIONAL 

2019-2020  
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II.1 Prioritățile și țintele școlii 
 

Obiectiv general: 

 Creșterea calității și accesului la programe de formare profesională în vederea 

adaptării la cerințele pieței muncii  

 

PRIORITATEA 1:  

 Asigurarea egalității de șanse și a accesului la educație 

 

Obiectiv 1:  

              Creşterea participării şi facilitarea accesului grupurilor defavorizate la 

programele de formare profesională 

  

Ţinta: scăderea ratei de părăsire timpurie a școlii la mai puțin de 10% în 2021 față de 2018 

 

Obiectiv 2:  

  Dezvoltarea infrastructurii serviciilor de Orientare și Consiliere Profesională 

 

Ţinta: inițierea de programe / proiecte prin care se dezvoltă competențe antreprenoriale; 

număr de elevi și părinți informați și consiliați 100% . 

 

PRIORITATEA 2:   

 Îmbunătățirea relevanței sistemului de formare profesională  

 

Obiectiv 1:  

 Dezvoltarea, diversificarea și creșterea eficienței relațiilor de parteneriat, cu scopul de 

a furniza servicii de calitate în pregatirea profesională a elevilor prin introducerea 

învățământului profesional dual 

 

Ținta: Dezvoltarea unei rețele funcționale de colaborare cu parteneri sociali, cu cuprinderea 

tuturor domeniilor de activitate 

 

Obiectiv 2:  

  Corelarea ofertei ÎPT cu cererea pieței forței de muncă  

 

Ţinta: creşterea inserţiei pe piaţa muncii cu minimum 10% faţă de 2019 și creșterea 

numărului de absolvenți care își continuă studiile. Creșterea procentului de promovabilitate la 

bacalaureat cu 1% față de 2019 prin desfășurarea de programe de pregătire extrașcolară 

 

PRIORITATEA 3:  

 Dezvoltarea sistemelor de asigurare a calității formării profesionale 

 

Obiectiv:  

 Implicarea în acţiuni complexe de planificare, organizare îndrumare, decizie şi control 

a managerilor şi a organismelor colective specifice şcolii, pentru întreaga activitate ce se 

desfăşoară în cadrul instituţiei 

 

Ţinta: Eficientizarea activităţii tuturor structurilor manageriale ( atât cele administrative dar, 

mai ales, cele ce vizează activitatea instructiv - educativă şi de pregătire practică) din 

instituţie. 

 

PRIORITATEA 4:  

 Asigurarea calitatii educației 
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Obiective:   
- desfasurarea activitatilor instructiv-educative in conformitate cu cererea actuala de 

dezvoltarea competentelor si corelarea continuturilor cu practica 

-formarea continuă a cadrelor didactice 

 

Ţinta: Dezvoltarea unor practici educaționale în concordanță cu nevoile elevilor 

 

PRIORITATEA 5:  

 Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale naţionale şi internaţionale 

 

Obiectiv:  

 Implicarea în activităţi de cooperare din aproape în aproape şi dezvoltarea de 

parteneriate cu şcoli din ţări europene 

Ţinta: Încheierea de parteneriate cu Universitățile de profil din zona N-E pentru asigurarea 

permanenței formării profesionale în conformitate cu piața muncii 
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PRIORITATEA 1 
Asigurarea egalității de șanse și a accesului la educație  

 

OBIECTIV   1 

 

Creşterea participării şi facilitarea accesului grupurilor defavorizate la programele de formare profesională  

 

ȚINTA: scăderea ratei de părăsire timpurie a școlii la mai puțin de 10% în 2021 față de 2018 

CONTEXT: absenteismul alimentează insuccesul şcolar şi reprezintă un prim pas spre abandonul şcolar. Creşterea ratei de abandon şcolar 

este una dintre problemele cele mai mari cu care se confruntă şcolile, de aceea este necesară elaborarea unei strategii de acţiuni pentru 

prevenirea abandonului şcolar. 

Acțiuni  pentru atingerea 

obiectivului: ce anume 

trebuie să se întâmple? 

Rezultatele așteptate 

(măsurabile) 

Data 

finalizării 

 

Responsabili Parteneri Sursa de finanțare 

(cost) 

Înregistrarea absenţelor şi 

monitorizarea frecvenţei 

elevilor. 

Realizarea unei baze de date cu frecvența 

elevilor pe clase/ săptămână 

permanent Comisia de 

monitorizare 

a frecvenţei 

Asociaţia 

de părinţi 

 

Desfăşurarea de lecţii 

interactive care să stimuleze 

interesul elevilor 

Proiectarea demersului didactic adaptat 

nevoilor şi intereselor elevilor 

permanent Cadre 

didactice 

Asociaţia 

de părinţi 

Fonduri 

extrabugetare 

Implicarea părinţilor în 

reducerea ratei 

absenteismului 

Lectorate cu părinţii 

Participarea părinţilor la activităţile şcolii 

permanent Comisia 

diriginţilor 

Consilier 

 școlar 

Fonduri 

extrabugetare 

Susținerea tinerilor 

defavorizați în vederea 

participării la educație și 

formare profesională 

Creşterea numărului elevilor reabilitaţi permanent Psiholog 

școlar 

Diriginți Parteneriat CJRAE 

 

Monitorizarea elevilor în 

pauze 

 

 

 

 

 

Extinderea sistemului de securitate al 

instituție. 

decembrie 

2019 

Profesorii de 

serviciu 

Director  

Poliția 

prin 

Acordul 

de 

colaborare 

Fonduri proprii 
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OBIECTIV 2 Dezvoltarea infrastructurii serviciilor de Orientare și Consiliere Profesională  

ȚINTA: inițierea de programe / proiecte prin care se dezvoltă competențe antreprenoriale; număr de elevi și părinți informați și 

consiliați 100%  

CONTEXT: şcoala trebuie să vizeze nu numai formarea de tineri bine instruiţi, ci şi formarea de absolvenţi direct angajabili şi imediat 

productivi. Dezvoltarea rapidă în plan tehnologic cere  din partea şcolii o din ce în ce mai mare flexibilitate, capacitate de adaptare la 

cerinţele pieţii. 

Acțiuni  pentru atingerea 

obiectivului: ce anume trebuie să se 

întâmple? 

Rezultatele așteptate 

(măsurabile) 

Data 

finalizării 

 

Responsabili Parteneri Sursa de 

finanțare 

(cost) 

Creşterea relevanţei ofertei de servicii 

educaţionale ; asigurarea unei mai 

bune corelări între nevoile individuale 

ale comunităţii şi interesele elevilor. 

Reorganizarea ofertei educaționale  decembrie 

2019 

Directori 

CA 

ISJ Suceava 
 

Mediatizarea permanentă a Ofertei 

educaţionale a şcolii. Actualizarea 

site-ului școlii 

Realizarea 100%   a  Planului de 

şcolarizare 

ianuarie 

2020 

Comisia de 

promovare a 

imaginii școlii. 

Agenţi 

economici 

Informatician 

Fonduri 

extrabugetare 

Elaborarea de CDL-urilor  și CDȘ -

urilor în concordanţă cu nevoile şi 

interesele elevilor  

CDL-uri și CDȘ-uri  relevante Martie 

2020 

Comisia de 

curriculum 

Agenţii 

economici 

 

 

Elaborarea proiectului activităţilor 

şcolare şi extraşcolare  

Participarea a 70% din elevii şcolii 

la activităţile extrașcolare 

Noiembrie  

2019 

Consilier  

educativ 

Consiliul 

elevilor 
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PRIORITATEA 2 : Îmbunătățirea relevanței sistemului de formare profesională  

Obiectiv 1: Dezvoltarea, diversificarea și cresterea eficientei relațiilor de parteneriat, cu scopul de a furniza servicii de calitate în pregătirea 

profesională a elevilor prin introducerea învățământului profesional dual 

Ţinta 1: Dezvoltarea unei rețele funcționale de colaborare cu parteneri sociali, cu cuprinderea tuturor domeniilor de activitate  

Context: Şcoala, ca organism complex, nu poate funcţiona independent, ci in permanentă corelare cu parteneri economici şi sociali, asociaţii 

neguvernamentale, fundaţii etc./În contextul unei societăţi aflată într-un proces accelerat de schimbare, a creşterii gradului de dificultate al problemelor cu 

care şcoala românească se confruntă, soluţionarea dificultăţilor prezente reclamă colaborarea, cooperarea, parteneriatul tuturor categoriilor interesate în 

dezvoltarea educaţiei şi, în particular, în susţinerea unităţii de învăţământ. Există un număr foarte mic de întreprinderi/unităţi economice care acceptă 

implicarea în formarea profesională a elevilor în perioadele de practică comasată. Ar fi necesară o implicare a angajatorilor, în limita resurselor lor, la 

îmbunătăţirea bazei materiale a şcolilor şi la susţinerea proiectelor de dezvoltare a acestora. Şcoala şi părinţii trebuie să se implice mai activ pentru a 

valorifica toate modalităţile disponibile de cooperare cu partenerii  

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului: (Ce anume 

trebuie să se întâmple?) 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până la care 

vor fi finalizate 

Persoana/persoanele   

responsabile 
Parteneri: Cost: 

Sursa de 

finanţare 

Organizarea de întâlniri, la 

nivelul şcolii, cu factori 

locali, instituţii şi terţi 

relevanţi 

Informarea mediului 

economic despre oferta 

ÎPT  

 

Realizarea de acţiuni 

extraşcolare comune 

Anul scolar 2019-

2020 
Echipa manageriala 

Parteneri 

economici 

potenţiali 

angajatori 

  

Monitorizarea inserţiei 

profesionale a 

absolvenţilor  

Raport monitorizare a 

inserției la 6 luni  

Raport monitorizare a 

inserției la 12 luni  

Semestrial și anual  CEAC Diriginți  

  

Dezvoltarea programelor 

de învăţare la locul de 

muncă în formarea 

profesională  

 

Realizarea numărului de 

clase din învățământul 

tehnic 

Anul 2019-2020 Echipa managerială Profesori  

  

Identificarea de noi Realizarea protocoale Septembrie Echipa manageriala Agenţi economici   
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parteneri şi obţinerea 

acordului acestora pentru a 

participa activ la buna 

consiliere şi pregătire a 

elevilor si incheierea de 

convenţii cu agenţii 

economici 

(parteneriate, contracte) si 

conventiilor de parteneri 

Octombrie 

Noiembrie  

Profesori de 

specialitate 

Instituţii 

ONG-uri 

Implicarea efectivă a 

partenerilor in toate 

activitatile cheie ale scolii 

(pentru identificarea cererii 

si planificarii ofertei, 

elaborarea CDL-ului, 

instruire practica, 

examenele finale de 

evaluare) 

Planul de școlarizare 

CDS 

Lucrarile de atestare a 

competentelor profesionale 

Permanent Echipa managerială 

Parteneri 

economici 

potenţiali 

angajatori 

Elevii 

Parintii 

  

Consultarea partenerilor din 

comunitatea locală şi 

analiza datelor din PRAI şi 

PLAI privind tendinţele 

constatate referitor la 

reţeaua şcolară, populaţia 

şcolară, abandon şcolar şi 

ocupaţii solicitate pe piaţa 

muncii 

Atingerea a cel putin 3 ținte 

cu obiectivele lor din planul 

operatâțional propus 

Lunar Echipa managerială 
Instituția și 

partenerii săi 

  

Analiza desfăşurării 

practicii comasate la agenţi 

economici 

Fişele de evaluare a practicii 

comasate să răspundă în 

proporţie de 100% 

competenţelor ce trebuie 

atinse prin standarde 

Iunie 2020 Echipa managerială 

Maiştri instructor 

Agenţi economici 

implicaţi 

  

Realizarea de parteneriate 

cu unităţi şcolare din ţară şi 

străinătate 

Îmbunătăţirea calităţii 

învăţământului profesional 

şi tehnic. 

Identificarea de noi 

parteneriate 

Iunie 2020 Echipa managerială Unităţi şcolare 
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OBIECTIV 2 

 

Corelarea ofertei ÎPT cu cererea pieței forței de muncă  

 

ȚINTA 1:    creşterea inserţiei pe piaţa muncii cu minimum 10% faţă de 2019 și creșterea numărului de absolvenți care își continuă studiile. Creșterea 

procentului de promovabilitate la bacalaureat cu 1% față de 2019 prin desfășurarea de programe de pregătire extrașcolară 

 

CONTEXT:  creşterea  gradului  de  calificare  a  forţei  de  muncă  duce la sporire şanselor de a găsi un loc de muncă în domeniul pregătirii sau în 

domenii conexe 

Acțiuni  pentru atingerea 

obiectivului: ce anume 

trebuie să se întâmple? 

Rezultatele așteptate 

(măsurabile) 

Data 

finalizării 

 

Responsabili Parteneri Sursa de finanțare 

(cost) 

Familiarizarea elevilor cu 

metodele de cunoaştere a 

potenţialului lor de formare  

25% din orele de dirigenţie ar trebui 

să cuprindă exerciţii de autocunoştere 

Iulie 2020 Director adjunct CJRAE 

CCD 

Fonduri extrabugetare 

Valorizarea resursei umane a 

şcolii 

Stimularea progresului educaţional Permanent  Director  ISJ 

CCD 

Veniruri proprii 

Intensificarea întâlnirilor cu 

reperezentanţi ai societăţilor 

de profil din zonă 

Angajarea de către agenţii economici 

a 20% din absolvenţii învățământului   

profesional 

Septembrie 

2020 

Cadre didactice Agenţii 

economici 

Fonduri extrabugetare 

Dezvoltarea la elevi a 

abilităţilor specific de 

promovare a propriei imagini 

Organizarea la nivelul orelor de 

dirigenţie de simulări Bursa locurilor 

de muncă 

Mai 2020 Diriginţi  Agenţi 

economici 

 

 

Realizarea activităților de 

pregătire suplimentară 

Participarea 100% a elevilor la ore 

remediale 

 

August 2020 Profesori de 

specialitate 
  

Formarea unei reţele 

parteneriale în vederea 

derulării de proiecte 

europene 

Depunerea de proiecte în cadrul 

Programelor Erasmus+ și eTwinning  

permanent Director 

Coordonator programe 

europene 

ISJ 

 

 



 

49 

 

PRIORITATEA 3: Dezvoltarea sistemelor de asigurare a calității formării profesionale  

 

Obiectiv: Implicarea în acţiuni complexe de planificare, organizare îndrumare, decizie şi control a managerilor şi a organismelor colective specifice 

şcolii, pentru întreaga activitate ce se desfăşoară în cadrul instituţiei 

 

Ţinta: Eficientizarea activităţii tuturor structurilor manageriale ( atât cele administrative dar, mai ales, cele ce vizează activitatea instructiv - educativă şi 

de pregătire practică) din instituţie. 

Context: 

            Un management de calitate trebuie să organizeze activitatea dintr-o școală în raport cu sarcinile generale ale școlii, în raport cu cerințele pieței 

muncii, a elevilor și părinților,  precum și a agenților economici și cu posibilitatile de realizare pe care le are unitatea școlară. Numai astfel se pot crea 

si asigura condiții optime în toate compartimentele de activitate. În cadrul unui management de calitate nu este lipsită de importanță nici decizia, 

întrucât ea,  fiind un act deliberativ de alegere a variantei optime de executare a unei acțiuni, trebuie astfel luată ( de director sau de organisme 

colective) încât să se asigure realizarea obiectivelor stabilite.  Condiția fundamentală a eficienței deciziilor este cunoalterea profundă și multilaterală a 

realitatii, a tuturor factorilor implicați în desfășurarea activității din școală, a condițiilor materiale si psihosociale ce-și pun amprenta asupra acestei 

activități.  

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului: (ce anume trebuie să 

se întâmple?) 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până 

la care vor 

fi 

finalizate 

Persoana/ 

persoane 

responsabile 

Parteneri: Sursa de finanţare 

Organizarea activității din şcoală în 

spiritul independenţei creatoare şi a 

autonomiei de conducere 

Constituirea  Consiliului  de 

Administraţie conform 

regulamentului de funcţionare 

a unităţilor din învăţământul 

preuniversitar 

Constituierea echipei de 

elaborare a PAS-ului 

Stabilirea tematicii  

Consiliului profesoral, 

stabilirea comisiilor de lucru, 

stabilirea comisiei pentru 

asigurarea calităţii. 

Organizarea colectivelor 

metodico - ştiinţifice şi a 

Septembrie 

2019 

Echipa 

managerială 

 

Consiliul 

profesoral 

 

 

 

Profesorii 

 

Profesorii 

diriginti 

 

Coordonator de 

Profesori 

Resp. comisii 

metodice 

Agenţi 

economici 

Comitet de 

părinţi 

Consiliu 

local 
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comisiei diriginţilor, fixându-

se şi liderii acestor structuri 

organizatorice 

Organizarea activităţilor 

catedrelor / comisiilor 

metodice 

Organizarea activităţii 

comisiei diriginţilor, stabilirea 

comitetelor de părinţi şi a 

Consiliului reprezentativ al 

părinţilor. 

Organizarea activităţii 

comparti-mentului 

contabilitate-administraţie. 

proiecte si 

programe 

extrascolare 

Echipa 

manageriala 

 

Compartimentul 

contabilitate 

Compartimentul 

secretariat 

Continuarea procesului de 

dezvoltare a unui management 

bazat pe delegarea de competențe 

Stabilirea componenței 

comisiilor metodice și 

alegerea șefilor acestora 

Stabilirea atribuțiilor 

Consiliului de administrație, 

CEAC 

Stabilirea comisiilor și a 

grupurilor de lucru 

Asumarea fișei postului de 

către întreg personalul 

Septembrie 

2019 

Echipa 

manageriala 

CEAC 

Consiliul de 

adminstrație 

Consiliul 

profesoral 

 

Planificarea activitatii 

Elaborarea programului de 

acţiune al şcolii (PAS) 

precum şi a programelor pe 

nivele sau pe diverse 

compartimente 

Prezentarea, dezbaterea și 

finalizarea PAS-ului 

Planificarea activității 

Consiliului de administrație, 

Consiliul profesoral și 

Planificarea activității 

Septembrie 

– 

Octombrie 

2019 

Echipa 

manageriala 

CEAC 

Consiliul de 

Adminstrație 

Consiliul 

Profesoral 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

Colectivul de 

elaborare 

PAS 
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compartimentelor secretariat 

și contabilitate, elaborarea 

unor programe de activitate a 

comisiilor constituite, 

subordonate planului de 

acţiune al şcolii 

Elaborarea planului 

managerial pentru fiecare 

comisie metodica 

Agenţi 

economici 

Comitet de 

părinţi 

Consiliu 

local 

Stabilirea de indicatori de 

performanță adecvati, măsurabili și 

relevanți ca repere observabile ale 

nivelului de realizare a obiectivelor 

stabilite în planurile operaționale. 

Analiza periodica a activității 

Elaborarea de măsuri 

Monitorizarea realizării PAS-

ului și aplicarea corecțiilor. 

Permanent 

Echipa 

managerială 

CA 

Consiliu 

Profesoral 

 

Asigurarea protecției și securității 

personalului angajat și a elevilor 

Desemnarea comisiilor de 

SSM și PSI. 

Elaborarea și aprobarea 

planului de activități pentru 

protecția muncii și PSI 

Efectuarea instructajului de 

protectia a muncii și PSI 

Actualizarea fișelor de 

protecția muncii 

Monitorizarea și evaluarea 

activității comisiei 

Septembrie 

2019 

Inceputul 

anului 

scolar 

 

 

 

Permanent 

Echipa 

manageriala 

Responsabilii 

comisiilor de PSI 

si SSM 

Profesori 

Elevi 

Personal 

didactic 

auxiliar 

 

Asigurarea realizării planului de 

școlarizare 

Fundamentarea cifrei de 

şcolarizare 

Popularizarea ofertei şcolare 

Asigurarea imaginii instituţiei 

prin mijloacele mass-media 

Permanent 
Echipa 

manageriala 

Comisia de 

promovare a 

imaginii 

școlii 

Presa 
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PLANUL OPERATIONAL AL COMISIEI DE EVALUAREA SI ASIGURARE A CALITATII 

Nr 

crt 

Obiective specifice Activitati Instrumente/res

urse 

 

Responsabili Termen Modalitati de 

evaluare a 

obiectivelor 

Indicator de 

realizare 

I. Dezvoltarea unei culturi a 

calității procesului 

instructiv educativ la 

nivelul școlii 

1.Constituirea si 

functionarea 

structurii 

responsabile cu 

evaluarea interna a 

calitatii: CEAC 

 

2.Diseminarea 

informatiilor cu 

privire la legislatia in 

vigoare (manualul de 

evaluare interna si 

externa CEAC) 

 

3.Derularea integrala 

a procedurilor de 

Membrii 

consiliului 

profesoral  

 

 

 

 

 

Logistica 

CEAC 

Standardele de 

acreditare si 

evaluare  

 

 

Standardele de 

Consiliul 

profesoral 

 

 

 

 

 

 

Coordonator si 

membrii CEAC 

 

 

 

 

Reprezentantii 

compartimentelor 

Octombrie 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

Octombrie 

2019 

 

 

 

 

 

Decizia de 

numire, 

aprobarea 

membrilor 

CEAC de catre 

membrii CA  

 

 

Analiza 

documentelor 

 

 

 

 

Dosarul cu 

proceduri 

Procesul verbal 

de la sedinta 

consiliului 

profesoral 

 

 

 

 

Proces verbal 

de la sedinta 

comisiei 

 

 

 

5 proceduri noi 

Numarul 

PRIORITATEA 4: Asigurarea calității educației  

Obiectiv 1: desfasurarea activitatilor instructiv-educative in conformitate cu cererea actuala de dezvoltarea competentelor si corelarea continuturilor 

cu practica. 

Obiectiv 2: Formarea continua a cadrelor didactice 

 

Tinta: Dezvoltarea unor practici educaționale în concordanță cu nevoile elevilor 

 

Context: Obținerea competențelor calificarilor din sfera domeniilor de activitate existente în școala este un proces pe termen lung, care necesită o 

bună planificare și o organizare eficientă. Primul pas în dezvoltarea calității educației îl reprezintă autoevaluarea (elevi, profesori, comisii metodice 

și școală) în raport cu anumiți indicatori prestabiliți. Pentru realizarea îmbunătățirii actului didactic, întreg personalul didactic trebuie să folosească 

metode moderne de predare-invatare-evaluare. Monitorizarea si evaluarea propriei performanțe trebuie să conducă la identificarea domeniilor ce 

necesită îmbunătățire și la diminuarea sau chiar eliminarea punctelor slabe, asigurându-se astfel creșterea calității actului educativ în perspectiva 

integrarii europene.  
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lucru si elaborarea 

de noi proceduri, 

verificarea/revizuirea 

celor existente 

 

 

acreditare si 

evaluare 

periodica a 

unitatii de 

invatamant 

preuniversitar 

si comisiilor 

metodice 

Coordonator 

CEAC 

Termen 

permanent 

procedurilor in 

concordanta cu 

nevoile 

identificate 

  4.Informari 

publice/dezbateri in 

cadrul consiliului 

profesoral  

Cadre 

didactice 

Directorul 

Coordonatorul 

CEAC 

Termen 

permanent 

Observarea 

activitatilor  

Analiza 

documentelor 

 

II. Promovarea invatarii 

centrate pe elev 

1.Elaborarea de catre 

fiecare comisie 

metodica a unui set 

de teste initiale si 

sumative 

 

 

 

 

2.Introducerea 

metodelor si 

tehnicilor didactice 

moderne inclusiv a 

mijloacelor TIC 

 

 

 

 

3.Adaptarea stilului 

de predare-invatare la 

nevoile de invatare si 

comunicare ale 

elevilor 

 

 

Cadre 

didactice 

Elevi 

 

 

 

 

 

 

Lectii 

demonstrative 

Exemple de 

buna practica 

privind 

metodele de 

invatare 

centrata pe 

elev 

 

Lectii deschise 

 

 

 

 

 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

 

 

 

 

 

 

Cadrele didactice 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

 

 

 

 

Dirigintii 

Cadrele didactice 

Membrii CEAC 

 

 

 

 

Directorul 

Septembrie 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

Termen 

permanent 

 

 

 

 

 

 

 

Termen 

permanent 

 

 

 

 

 

Teste unitare de 

evaluare 

Chestionare 

 

 

 

 

 

 

Fise de 

observare a 

lectiilor  

Fise de lucru 

 

 

 

 

 

Chestionare 

pentru 

stabilirea 

stilurilor de 

invatare 

 

 

Numarul 

testelor aplicate 

Grafice si 

statistici 

Rapoartele 

comisiilor 

metodice 

 

80% dintre 

profesori 

folosesc 

mijloace TIC in 

activitatea de 

predare-

invatare 

 

 

 

Numarul de 

chestionare 

aplicate de 

catre diriginti 
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4.Stabilirea CDL-

urilor in concordanta 

cu optiunile elevilor 

 

 

 

 

5.Imbunatatirea 

accesului la 

informatiile privind 

oferta educationala a 

scolii 

 

 

Cadre 

didactice 

Elevi 

Parinti 

 

 

Site-ul scolii 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

 

 

 

Director 

Director adjunct 

 

Februarie 2019 

 

 

 

 

Mai 2019 

 

 

Chestionare 

Programe de 

discipline 

optionale 

 

 

 

Pliante, postere 

 

Chestionare 

pentru 

parinti,elevi;toti 

elevii isi 

exprima 

optiunile 

referitoare la 

CDL-uri 

 

Numarul 

profesorilor 

implicati in 

popularizarea 

scolii 
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III. Formarea continua 

a cadrelor didactice 

1.Participare

a cadrelor 

didactice la 

programe de 

formare 

profesionala 
 

 

 

2.Efectuarea 

asistentelor la 

activitatile 

didactice 

 

 

3.Inscrierea 

liceului in 

programe 

comunitare 

eTwinning 

 

 

4.Promovare

a si 

prezentarea 

activitatilor 

liceului in 

scoala si in 

comunitate 

 

 

Cursuri de formare  

 

 

 

 

Lectii asistate 

Cadre didactice 

 

 

 

 

Cadre didactice 

 

 

 

Elevi,cadre didactice 

 

Director 

Coordonator 

CEAC 

 

 

 

Director 

Director adjunct 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

 

 

 

Directorul,Cadre 

didactice 

 

 

 

 

 

 

Directorul, 

Consilierul 

educativ 

Termen 

permanent 

 

 

 

 

Termen 

permanent 

 

 

 

 

Termen 

permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termen 

permanent 

Numar de 

programe 

Numar de ore 

de pregatire 

profesionala 

Numar de cadre 

didactice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adeverinte,certi

ficate,portofolii 

 

 

 

 

 

Observarea 

activitatilor 

 

 

 

 

 

 

Numarul 

asistentelor si 

calificativelor 

acordate 

Planuri de 

imbunatatire 

 

Numarul 

profesorilor care au 

aplicat pentru 

programe 

comunitare 

 

 

 

 

Articole in presa, 

Site-ul 

scolii,Materiale 

pentru imaginea 

scolii 
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PRIORITATEA 5: Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale naţionale şi internaţionale 

Obiectiv 1:  

Implicarea în activităţi de cooperare din aproape în aproape şi dezvoltarea de parteneriate cu şcoli din ţări europene  

Ţinta: Încheierea de parteneriate cu Universitățile de profil din zona N-E pentru asigurarea permanenței formării profesionale în conformitate cu piața 

muncii 

Context:  

     În condiţiile în care România face parte din ţările  Uniunii Europene, iar învăţământul profesional şi tehnic trebuie să răspundă influenţelor şi 

oportunităţilor externe, şcoala trebuie să iniţieze acţiuni care vizează cooperarea europeană prin care să se realizeze: educarea elevilor in spiritul valorilor 

şi cetăţeniei europene; dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limbi străine ale elevilor scolii, identificarea unor elemente comune în viaţa culturală, 

socială, şi economică a României şi altor ţări europene. 

 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului: 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până la care 

vor fi finalizate 

Persoana/ 

persoane 

responsabile 

Parteneri: Cost (lei) 
Sursa de 

finanţare 

 Realizarea de parteneriate 

cu universități din zona NE  

Realizarea a cel 

puţin 2  parteneriate 

februarie 2020 Directorul şcolii 

Comisia pentru 

Proiecte si Programe 

Europene 

USV 

UAIC 

  

 Implicarea şcolii în 

realizarea de proiecte 

ERASMUS+  în calitate de 

solicitant sau parteneri şi 

accesarea de fonduri 

structurale  

Elaborarea  şi 

depunerea a câte 

unui proiect /an 

Conform 

apelurilor 

Comisia pentru 

parteneriate şi 

proiecte europene 

Consiliul elevilor 

Catedra tehnică 

Primaria 

Şcoli europene 

Agenţi economici 

ONG - uri 

- Cofinantare  

Fonduri 

eurpene 
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IV.1  Organizarea procesului de consultare si implicarea partenerilor la 

elaborarea planului   
 

ACŢIUNI ÎN VEDEREA ELABORĂRII PAS: 

1.  Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor.  

2. Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare a PAS 

3. Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PAS  prin: chestionare aplicate elevilor, 

părinţilor, profesorilor şcolii, agenţilor economici, autorităţilor locale, altor parteneri interesaţi 

în formarea profesională; discuţii colective şi individuale cu principalii „actori” implicaţi în 

formarea profesională; interpretarea datelor statistice la nivel regional şi local. Aceste 

informaţii au fost corelate cu priorităţile identificate la nivel regional şi local prin PRAI şi 

PLAI. 

4. Colaborarea cu celelalte şcoli TVET din judeţ pentru colectarea şi prelucrarea 

informaţiilor în vederea analizei mediului extern. 

5. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare. 

6. Prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare spre 

consultare personalului şcolii, în cadrul Consiliului profesoral şi în cadrul şedinţelor de 

catedră, elevilor şcolii, în cadrul Consiliului elevilor, părinţilor, în cadrul întâlnirilor cu 

părinţii şi partenerilor sociali cu care şcoala are relaţii de parteneriat. 

7. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi, pe baza acestora, a 

reformularea obiectivelor priorităţilor. 

8. Elaborarea planurilor operaţionale.  

    

SURSE DE INFORMAŢII: 

 Documente de proiectare a activităţii şcolii (documente ale catedrelor, comisiei 

diriginţilor, Consiliului elevilor, Consiliului reprezentativ al părinţilor, documente care 

atestă parteneriatele şcolii, oferta de şcolarizare) 

 Rapoarte scrise ale ISJ şi MEC întocmite în urma inspecţiilor efectuate în 

Reuniuni lunare ale Comisiei de evaluarea şi asigurarea calităţii din şcoală 

(CEAC)  

 Rapoartele trimestrial ale CEAC (Evaluare internă de proces şi de sistem) 

 Reuniuni lunare ale Consiliului de Administraţie, ale şefilor de compartimente pentru a 

analiza modul de implementare şi progresul realizat 

 Discuţii în cadrul şedinţelor lunare ale Consiliului Elevilor. Aplicarea unor chestionare 

 Discuţii şi aprecieri ale părinţilor cu ocazia lectoratelor lunare sau semestriale; 

Aplicarea unor chestionare părinţilor. 
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 Discuţii şi soluţii oferite de agenţii economici parteneri pentru adaptarea CDL-urilor la 

fluctuaţiile pieţei de muncă (reuniuni de lucru). 

 Documente de analiză a activităţii şcolii (rapoarte ale catedrelor, rapoarte ale 

Consiliului de Administraţie, rapoarte ale echipei manageriale, rapoarte ale celorlalte 

compartimente ale şcolii – secretariat, administraţie, contabilitate, bibliotecă) 

 Documente  de prezentare şi promovare a şcolii  

 Site-uri de prezentare a judeţului Suceava  

 PRAI Nord-Est 

 PLAI Suceava   

 Date statistice - AJOFM Suceava  

 Chestionare, discuţii, interviuri 

 

IV.2 Organizarea activitatilor de monitorizare, evaluare si actualizare a 

planului 
 

Pentru mediul extern - ianuarie-februarie 2020 

 

Chestionare, interviuri, întâlniri atelier şi discuţii: elevi, părinţi, AJOFM,  CJAPP, 

parteneri economici, parteneri sociali şi educaţionali, cadre didactice ale şcolii, directori şi 

diriginţi clasa a VIII-a. 

Materiale de informare folosite:  PRAI – NE, PLAI judeţul Suceava, pagina de 

internet a Statisticilor Naţionale, structura planurilor de şcolarizare pentru IPT din judeţ. 

 

Pentru mediul intern – ianuarie-februarie 2020 

 

Statistici anuale ale şcolii, statistici examen bacalaureat, fişe de formare continuă 

cadre didactice, fişe de evaluare, teste de evaluare iniţială, chestionare pentru stabilirea 

tipurilor de inteligenţă şi stilurilor de învăţare, fişe de observaţie asupra elevilor cu dificultăţi 

de învăţare şi fişe de progres ale elevilor, mapele comisiilor metodice, portofoliile profesorilor 

şi ale elevilor, rapoarte ale responsabililor comisiilor metodice, rapoarte de monitorizare 

prezentate în Consiliul de Administraţie, chestionare elevi-părinţi-cadre didactice, fişe de 

asistenţe ale directorilor şi responsabililor comisiilor metodice, programul Consiliului de 

Administraţie şi al directorilor de monitorizare a activităţii din şcoală, sondaje părinţi-elevi, 

programul de formare continuă şi dezvoltare profesională a personalului şcolii, rezultate la 

olimpiade şi concursuri şcolare,  procese verbale de inspecţii ale ISJ şi ale MEC. 

 

Monitorizare şi evaluare la nivel de echipă 
Acţiuni 

monitorizate 

Persoana 

responsabilă 

Persoane implicate Termen Înregistrarea 

rezultatelor 

Acţiunile 

pentru 

Prioritatea 1 

Platec Cezar 

Mustață Antonio 

Echipa manageriala 

CA  

CEAC 

Dirigintii  

Comisia pentru 

curriculum 

2 săptămâni după 

desfăşurarea  

acţiunilor 

Procese verbale 

ale întâlnirilor 

echipelor de 

program, feed-

back  
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Acţiunile 

pentru 

Prioritatea 2 

Director,  Echipa manageriala 

CA  

CEAC 

Dirigintii  

Comisia pentru 

curriculum 

2 săptămâni după 

desfăşurarea 

acţiunii 

Procese verbale, 

Acţiunile 

pentru 

Prioritatea 3 

Platec Cezar 

Mustata Antonio 

Echipa manageriala 

 

2 săptămâni după 

desfăşurarea 

acţiunii 

Contracte de 

parteneriat cu 

agenti economici 

Acţiunile 

pentru 

Prioritatea 4 

Director, 

responsabil 

CEAC 

Băncescu 

Cristina 

 

 

Echipa manageriala, 

toate cadrele 

didactice 

Consiliul local 

Agenți economici  

 

2 săptămâni după 

desfăşurarea 

acţiunii 

Procese verbale 

ale întâlnirilor 

echipelor de 

program, raport 

de autoevaluare. 

 

Programul activităţii de monitorizare şi evaluare-SINTEZA 

 

Tipul activităţii Responsabilitatea 

monitorizării şi 

evaluării 

Frecvenţa 

monitorizării 

Datele 

întâlnirilor de 

analiză 

Intocmirea seturilor de date care 

să sprijine monitorizarea ţintelor 

Echipa manageriala  
lunar Noiembrie 2019 

Monitorizarea periodică a 

implementării acţiunilor 

individuale 

Echipa manageriala  

trimestrial 
Decembrie 2019-   

Iunie 2020 

Urmărirea progresului în 

atingerea ţintelor.  
 anual Iulie 2020 

Stabilirea impactului asupra 

comunităţii 

 

Consiliul de 

administraţie al 

şcolii 

Comitetul de parinti, 

Inspector IPT,  

CDL 

AJOFM 

anual Septembrie 2019 

Evaluarea progresului în 

atingerea ţintelor. Actualizarea 

acţiunilor din PAS în lumina 

evaluării 

Consiliul de 

administraţie 

Comitetul de parinti, 

Inspector IPT,  

CDL 

AJOFM 

anual Iulie 2020 
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IV.3. STRATEGIA ȘI MODALITĂȚILE   DE IMPLEMENTARE ȘI   EVALUARE A 

PROIECTELOR/PROGRAMELOR EUROPENE LA NIVELUL COLEGIULUI 

TEHNIC „LAȚCU  VODĂ”  SIRET 

                

           Înca din faza de elaborare a proiectului trebui stabilite mecanismele si criteriile care 

vor fi aplicate pe parcursul implementarii si in finalul sau pentru masurarea rezultatelor 

obtinute. Acestea se refera la: 

·       nivelul de atingere a obiectivelor,  

·       raportul dintre efortul uman si financiar depus si rezultatele obtinute,  

·       impactul asupra orgnizatiei,  

·       potentialul de transfer al rezultatelor,  

·       durabilitatea acestora, 

·       oportunitatea continuării proiectului. 

Proiectul trebuie să prezinte o lista exacta și detaliată a activităților care vor fi 

desfășurate pentru atingerea obiectivelor fixate. Aparent simplu, procesul de determinare a 

activităților trebuie să urmeze câțiva pași, și anume: 

 descrierea corecta a unei activități 

 alcatuirea unei liste complete a activităților ce urmeaza sa fie desfasurate în proiect 

 ordonarea cronologica corecta a activitatilor 

 identificare relatiilor de conditionare dintre activitati 

 realizarea graficului de implementare a activitatilor  

          Pentru a asigura succesul implementarii, este   esentiala stabilirea de 

responsabilitati precise. 

          Activitatilor trebuie sa li se asociezere  surse umane, financiare, materiale si de timp 

adecvate. Alocarea resurselor umane pentru fiecare activitate a proiectului este o actiune de 

mare responsabilitate, care trebuie sa fie facuta dupa criterii clare, precum: 

 tipul de expertiza și experiența (să pui omul potrivit la locul potrivit); 

 nivelul de motivare; 

 nivelul și tipul de autoritate. 

               Formarea echipei manageriale a proiectului este esentiala din acest punct de vedere.                 

Membrii acestei achipe ar trebui sa aiba urmatorul profil personal si profesional: 

·       buna cunoastere a realităților școlii și comunității din care aceasta face parte; 

·       buna cunoastere a politicilor educationale nationale si europene; 

·       abilitati în rezolvarea de probleme și identificarea de soluții; 

·       capacitatea de a construi și implementa proiecte adaptate la specificul local; 

·       spirit de inițiativă și de participare; 

·       motivatie pentru dezvoltarea capacitatii locale si ameliorarea scolara; 

·       competente de comunicare, cooperare, lucru in echipa si impartasire de experiente; 

·       abilitati pentru culegerea, interpretarea si prezentarea informatiilor; 

·       deschidere fata de inovatie, schimbare si dezvoltare; 

·       disponibilitate pentru autoperfectionare. 

            Evaluarea are un rol important din perspectiva implementarii  proiectului, putand 

contribui la: 

 imbunatatirea practicii in domeniu; 

 furnizarea unui feed-back obiectiv decidentilor si a echipei manageriale in ansamblul 

sau privind stadiul implementarii si/ sau impactul proiectului; 

 introducerea unor masuri de corectie in timpul implementarii proiectului; 

 oferirea de informatii grupurilor-tinta si partenerilor privind valoarea adaugata prin 

proiect; 

 luarea unei  decizii referitoare la elaborarea de noi proiecte in domeniu. 

 

             Pentru evaluarea activitatilor si rezultatelor vor fi utilizate: 
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-        modalitati de evaluare specifice fiecareia dintre activitati (chestionar, fisa de 

feedback, interviu, discutie); 

-        intalniri de lucru pentru evaluarea intermediara si finala; 

-        rapoarte de evaluare intermediara si finala. 

 IV. 4  STRATEGIA ȘI MODALITĂȚILE   DE VALORIZARE  A 

PROIECTELOR/PROGRAMELOR EUROPENE  LA NIVELUL COLEGIULUI 

TEHNIC „LAȚCU  VODĂ”  SIRET 

          Potrivit  definiţiei  de  pe  pagina  web  a  Comisiei  Europene,  valorizarea înseamnă  

diseminarea  şi  pilotarea  practicilor  cele  mai  inovatoare, exploatarea  lor  în  contexte  

diferite  faţă  de  contextul  în  care  au  fost implementate iniţial şi încorporarea lor treptată în 

sistemele formale şi informale  de  educaţie  şi  formare  profesională,  în  metodele  folosite  

în  experienţa  de  învăţare  a  fiecărei  persoane.  

Pe  scurt,  

Valorizare = diseminare + exploatarea rezultatelor proiectului 

Diseminarea se refera la modul in care se preconizeaza difuzarea informatiilor despre 

proiect si despre rezultatele sale catre comunitatea scolara (elevi si profesori), comunitatea 

locala, alte institutii / persoane pentru care aceste informatii pot prezenta interes  

     Mecanismele  de diseminare  utilizate în Colegiul Tehnic „Lațcu  Vodă”  Siret pentru 

valorizarea proiectelor implementate de unitatea școlară sunt:  

 seminarului de diseminare organizat la  nivelul scolii; 

 emisiunilor din media locala; 

 articolelor din revista scolii; 

 materialelor distribuite în școala și comunitate; 

 intalnirilor organizate de inspectoratul scolar pentru diseminarea experientelor 

pozitive acumulate in cadrul proiectului. 

 Materiale tipărite 

 Buletine  informative  sau  reviste  cu  apariţie  lunară,  eventual  în format  electronic.  

Rolul  lor  este  de  a  informa  publicul  ţintă asupra  evoluţiei  proiectului. 

 Comunicate  de  presă  –  trimise  mass-mediei  şi  stakeholderilor, pentru a invita sau 

atrage atenţia asupra unui eveniment.  

 Articole  elaborate  pentru  presa  locală,  regională,  naţională  sau chiar  

internaţională.  

 Broşuri  sau  pliante  care  descriu  pe  scurt  proiectul  şi promovează  activităţile  

şi/sau  produsele  acestuia.  

 Internetul    a  devenit  instrumentul  de  diseminare  preferat  de milioane  de  

organizaţii  şi  indivizi.  Coordonatorii  de  proiect  vor folosi site-ul școlii 

www.latcuvoda.ro  pentru  a  furniza  informaţii  despre  proiectul condus  de  ei  şi  a  

anunţa  noutăţile  referitoare  la  activităţi  sau rezultate.  

    Sustenabilitatea 

           Faptul  că  un  proiect  s-a  încheiat,  nu  înseamnă  că  rezultatele  sale  trebuie să  

dispară  sau  să  fie  complet  uitate.  Este  important  ca  ele  să  rămână vizibile şi  

disponibile  pentru ca  publicul  țintă să aibă  acces în continuare la ele. 

                

Ghid de valorizare a proiectelor implementate de școala noastră 

          Orice plan de diseminare şi  exploatare ar trebui  să ia în considerare nevoile  

utilizatorilor  proiectului. Pe cât posibil, planul trebuie să fie suficient de flexibil pentru a 

permite integrarea  altor  grupuri  ţintă  sau  altor  părţi  interesate  pe  parcursul proiectului,  

dacă  este  cazul. 

Identificarea  utilizatorilor 

Cei  care pot beneficia de pe urma rezultatelor proiectului  sunt numeroşi şi  diverşi.   

Potenţialii  utilizatori  au propriile nevoi  şi  interese  şi  este  important  ca echipa de proiect 

să le cunoască într-o măsură atunci  când elaborează planul  de  diseminare  şi  exploatare.   

http://www.latcuvoda.ro/
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Instrumente  utile 

Majoritatea  proiectelor  europene  presupun  efectuarea  unei  analize de nevoi, folosind 

instrumente cum ar fi sondajele, chestionarele, cercetări  etc.  Este nevoie de  o  evaluare  

regulată,  pentru  a  ne  asigura  că  proiectul  continuă  să răspundă  nevoilor  grupului  ţintă. 

Experienţa  participării  într-un  proiect  poate  fi: 

- Dobândită  „ad-hoc”  de  parteneri,  în  activităţile  proiectului 

- Dobândită  de  alte  persoane  care  vin  în  contact  cu  ideea  şi activităţile  proiectului 

- Obţinută  prin  schimbul  de  informaţii  şi  bune  practici 

- Dobândită  prin  evenimente  culturale  sau  prin  contactele informale  create  într-un  

proiect 

Planul de diseminare 

        Coordonatorii  de  proiect  trebuie  să  se  gândească  încă  din momentul  scrierii  

proiectului  cum  pot  să  genereze  „publicitate” pentru proiect  şi  să  nu aştepte  ca  proiectul  

să  fie  finalizat  pentru a începe  diseminarea  acestuia. 

Un  plan  de  diseminare  poate  să  includă  următoarele: 

- Pagina  web  a  proiectului  –  design-ul  paginii,  găzduire, administrare 

- Un  pliant  simplu  care  să  prezinte  succint  obiectivele proiectului,  în  limbile  

tuturor  partenerilor 

- O bază de date de persoane, organizaţii şi proiecte cheie, care pot  ajuta  la  

diseminarea  proiectului  sau  pot  fi  interesate  de rezultatele  acestuia. 

- O broşură (sau chiar publicaţie mai cuprinzătoare) finală care să  descrie  rezultatele  şi  

produsele  cele  mai  importante  ale proiectului 

- Conferinţe,  seminarii,  workshop-uri  de  diseminare   

          Planul  de  diseminare  trebuie  să  implice  toţii  partenerii  proiectului, nu doar 

coordonatorul.  

 

Pentru orice proiect care se implementează în Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă”  Siret echipa  de  

proiect 

-   identifică  nevoile  existente,  rezultatele aşteptate  şi  beneficiarii  acestor  rezultate.  

-  stabilește o  strategie  de  identificare  a  rezultatelor  care  vor  fi diseminate  şi  a  

grupurilor  ţintă  către  care  vor  fi  diseminate.  
-  alege   metodele  care  vor  fi  folosite  pentru  a  aborda diversele  grupuri  ţintă  şi  părţi  

interesate.   

-   alocă responsabilităţile  şi  a  resursele  între  parteneri. 

-  urmărește  implementarea  strategiei,  prin  identificarea  şi  colectarea rezultatelor  şi  

desfăşurarea  activităţilor  de  diseminare  şi exploatare  propuse. 
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Anexa 3.a.               

 

FIŞĂ DE AUTOEVALUARE LA NIVEL DE OBIECTIV SPECIFIC 

PAS – COLEGIUL  TEHNIC  „LAȚCU  VODĂ”  SIRET 

 
 

PRIORITATEA 1 : Asigurarea accesului tuturor elevilor la serviciile 

educaţionale 

Constatări şi aprecieri în urma monitorizării interne şi 

autoevaluării 

OBIECTIVE  SPECIFICE: 

OBIECTIV   1.   Reducerea  situaţiilor de abandon şcolar şi monitorizarea 

                               permanentă a frecvenţei elevilor 

 Proiectarea şi implementarea strategiei de prevenire şi reducere a  

                               absenteismului şi a abandonului şcolar 

OBIECTIV   2.  Reorganizarea şi credibilizarea învăţământului 

profesional şi tehnic. 

Situaţia constatată prin 

monitorizare  internă şi 

autoevaluare 

Aprecierea 

progresului 

înregistrat 

Surse şi mijloace 

de verificare 

utilizate 

1 2 3 4 

ŢINTE / INDICATORI / REZULTATE MĂSURABILE ASOCIATE 

OBIECTIVULUI 

ȚINTA 1: reducerea anuală a absenteismului cu minim 20% prin 

identificarea corectă a cauzelor şi aplicarea unor soluţii optime de 

îmbunătăţire 

ȚINTA 2: adaptarea Ofertei educaţionale a şcolii atât la nevoile elevilor 

cât şi la cerinţele de pe piaţa muncii la nivel local, regional şi national. 

   

Măsuri / Acţiuni planificate Rezultate (măsurabile) 

aşteptate 

Termen    

Înregistrarea absenţelor şi 

monitorizarea frecvenţei elevilor. 

Realizarea unei baze de 

date cu frecvența elevilor 

pe clase/ săptămână 

permanent Absențele sunt 

consemnate în registru 

procese verbale, 

înregistrate lunar în 

SIIIR  

3 Tabele absențe pe 

clase centralizate 

lunar 
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Desfăşurarea de lecţii interactive care 

să stimuleze interesul elevilor 

Proiectarea demersului 

didactic adaptat nevoilor 

şi intereselor elevilor 

 

 

Permanent 

 

Proiectarea didactică 

este adaptată nevoilor și 

intereselor elevilor 

3 Proiecte de lecții 

 

Implicarea părinţilor la reducerea 

ratei absenteismului 

Lectorate cu părinţii 

Participarea părinţilor la 

activităţile şcolii 

Permanent  Săptămânal părinții se  

pot întâlni în cadrul 

școlii pentru a cunoaște 

mai bine situația copiilor  

3 Dosare diriginți 

Analiza programelor de consiliere şi 

sprijinire a elevilor cu absenţe 

nemotivate 

Creşterea numărului 

elevilor reabilitaţi 

Permanent În colaborare cu 

psihologul școlar al 

unității s-a urmărit 

reducerea absențelor 

nemotivate 

3 Centralizatoarele 

de absențe 

Monitorizarea elevilor în pauze Extinderea sistemului de 

supraveghere 

Aprilie 

2019 
S-a extins paza prin 

angajații  proprii  la 

intrarea elevilor  și în 

timpul pauzelor 

3 Nici un caz de 

violență în cadrul 

școlii 

Creşterea relevanţei ofertei de 

servicii educaţionale ; asigurarea unei 

mai bune corelări între nevoile 

individuale ale comunităţii şi 

interesele elevilor. 

Reorganizarea ofertei 

educaționale  

Martie 

2019 
În stabilirea ofertei 

educațională s-a asigurat 

corelarea  nevoilor 

comunității cu interesele 

elevilor 

3 Pliante 

Adrese școli 

promovare ofertă 

Postere  

Realizarea unei oferte educaţionale 

complexe, adaptată cerinţelor 

comunităţii locale şi bazei materiale  

de care dispune şcoala 

Realizarea a 100% din 

planul de şcolarizare 

Septembrie 

2018 
Planul de școlarizare s-a 

realizat 100% 

2 Planul de 

școlarizare 

realizat în 

procent de 100% 

pentru 

învățământul 

gimnazial, liceal 

și școală de 

maiștri și în 

procent de 66,6% 



 

67 

 

pentru 

învățământul 

profesional(nu s-

a realizat o clasă 

din 3 propuse)  

Mediatizarea permanentă a Ofertei 

educaţionale a şcolii. Actualizarea 

site-ului școlii 

Realizarea 100%   a  

Planului de şcolarizare 

Mai 2019 Oferta educațională a 

fost  eficient promovată 

3 Site – ul școlii 

Elaborarea de CDL-uri în 

concordanţă cu nevoile şi interesele 

elevilor  

CDL-uri relevante Mai 2019 CDL-urile elaborate sunt 

în concordanță cu 

nevoile elevilor  

3 CDL-uri 

aprobate 

Elaborarea proiectului activităţilor 

şcolare şi extraşcolare  

Participarea a 70% din 

elevii şcolii la activităţile 

extrașcolară 

Octombrie 

2018 
S-au desfășurat toate 

activitățile programate, 

dar  și altele care s-au 

desfășurat în diferite 

contexte 

3 Raportul 

consilierului 

educativ 

 

PRIORITATEA 2 : Eficienticizarea relatiilor parteneriale existente si 

dezvoltarea de noi parteneriate 

Constatări şi aprecieri în urma monitorizării interne şi 

autoevaluării 

Obiectiv 1:  

Dezvoltarea, diversificarea si cresterea eficientei relatiilor de parteneriat, cu scopul 

de a furniza servicii de calitate in pregatirea profesionala a elevilor prin 

introducerea învățământului profesional dual 

 

Obiectiv 2: 

Armonizarea  intereselor legate de de dezvoltarea personală a individului cu 

cele ale comunităţii locale şi regionale 

Situaţia constatată 

prin monitorizare  

internă şi 

autoevaluare 

Aprecierea  

progresului 

înregistrat  

Surse şi 

mijloace de 

verificare 

utilizate 

1 2 3 4 
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ŢINTE / INDICATORI / REZULTATE MĂSURABILE ASOCIATE 

OBIECTIVULUI 

ŢINTA 1:  Dezvoltarea unei retele functionale de colaborare cu parteneri sociali, 

cu cuprinderea tuturor domeniilor de activitate 

ȚINTA 2:   Creşterea inserţiei pe piaţa muncii cu minimum 10% faţă de 2018 și 

creșterea numărului de absolvenți care își continuă studiile. 

ȚINTA 3: Creșterea procentului de promovabilitate la bacalaureat cu 1% față de 

2018 prin implementarea proiectului ROSE, subproiectul „Competenți! – 

Toleranți! – Luminoși!- Victorioși!” (CTLV) 

   

Măsuri / Acţiuni planificate Rezultate 

(măsurabile) 

aşteptate 

Termen    

Organizarea de întâlniri, la 

nivelul şcolii, cu factori locali, 

instituţii şi terţi relevanţi 

Realizarea de acţiuni 

extraşcolare comune 

Anul scolar 2018-

2019 

Elevii școlii au 

participat la 

numeroase activități 

extrașcolare comune 

cu instituții partenere  

3 Adeverințe, 

diplome, 

fotografii de la 

evenimente 

Identificarea de noi parteneri şi 

obţinerea acordului acestora 

pentru a participa activ la buna 

consiliere şi pregătire a elevilor 

si incheierea de convenţii cu 

agenţii economici 

Realizarea protocoale 

(parteneriate, 

contracte) si 

conventiilor de 

parteneri 

Septembrie , 

Octombrie,Noiembrie 

a fiecarui an scolar 

    Sunt încheiate 

acorduri de 

colaborare cu diverse 

instituții (Poliție, 

Casa de Cultură, 

Spitalul de Psihiatrie, 

Fundații și  

Organizații  din 

orașul Siret) 

3 Acordurile de 

colaborare 

încheiate 

Implicarea efectiva a 

partenerilor in toate activitatile 

cheie ale scolii (pentru 

identificarea cererii si 

planificarii ofertei, elaborarea 

CDL-ului, instruire practica, 

Planul de scolarizare 

CDS 

Lucrarile de atestare a 

competentelor 

profesionale 

Permanent 

Instruirea practică se 

desfățoară la agenți 

economici cu care  

avem încheiate 

contracte de 

colaborare. La 

3 Contracte de 

practică pentru 

elevii din 

învățământul 

profesional 
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examenele finale de evaluare) examenele de 

absolvire participă 

reprezentanți ai 

agenților economici 

parteneri 

Consultarea partenerilor din 

comunitatea locală şi analiza 

datelor din PRAI şi PLAI 

privind tendinţele constatate 

referitor la reţeaua şcolară, 

populaţia şcolară, abandon 

şcolar şi ocupaţii solicitate pe 

piaţa muncii 

  

   Pentru elaborarea 

PAS-ului s-a 

consultat  

Administrația 

Publică Locală 

pentru analiza 

mediului extern școlii 

3 Analiza 

mediului extern 

din PAS 

Analiza desfăşurării practicii 

comasate la agenţi economici 

Fişele de evaluare a 

practicii comasate să 

răspundă în proporţie 

de 100% competenţelor 

ce trebuie atinse prin 

standarde 

Iunie a fiecarui an 

scolar 

Practica la agenții 

economici este 

monitorizată de 

maistrul de practică 

atelier. 

Practica la agenții 

economici se 

finalizează cu fișa de 

evaluare a practicii 

comasate. 

3 Fișe de evaluare 

a practicii 

comasate la 

agenții 

economici. 

Realizarea de parteneriate cu 

unităţi şcolare din ţară şi 

străinătate 

Îmbunătăţirea calităţii 

învăţământului 

profesional şi tehnic. 

Identificarea de noi 

parteneriate 

Iunie 2019 

Au fost încheiate 

acorduri de 

parteneriat cu școli 

din ăară pentru 

participarea elevilor 

la diferite concursuri 

naționale. 

2 Acorduri de 

parteneriat cu 

școli din țară. 

Familiarizarea elevilor cu 

metodele de cunoaştere a 

25% din orele de 

dirigenţie ar trebui să 

Iulie 2019 Diversificarea 

temelor la dirigentie  

2 Tematicilke la 

dirigentie 
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potenţialului lor de formare  cuprindă exerciţii de 

autocunoştere 

Valorizarea resursei umane a 

şcolii 

Stimularea progresului 

educaţional 

Permanent  Implicarea 

consilierului școlar 

prin mai multe 

întâlniri de  

3  

Intensificarea întâlnirilor cu 

reperezentanţi ai societăţilor de 

profil din zonă 

Angajarea de către 

agenţii economici a 

20% din absolvenţii 

învățământului   

profesional 

Septembrie 2019 S-au facilitat întâlniri 

ale elevilor cu diversi 

agenti economici 

3  

Dezvoltarea la elevi a abilităţilor 

specific de promovare a propriei 

imagini 

Organizarea la nivelul 

orelor de dirigenţie de 

simulări Bursa 

locurilor de muncă 

Mai 2019 S-a organizat la 

nivelul orelor de 

dirigenţie simulări 

Bursa locurilor de 

muncă 

2  

Realizarea tuturor activităților  

propuse pentru anul școlar 

curent  în cadrul  proiectul 

ROSE, subproiectul 

„Competenți! – Toleranți! – 

Luminoși!- Victorioși!” 

(CTLV) 

Participarea 100% a 

elevilor din grupul 

țintă la activitățile 

proiectului (ore 

remediale și cercuri 

tematice)  

 

August 2019 Toate activitățile 

remediale s-au 

desfășurat conform 

proiectului 

3 Documentația 

proiectului 

Formarea unei reţele 

parteneriale în vederea 

derulării de proiecte europene 

Depunerea de 2 noi  

proiecte în cadrul 

Programelor 

Erasmus+ 

permanent S-au depus noi 

proiecte la apelurile 

Erasmus+ 

3 Site Erasmus+ 

 

PRIORITATEA 3: Reconsiderarea managementului la toate nivelurile: clase 

de elevi, colective metodice, consiliul pentru curriculum, consiliul de 

administratie, consiliul pentru asigurarea calitatii, conducere operativa in 

vederea efientientizarii procesului educational 

Constatări şi aprecieri în urma monitorizării interne şi 

autoevaluării 
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OBIECTIVE  SPECIFICE:   

Implicarea în acţiuni complexe de planificare, organizare îndrumare, decizie şi 

control a managerilor şi a organismelor colective specifice şcolii, pentru întreaga 

activitate ce se desfăşoară în cadrul instituţiei 

Situaţia constatată 

prin monitorizare  

internă şi 

autoevaluare 

Aprecierea 

progresului 

înregistrat  

Surse şi mijloace 

de verificare 

utilizate 

1 2 3 4 

ŢINTE / INDICATORI / REZULTATE MĂSURABILE ASOCIATE 

OBIECTIVULUI 

 Eficientizarea activităţii tuturor structurilor manageriale ( atât cele 

administrative dar, mai ales, cele ce vizează activitatea instructiv - educativă 

şi de pregătire practică) din instituţie. 

   

Măsuri / Acţiuni planificate Rezultate (măsurabile) 

aşteptate 

Termen    

Organizarea activitatii din şcoală în 

spiritul independenţei creatoare şi a 

autonomiei de conducere 

Constituirea  Consiliului  

de administraţie conform 

regulamentului de 

funcţionare a unităţilor din 

învăţământul 

preuniversitar 

Constituierea echipei de 

elaborare a PAS-ului 

Stabilirea tematicii  

Consiliului profesoral, 

stabilirea comisiilor de 

lucru, stabilirea comisiei 

pentru asigurarea calităţii. 

Organizarea colectivelor 

metodico - ştiinţifice şi a 

comisiei diriginţilor, 

fixându-se şi liderii acestor 

structuri organizatorice 

Septembrie 

2018 

    Constituirea  

componenței 

comisiilor de lucru 

în urma consultării 

cu cadrele didactice 

în Consiliul 

Profesoral și 

hotărâre în Consiliul 

de Administrație 

3  Mapa de decizii  

de constituire a 

comisilor de 

lucru  
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Organizarea activităţilor 

catedrelor / comisiilor 

metodice 

Organizarea activităţii 

comisiei diriginţilor, 

stabilirea comitetelor de 

părinţi şi a Consiliului 

reprezentativ al părinţilor 

Organizarea activităţii 

compartimentului 

contabilitate-administraţie. 

Continuarea procesului de dezvoltare a 

unui management bazat pe delegarea de 

competente 

Stabilirea componentei 

comisiilor metodice si 

alegerea sefilor acestora 

Stabilirea atributiilor 

Consiliului de 

administratie, CEAC 

    Stabilirea comisiilor si a 

grupurilor de lucru 

     Asumarea fisei postului 

de catre intreg personalul 

Septembrie 

2018 

   S-au stabilit 

atribuțiile pentru 

membrii comisiilor 

de lucru. 

   Fișele posturilor au 

fost încheiate pentru 

toți angajații 

unității.  

3    Atribuțiile 

membrilor 

cuprinse în 

decizii. 

     Fișele 

posturilor.  

Planificarea activitatii 

Elaborarea programului de 

acţiune al şcolii (PAS) 

precum şi a programelor 

pe nivele sau pe diverse 

compartimente 

Prezentarea, dezbaterea si 

finalizarea PAS-ului 

Planificarea activitatii 

Consiliului de 

administratie, Consiliului 

proferoral si Planificarea 

Septembrie 

– 

Octombrie 

2018 

Toate comisiile de 

lucru și-au stabilit 

programele 

manageriale care au 

fost monitorizate de 

responsabili. 

3 Dosarele 

comisiilor de 

lucru din școală. 
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activitatii 

compartimentelor 

secretariat si contabilitate, 

elaborarea unor programe 

de activitate a comisiilor 

constituite, subordonate 

planului de acţiune al 

şcolii 

Elaborarea planului 

managerial pentru fiecare 

comisie metodica 

Stabilirea de indicatori de performanta 

adecvati, masurabili si relevanti ca 

repere observabile ale nivelului de 

realizare a obiectivelor stabilite in 

planurile operationale 

 

 

Analiza periodica a 

activitatii 

Elaborarea de masuri 

Monitorizarea realizarii 

Pas-ului si aplicarea 

corectiilor 

Septembrie 

– 

Octombrie 

2018 

Permanent 

    Gradul de 

realizare a 

obiectivelor  propuse 

a fost prezentat în 

ședințele Consiliului 

de Administrație și 

monitorizat  periodic 

pentru toate 

comisiile de lucru. 

3 Rapoartele 

semestriale și 

anuale ale 

comisiilor de 

lucru. 

Asigurarea protectiei si securitatii 

personalului angajat si a elevilor 

Desemnarea comisiilor de 

PM si PSI 

Elaborarea si aprobarea 

planului de activitati 

pentru protectia muncii si 

PSI 

Efectuarea instructajului 

de protectia a muncii si 

PSI 

Actualizarea fiselor de 

protectia muncii 

Monitorizarea si evaluarea 

Septembrie 

a fiecarui 

an scolar 

Inceputul 

anului 

scolar 

Permanent 

    Comisiile de 

protecție și 

securitate a elevilor 

și angajaților au fost 

desemnate prin 

decizii interne. 

Acestea și-au 

întocmit planurile de 

activități  și tematica 

instruirilor 

periodice.  

3 Decizii comisii 

PM și PSI 

Fișele de 

instructaje 

periodice 

 Planuri de 

activități ale 

comisiilor 
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activitatii comisiei 

Asigurarea realizarii planului de 

scolarizare 

Fundamentarea cifrei de 

şcolarizare 

Popularizarea ofertei 

şcolare 

Asigurarea imaginii 

instituţiei prin mijloacele 

mass-media 

Permanent 

     Pentru 

popularizarea ofertei 

școlare s-au făcut 

vizite la școli de 

către echipe mixte de 

elevi și profesori, s-a 

participat la 

emisiuni TV la 

posturi 

locale(Bucovina TV, 

Plus TV) prin care 

am promovat 

realizările școlii și 

oferta educațională 

3    Adrese de la 

școli de 

confirmare a 

vizitelor 

efectuate. 

     Emisiuni TV 

 

PRIORITATEA 4: Asigurarea calității educației Constatări şi aprecieri în urma monitorizării interne şi 

autoevaluării 

OBIECTIVE  SPECIFICE:   

Obiectiv 1: Dezvoltarea unei culturi a calitatii procesului instructiv educativ 

la nivelul scolii 

Obiectiv 2: Promovarea invatarii centrate pe elev 

Obiectiv 3 :Formarea continua a cadrelor didactice 

Situaţia constatată 

prin monitorizare  

internă şi 

autoevaluare 

Aprecierea 

progresului 

înregistrat  

Surse şi mijloace de 

verificare utilizate 

1 2 3 4 

ŢINTE / INDICATORI / REZULTATE MĂSURABILE ASOCIATE 

OBIECTIVULUI 

Ţinta 1: Cultivarea conceptului calitatii la nivelul scolii 

Tinta 2: Dezvoltarea unor practici educationale in concordanta cu 

nevoile elevilor 

Tinta 3: Dezvoltarea resurselor umane 
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Măsuri / Acţiuni planificate Rezultate (măsurabile) 

aşteptate 

Termen    

1.1.1.Constituirea si functionarea 

structurii responsabile cu evaluarea 

interna a calitatii: CEAC 

 

Procesul verbal de la 

sedinta consiliului 

profesoral 

Octombrie 

2018 

 

Prin decizie internă 

a fost constituită 

Comisia de evaluare 

și asigurare a 

calității 

3 Decizie constituire 

CEAC 

1.1.2.Diseminarea informatiilor cu 

privire la legislatia in vigoare 

(manualul de evaluare interna si 

externa CEAC) 

 

Proces verbal de la 

sedinta comisiei 

 

Octombrie 

2018 

 

În cadrul ședințelor 

CEAC s-au 

diseminat 

informațiile privind 

legislația în vigoare 

3 Procesul verbal de la 

ședința comisiei CEAC 

1.1.3.Derularea integrala a 

procedurilor de lucru si elaborarea 

de noi proceduri, 

verificarea/revizuirea celor existente 

. 

Numarul procedurilor in 

concordanta cu nevoile 

identificate 

Termen 

permanent 

 

 

Procedurile de 

lucru au fost 

aplicate 

corespunzător. 

Nu s-au elaborat noi 

proceduri la nivelul 

unității 

2 Verificarea procedurilor 

existente  

1.1.4.Informari publice/dezbateri in 

cadrul consiliului profesoral 

Procese verbale 

Consiliul  Profesoral 

Termen 

permanent 
Toate informațiile 

referitoare la 

procesul instructiv 

educativ au fost 

comunicate și 

dezbătute în 

Consiliul Profesoral 

3 Procesele  verbale ale 

ședințelor Consiliului 

Profesoral 

2.2.1.Elaborarea de catre fiecare 

comisie metodica a unui set de teste 

initiale si sumative 

 

Numarul testelor 

aplicate 

Grafice si statistici 

Rapoartele comisiilor 

Septembrie 

2018 

 

La toate disciplinele 

s-au elaborat și 

aplicat la elevi 

testele de verificare 

3 Rapoartele comisiilor 

metodice 
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metodice inițială. Analiza 

acestora și planurile 

de măsuri au fost 

dezbătute în cadrul 

comisiilor metodice 

și Consiliu 

Profesoral. 

Rapoartele se află în 

dosarul fiecărei 

comisii 

2.2.2.Introducerea metodelor si 

tehnicilor didactice moderne 

inclusiv a mijloacelor TIC 

 

80% dintre profesori 

folosesc mijloace TIC in 

activitatea de predare-

invatare 

 

Termen 

permanent 

 

    Majoritatea 

sălilor de clasă sunt 

dotate cu 

videoproiectoare  

pentru a favoriza 

folosirea mijloacelor 

TIC  

3 Asistențe la ore și 

încurajarea  strategiilor  

didactice moderne 

2.2.3.Adaptarea stilului de predare-

invatare la nevoile de invatare si 

comunicare ale elevilor 

 

Numarul de chestionare 

aplicate de catre diriginti 

Termen 

permanent 

 

 Fiind un colegiu cu 

diverse specializări 

și cu elevi din 

diferite medii 

sociale cadrele 

didactice trebuie să-

și adapteze stilul de 

predare la nevoile și 

posibilitățile de 

învățare ale elevilor 

3 Asistențe la ore, 

analizarea rezultatelor 

la finalul semestrului și 

a anului școlar, 

monitorizarea notării 

ritmice a elevilor 

2.2.4.Stabilirea CDL-urilor in 

concordanta cu optiunile elevilor 

 

Chestionare pentru 

parinti,elevi;toti elevii 

isi exprima optiunile 

referitoare la CDL-uri 

 

Februarie 

2019 

 

 

Pentru stabilirea 

CDȘ-urilor și a 

CDL-urilor s-a 

respectat procedura 

și calendarul ISJ 

3 Dosarul cu documentele 

corespunzătoare(pachete 

de  optionale propuse pe 

clase, cereri ale elevilor 

cu consultarea 
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părinților, programe 

opționale avizate CA și 

ISJ) 

2.2.5.Imbunatatirea accesului la 

informatiile privind oferta 

educationala a scolii 

Numarul profesorilor 

implicati in 

popularizarea scolii 

Mai 2019     Pentru a ne face o 

bună popularizare  

și a reuși realizarea 

planului de 

școlarizare 

organizăm vizite 

comune de elevi și 

profesori la școli 

gimnaziale din județ  

3 Adresele care au însoțit 

aceste vizite și au fost 

vizate de conducerea 

școlilor respective 

3.3. 1.Participarea cadrelor didactice 

la programe de formare profesionala 

 

Numar de programe 

Numar de ore de 

pregatire profesionala 

Numar de cadre 

didactice 

 

Termen 

permanent 

 

      Din rapoartele 

de activitate ale 

cadrelor didactice 

colectăm datele 

privind participarea 

cadrelor didactice la 

programe de 

formare și acestea  

sunt monitorizate 

de Comisia de 

formare și 

dezvoltare 

profesională 

3 Dosarul comisiei 

responsabile de 

formarea și dezvoltare 

profesională a cadrelor 

didactice 

3.3.2.Efectuarea asistentelor la 

activitatile didactice 

 

Numarul asistentelor si 

calificativelor acordate 

Planuri de imbunatatire 

 

Termen 

permanent 

 

    În anul școlar 

2018-2019 s-au 

efectuat asistențe la 

ore de către 

inspectori școlari de 

specialitate, 

profesori metodiști, 

3 Registrul de procese 

verbale inspecții speciale 

și curente. 

Dosarul asistențelor la 

ore 
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responsabilii 

comisiilor metodice, 

directori.  

3.3.3.Inscrierea liceului in programe 

comunitare eTwinning 

 

Numarul profesorilor 

care au aplicat pentru 

programe comunitare 

 

Termen 

permanent 

 

     Liceul nostru a 

fost  înscris  din 

2010 în programe 

comunitate 

eTwinning având 

desfășurate  17 

proiecte  

3 Dosarul Comisiei pentru 

programe europene și 

comunitare. 

Prof. Olar Aspazia este 

ambasador eTwinning 

3.3.4.Promovarea si prezentarea 

activitatilor liceului in scoala si in 

comunitate 

 

Articole in presa, Site-ul 

scolii,Materiale pentru 

imaginea scolii 

Termen 

permanent 
    Promovarea și 

prezentarea 

activităților școlii s-

a realizat  prin 

articole în presă 

(Monitorul de 

Suceava, Crai Nou), 

emisiuni 

TV(Bucovina TV 

Suceava, Plus TV 

Rădăuți), site-ul 

școlii(latcuvoda.ro) 

3 - articole în presă 

(Monitorul de Suceava, 

Crai Nou), 

- emisiuni TV(Bucovina 

TV Suceava, Plus TV 

Rădăuți),   

-site-ul școlii 

(latcuvoda.ro) 

 

PRIORITATEA 5: Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale, naţionale 

şi internaţionale 

Constatări şi aprecieri în urma monitorizării interne şi 

autoevaluării 

OBIECTIVE  SPECIFICE:   

Implicarea în activităţi de cooperare europeană  şi dezvoltarea de 

parteneriate cu şcoli din ţări europene 

Situaţia constatată 

prin monitorizare  

internă şi autoevaluare 

Aprecierea 

progresului 

înregistrat  

Surse şi mijloace 

de verificare 

utilizate 

1 2 3 4 
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ŢINTE / INDICATORI / REZULTATE MĂSURABILE ASOCIATE 

OBIECTIVULUI 

 Creşterea cu 50% a numărului de proiecte aprobate în anul  2019, faţă de 

2018 

   

Măsuri / Acţiuni planificate Rezultate 

(măsurabile) 

aşteptate 

Termen    

 Realizarea de parteneriate cu şcoli din 

ţări europene sau din Ucraina 

Realizarea a cel 

puţin 2  parteneriate 

Martie 

2019 
Am încheiat un 

parteneriat cu 

Universitatea de Studii 

Economice Bucovina 

din Cernăuți 

Proiect Erasmus KA2 

în parteneriat cu școli 

din Franța, Italia și 

Polonia 

3 Acordul de 

parteneriat 

Valorizarea rezultatelor proiectelor 

Erasmus+ 

Monitorizarea proiectului  aflat în 

derulare 

 

Atingerea 

indicatorilor de 

realizare ai 

proiectului.  

Conform 

perioadei 

de 

derulare a 

proiectelor 

Proiectul Erasmus+ a 

fost derulat cu succes, 

fiind realizate  

mobilitățile în 

România și Franța. 

Mobilitatea în 

România a fost un 

adevărat succes. 

3 Certificatele 

Europass 

obținute în urma 

mobilităților 

 Implicarea şcolii în realizarea de 

proiecte ERASMUS+  în calitate de 

solicitant sau parteneri şi accesarea de 

fonduri structurale  

Scrierea şi depunerea 

a câte unui proiect 

/an 

Conform 

apelurilor 
Câștigarea proiectului 

Erasmus+KA1 

„Erasmus+ = șansa 

pentru dezvoltarea 

competențelor 

necesare pe piața 

muncii prin stagii 

3 Site-ul 

ANPCDEFP 
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europene de formare 

profesională” cares-a 

implementat în școlar 

2018-2019 prin 2 

mobilități cu câte 16 

elevi și 2 profesori și o 

mobilitate a 5 cadre 

tehnice, de management 

si formare continuă din 

școală. 

 

 

 

05.12.2019                  Intocmit, 

Prof.   Puiu  Doina  Iuliana
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Anexa 3.b.                    
 

FISA DE MONITORIZARE INTERNĂ A IMPLEMENTARII PAS 

 

Unitatea  ÎPT    COLEGIUL TEHNIC  „LAȚCU  VODĂ”   SIRET 

 Data: 5.12.2019    

 

1. Obiective, măsuri monitorizate: 

 

Obiective 1: Reducerea  situaţiilor de abandon şcolar şi monitorizarea 

                               permanentă a frecvenţei elevilor 

                      Proiectarea şi implementarea strategiei de prevenire şi reducere a  

                               absenteismului şi a abandonului şcolar 

                      Reorganizarea şi credibilizarea învăţământului profesional şi tehnic.        

Măsurile:  

Înregistrarea absenţelor şi monitorizarea frecvenţei elevilor. 

Desfăşurarea de lecţii interactive care să stimuleze interesul elevilor 

Implicarea părinţilor la reducerea ratei absenteismului 

Analiza programelor de consiliere şi sprijinire a elevilor cu absenţe nemotivate 

Monitorizarea elevilor în pauze 

Creşterea relevanţei ofertei de servicii educaţionale ; asigurarea unei mai bune corelări între 

nevoile individuale ale comunităţii şi interesele elevilor. 

Realizarea unei oferte educaţionale complexe, adaptată cerinţelor comunităţii locale şi bazei 

materiale  de care dispune şcoala 

Mediatizarea permanentă a Ofertei educaţionale a şcolii. Actualizarea site-ului școlii 

Elaborarea de CDL-uri în concordanţă cu nevoile şi interesele elevilor  

Elaborarea proiectului activităţilor şcolare şi extraşcolare 

   Obiective 2:  

                Dezvoltarea, diversificarea si cresterea eficientei relatiilor de parteneriat, cu 

scopul de a furniza servicii de calitate in pregatirea profesionala a elevilor prin 

introducerea învățământului profesional dual 

Armonizarea  intereselor legate de de dezvoltarea personală a individului cu 

cele ale comunităţii locale şi regionale     

  Măsurile:  
Organizarea de întâlniri, la nivelul şcolii, cu factori locali, instituţii şi terţi relevanţi 

Identificarea de noi parteneri şi obţinerea acordului acestora pentru a participa activ la buna 

consiliere şi pregătire a elevilor si incheierea de convenţii cu agenţii economici 

Implicarea efectiva a partenerilor in toate activitatile cheie ale scolii (pentru identificarea 

cererii si planificarii ofertei, elaborarea CDL-ului, instruire practica, examenele finale de 

evaluare) 

Consultarea partenerilor din comunitatea locală şi analiza datelor din PRAI şi PLAI privind 

tendinţele constatate referitor la reţeaua şcolară, populaţia şcolară, abandon şcolar şi ocupaţii 

solicitate pe piaţa muncii 

Analiza desfăşurării practicii comasate la agenţi economici 

Realizarea de parteneriate cu unităţi şcolare din ţară şi străinătate 

Familiarizarea elevilor cu metodele de cunoaştere a potenţialului lor de formare  

Valorizarea resursei umane a şcolii 

Intensificarea întâlnirilor cu reperezentanţi ai societăţilor de profil din zonă 

Dezvoltarea la elevi a abilităţilor specific de promovare a propriei imagini 

Realizarea tuturor activităților  propuse pentru anul școlar curent  în cadrul  proiectul 

ROSE, subproiectul „Competenți! – Toleranți! – Luminoși!- Victorioși!” (CTLV) 

Formarea unei reţele parteneriale în vederea derulării de proiecte europene 
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   Obiectivul  3: Implicarea în acţiuni complexe de planificare, organizare îndrumare, 

decizie şi control a managerilor şi a organismelor colective specifice şcolii, pentru 

întreaga activitate ce se desfăşoară în cadrul instituţiei 

Măsurile:  
Organizarea activitatii din şcoală în spiritul independenţei creatoare şi a autonomiei de 

conducere 

Continuarea procesului de dezvoltare a unui management bazat pe delegarea de competente 

Planificarea activitatii 

Stabilirea de indicatori de performanta adecvati, masurabili si relevanti ca repere observabile 

ale nivelului de realizare a obiectivelor stabilite in planurile operationale 

Asigurarea protectiei si securitatii personalului angajat si a elevilor 

Asigurarea realizarii planului de scolarizare 

 

Obiectivul  4: 1.Dezvoltarea unei culturi a calitatii procesului instructiv educativ la 

nivelul scolii 

                       2. Promovarea invatarii centrate pe elev 

                       3. Formarea continua a cadrelor didactice 

Măsurile: 1.1.1 Constituirea si functionarea structurii responsabile cu evaluarea interna a 

calitatii: CEAC 

                 1.1.2 Diseminarea informatiilor cu privire la legislatia in vigoare (manualul de 

evaluare interna si externa CEAC) 

                 1.1.3 Derularea integrala a procedurilor de lucru si elaborarea de noi proceduri, 

verificarea/revizuirea celor existente. 

                 1.1.4.Informari publice/dezbateri in cadrul consiliului profesoral 

                 2.2.1.Elaborarea de catre fiecare comisie metodica a unui set de teste initiale si 

sumative 

                2.2.2.Introducerea metodelor si tehnicilor didactice moderne inclusiv a mijloacelor 

TIC 

                2.2.3.Adaptarea stilului de predare-invatare la nevoile de invatare si comunicare ale 

elevilor 

                2.2.4.Stabilirea CDL-urilor in concordanta cu optiunile elevilor 

                2.2.5.Imbunatatirea accesului la informatiile privind oferta educationala a scolii 

                3.3. 1.Participarea cadrelor didactice la programe de formare profesionala 

                3.3.2.Efectuarea asistentelor la activitatile didactice 

                3.3.3.Inscrierea liceului in programe comunitare eTwinning 

                3.3.4.Promovarea si prezentarea activitatilor liceului in scoala si in comunitate 

 

Obiectivul  5: Implicarea în activităţi de cooperare europeană  şi dezvoltarea de 

parteneriate cu şcoli din ţări europene 

Măsurile: Realizarea de parteneriate cu şcoli din ţări europene sau din Ucraina 

                 Monitorizarea proiectului  aflat în derulare 

                 Implicarea şcolii în realizarea de proiecte ERASMUS+  în calitate de solicitant sau 

parteneri şi accesarea de fonduri europene pentru dezvoltare  instituțională  

    

2. Obiective, măsuri nemonitorizate: 

Nu e  cazul 

 

Cauzele nerealizării 

monitorizării: 

Nu e cazul 

3. Precizaţi sub formă de rezumat  principalele constatări pe care le-aţi făcut în urma 

activităţilor de monitorizare internă şi autoevaluare desfăşurate până la această dată.  

PRIORITATEA 1 : Asigurarea accesului tuturor elevilor la serviciile educaţionale       

 Absențele sunt consemnate în registru procese verbale, înregistrate lunar în SIIIR  



 

83 

 

Proiectarea didactică este adaptată nevoilor și intereselor elevilor 

Săptămânal părinții se  pot întâlni în cadrul școlii pentru a cunoaște mai bine situația 

copiilor  

În colaborare cu psihologul școlar al unității s-a urmărit reducerea absențelor 

nemotivate 

S-a extins paza prin angajații  proprii  la intrarea elevilor  și în timpul pauzelor 

Pentru obținerea de rezultate bune pentru toți elevii  

Implicarea elevilor în diverse  activități extrașcolare, peste 10 proiecte extrașcolare 

desfășurate 

Sistemele informatice sunt utilizate la tot mai diverse discipline 

S-au obținut ajutoare materiale pentru 5 elevi cu situații materiale precare de la firma 

Egger  

Lecții de dirigenție împreună cu psihologul școlii 

Crearea cercului  de lectură 

Proiect  educațional „Cafeneaua literară” 

În stabilirea ofertei educațională s-a asigurat corelarea  nevoilor comunității cu 

interesele elevilor 

Planul de școlarizare s-a realizat 100% 

Oferta educațională a fost  eficient promovată 

CDL-urile elaborate sunt în concordanță cu nevoile elevilor  

S-au desfășurat toate activitățile programate, dar  și altele care s-au desfășurat în 

diferite  

 

PRIORITATEA 2: Eficienticizarea relatiilor parteneriale existente si dezvoltarea de noi 

parteneriate 

 Elevii școlii au participat la numeroase activități extrașcolare comune cu instituții 

partenere  

 Sunt încheiate acorduri de colaborare cu diverse instituții (Poliție, Casa de Cultură, 

Spitalul de Psihiatrie, Fundații și  Organizații  din orașul Siret) 

Instruirea practică se desfățoară la agenți economici cu care  avem încheiate contracte 

de colaborare. La examenele de absolvire participă reprezentanți ai agenților economici 

parteneri 

Pentru elaborarea PAS-ului  s-a consultat  Administrația Publică Locală pentru analiza 

mediului extern școlii 

Practica la agenții economici este monitorizată de maistrul de practică atelier. 

Practica la agenții economici se finalizează cu fișa de evaluare a practicii comasate. 

Au fost încheiate acorduri de parteneriat cu școli din ăară pentru participarea elevilor 

la diferite concursuri naționale. 

Diversificarea temelor la dirigentie  

Implicarea consilierului școlar prin mai multe întâlniri de  

S-au facilitat întâlniri ale elevilor cu diversi agenti economici 

S-a organizat la nivelul orelor de dirigenţie simulări Bursa locurilor de muncă 

Toate activitățile remediale s-au desfășurat conform proiectului 

S-au depus noi proiecte la apelurile Erasmus+ 

          

PRIORITATEA 3: Reconsiderarea managementului la toate nivelurile: clase de elevi, 

colective metodice, consiliul pentru curriculum, consiliul de administratie, consiliul 

pentru asigurarea calitatii, conducere operativa in vederea efientientizarii procesului 

educational 

    Constituirea  componenței comisiilor de lucru în urma consultării cu cadrele didactice 

în Consiliul Profesoral și hotărâre în Consiliul de Administrație 

      S-au stabilit atribuțiile pentru membrii comisiilor de lucru. 
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      Fișele posturilor au fost încheiate pentru toți angajații unității.  

      Toate comisiile de lucru și-au stabilit programele manageriale care au fost 

monitorizate de responsabili. 

      Gradul de realizare a obiectivelor  propuse a fost prezentat în ședințele Consiliului 

de Administrație și monitorizat  periodic pentru toate comisiile de lucru. 

      Comisiile de protecție și securitate a elevilor și angajaților au fost desemnate prin 

decizii interne și  și-au întocmit planurile de activități  și tematica instruirilor periodice.  

     Pentru popularizarea ofertei școlare s-au făcut vizite la școli de către echipe mixte de 

elevi și profesori, s-a participat la emisiuni TV la posturi locale (Bucovina TV, Plus TV) 

prin care am promovat realizările școlii și oferta educațională 

 

PRIORITATEA 4: Asigurarea calității educației 

      Prin decizie internă a fost constituită Comisia de evaluare și asigurare a calității 

      În cadrul ședințelor CEAC s-au diseminat informațiile privind legislația în vigoare 

      Procedurile de lucru au fost aplicate corespunzător. 

      Toate informațiile referitoare la procesul instructiv educativ au fost comunicate și 

dezbătute în Consiliul Profesoral 

  La toate disciplinele s-au elaborat și aplicat la elevi testele de verificare inițială. Analiza 

acestora și planurile de măsuri au fost dezbătute în cadrul comisiilor metodice și 

Consiliu Profesoral. Rapoartele se află în dosarul fiecărei comisii 

      Majoritatea sălilor de clasă sunt dotate cu videoproiectoare  pentru a favoriza 

folosirea mijloacelor TIC  

       Fiind un colegiu cu diverse specializări și cu elevi din diferite medii sociale cadrele 

didactice trebuie să-și adapteze stilul de predare la nevoile și posibilitățile de învățare 

ale elevilor 

      Pentru stabilirea CDȘ-urilor și a CDL-urilor s-a respectat procedura și calendarul 

ISJ 

      Pentru a ne face o bună popularizare  și a reuși realizarea planului de școlarizare 

organizăm vizite comune de elevi și profesori la școli gimnaziale din județ  

      Din rapoartele de activitate ale cadrelor didactice colectăm datele privind 

participarea cadrelor didactice la programe de formare și acestea  sunt monitorizate de 

Comisia de formare și dezvoltare profesională 

       În anul școlar 2017-2018 s-au efectuat asistențe la ore de către inspectori școlari de 

specialitate, profesori metodiști, responsabilii comisiilor metodice, directori.  

       Liceul nostru a fost înscris  din 2010 în programe comunitate eTwinning având 

desfășurate 9 proiecte  

       Promovarea și prezentarea activităților școlii s-a realizat  prin articole în presă 

(Monitorul de Suceava, Crai Nou), emisiuni TV (Bucovina TV Suceava, Plus TV 

Rădăuți), site-ul școlii (latcuvoda.ro)  

 

PRIORITATEA 5: Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale, naţionale şi internaţionale 

        Am încheiat un parteneriat cu Universitatea de Studii Economice Bucovina din 

Cernăuți. 

        Căștigarea proiectului Erasmus+KA2 Moving2Health. 

        Proiectul Erasmus+ a fost derulat cu succes, fiind realizate  2 mobilități cu câte 2 

profesori și 6 elevi la școlile partenere din Polonia și Italia 

3.1.Prezentaţi pe scurt acele aspecte care înregistrează un progres bun în mod special.   

Scrieţi concluziile dumneavoastră pentru fiecare măsură şi ţintă vizată.  

PRIORITATEA 1 : Asigurarea accesului tuturor elevilor la serviciile educaţionale  

OBIECTIVE  SPECIFICE: 

OBIECTIV   1.   Reducerea  situaţiilor de abandon şcolar şi monitorizarea 

                               permanentă a frecvenţei elevilor 
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                             Proiectarea şi implementarea strategiei de prevenire şi reducere a  

                               absenteismului şi a abandonului şcolar 

OBIECTIV   2.  Reorganizarea şi credibilizarea învăţământului profesional şi tehnic. 

ȚINTA 1: reducerea anuală a absenteismului cu minim 20% prin identificarea corectă a 

cauzelor şi aplicarea unor soluţii optime de îmbunătăţire 

ȚINTA 2: adaptarea Ofertei educaţionale a şcolii atât la nevoile elevilor cât şi la 

cerinţele de pe piaţa muncii la nivel local, regional şi national. 

Absenteismul  s-a redus în anul școlar  2017-2018 

Asigurarea șanselor egale de către personalul școlii(nu au fost semnalate acte de discriminare 

și nici de violență) 

Planul de școlarizare s-a realizat 100% 

  

Concluzii:   Progres bun 

 

PRIORITATEA 2: Eficienticizarea relatiilor parteneriale existente si dezvoltarea de noi 

parteneriate 

 

OBIECTIVE  SPECIFICE:   

Dezvoltarea, diversificarea si cresterea eficientei relatiilor de parteneriat, cu scopul de a 

furniza servicii de calitate in pregatirea profesionala a elevilor prin introducerea 

învățământului profesional dual 

Armonizarea  intereselor legate de de dezvoltarea personală a individului cu cele ale 

comunităţii locale şi regionale     

ŢINTA 1:  Dezvoltarea unei retele functionale de colaborare cu parteneri sociali, cu 

cuprinderea tuturor domeniilor de activitate 

ȚINTA 2:   Creşterea inserţiei pe piaţa muncii cu minimum 10% faţă de 2018 și 

creșterea numărului de absolvenți care își continuă studiile. 

ȚINTA 3: Creșterea procentului de promovabilitate la bacalaureat cu 1% față de 2018 

prin implementarea proiectului ROSE, subproiectul „Competenți! – Toleranți! – 

Luminoși!- Victorioși!” (CTLV) 

Îmbunătăţirea calităţii învăţământului profesional şi tehnic. 

Identificarea de noi parteneriate  

Angajarea de către agenţii economici a 20% din absolvenţii învățământului   profesional 

Organizarea la nivelul orelor de dirigenţie de simulări Bursa locurilor de muncă 

Participarea 100% a elevilor din grupul țintă la activitățile proiectului ROSE(ore 

remediale și cercuri tematice) 

Depunerea de 2 noi  proiecte în cadrul Programelor Erasmus+ 
 

Concluzii:     Progres bun 

 

PRIORITATEA 3: Reconsiderarea managementului la toate nivelurile: clase de elevi, 

colective metodice, consiliul pentru curriculum, consiliul de administratie, consiliul 

pentru asigurarea calitatii, conducere operativa in vederea efientientizarii procesului 

educational 

OBIECTIVE  SPECIFICE:   

Implicarea în acţiuni complexe de planificare, organizare îndrumare, decizie şi control a 

managerilor şi a organismelor colective specifice şcolii, pentru întreaga activitate ce se 

desfăşoară în cadrul instituţiei          

Eficientizarea activităţii tuturor structurilor manageriale ( atât cele administrative dar, mai 

ales, cele ce vizează activitatea instructiv - educativă şi de pregătire practică) din instituţie. 

Activitatea este organizate prin decizii, fișe ale posturilor, planuri manageriale. 
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 Concluzii:   Progres bun 

 

PRIORITATEA   4: Asigurarea calității educației 

OBIECTIVE  SPECIFICE:   

Obiectiv 1: Dezvoltarea unei culturi a calitatii procesului instructiv educativ la nivelul scolii 

Obiectiv 2: Promovarea invatarii centrate pe elev 

Obiectiv 3 :Formarea continua a cadrelor didactice        

    

Ținta 1: Cultivarea conceptului calitatii la nivelul scolii 

Tinta 2: Dezvoltarea unor practici educationale in concordanta cu nevoile elevilor 

Tinta 3: Dezvoltarea resurselor umane 

La toate disciplinele s-au elaborat și aplicat la elevi testele de verificare inițială 

Majoritatea sălilor de clasă sunt dotate cu videoproiectoare  pentru a favoriza folosirea 

mijloacelor TIC  

 Cadrele didactice își adaptează stilul de predare la nevoile și posibilitățile de învățare ale 

elevilor 

Pentru stabilirea CDȘ-urilor și a CDL-urilor s-a respectat procedura și calendarul ISJ 

 Din rapoartele de activitate ale cadrelor didactice colectăm datele privind participarea 

cadrelor didactice la programe de formare și acestea  sunt monitorizate de Comisia de formare 

și dezvoltare profesională 

    În anul școlar 2017-2018 s-au efectuat asistențe la ore de către inspectori școlari de 

specialitate, profesori metodiști, responsabilii comisiilor metodice, directori. Calificativele 

obținute au fost foarte bune.  

     Liceul nostru a fost înscris  din 2010 în programe comunitate eTwinning având desfășurate 

17  proiecte obținând titlul de „Școală  eTwinning” 

  

Concluzii:   Progres bun 

 

PRIORITATEA  5: Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale, naţionale şi internaţionale 

OBIECTIVE  SPECIFICE:   

Implicarea în activităţi de cooperare europeană  şi dezvoltarea de parteneriate cu şcoli 

din ţări europene 

 

Creşterea cu 50% a numărului de proiecte aprobate în anul  2019, faţă de 2018 

S-au depus candidaturi pentru 3 proiecte Erasmus și s-a obținut finanțare pentru două dintre 

ele:  

     - proiectul Erasmus+KA1 „Erasmus+ = șansa pentru dezvoltarea competențelor 

necesare pe piața muncii prin stagii europene de formare profesională” care se va derula 

în anul școlar 2018-2019 prin 2 mobilități cu câte 16 elevi și 2 profesori și o mobilitate a 5 

cadre tehnice, de management si formare continuă 

   - proiect KA2 – parteneriat strategic cu școli din Turcia, Italia și Grecia 

 

Concluzii:    Progres bun 

 

3.2.Enumeraţi acele aspecte al căror progres este întârziat şi care necesită intervenţii 

ameliorative:  

PRIORITATEA  4: Asigurarea calității educației 

OBIECTIVE  SPECIFICE:   

Obiectiv 1: Dezvoltarea unei culturi a calitatii procesului instructiv educativ la nivelul scolii 

Măsura  Cultivarea conceptului calitatii la nivelul scoli 

  Numarul procedurilor in concordanta cu nevoile identificate 

  Procedurile existente nu au fost verificate și actualizate  
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Cauze identificate:  Procedurile existente trebuie verificate, actualizate și eventual elaborate 

noi proceduri 

Concluzii:    Este necesară o verificare a procedurilor existente 

4.    Aprecierea dumneavoastră generală privind progresul în îndeplinirea acţiunilor: 
 

4.1. Aprecierea generală: 

 

Menţionaţi în căsuta alăturată una din următoarele măsuri 

pentru aprecierea generală 

 

0 = nici un progres    

1= progres întârziat    

2 = progres satisfăcător    

3 = progres bun 

 

 

 

3 

4.2. Justificare: 

Justificaţi aprecierea dumneavoastră prezentând succint argumentele pe care se bazează 

 

             Prioritățile propuse pentru anul școlar 2018-2019  considerăm că au avut un 

progres bun deoarece activitățile desfășurate au dus la creșterea calității procesului 

instructiv-educativ. Acest fapt este   reliefat prin   

- Menținerea procentului peste 60% la Examenul de Bacalaureat  

- procentele de 100% la Examenele de certificare a competențelor profesionale 

nivelul  4, 5,  

- realizarea planului de școlarizare propus și efectivele mari de elevi din clase(28-

30 de elevi),  

- reducerea numărului de absențe nemotivate,  

- dotarea spațiilor școlare cu  camere audio video pentru sporirea securității și 

siguranței elevilor și tuturor angajaților școlii 

- amenajarea unui nou laborator de informatică și dotarea cu 23 stații de lucru noi 

prin proiectul ROSE 

 

5. Măsuri propuse pentru ameliorarea deficienţelor constatate în implementarea PAS 

- verificarea, actualizarea  și elaborarea de proceduri utile bunei desfășurări a activității din 

unitatea noastră școlară 

- identificarea și crearea de noi parteneriate cu instituții școlare din țară și cu agenți economici  

 

Întocmit,  

prof. Puiu Doina  Iuliana 
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P.A.S.  
 COLEGIUL TEHNIC 

„Lațcu Vodă” Siret  

2019-2020 

 

ANEXE 
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Anexa 1  

 

INSERŢIA SOCIO-PROFESIONALĂ A ABSOLVENŢILOR 

COLEGIULUI TEHNIC “LAŢCU VODĂ” SIRET 

 

PROMOŢIA 2019* 

 
 

LICEU TEHNOLOGIC 

 

 

Domeniul: MECANICĂ 

Calificarea profesională: TEHNICIAN TRANSPORTURI 

 

 

CLASA 

NUMĂR 

ABSOLVE

NŢI 

ANGAJAŢI 

ÎN ŢARĂ/ 

NECALIFIC. 

 

ŞOMERI 

MUNCITO

RI 

STRĂINĂT

ATE 

CASNIC/ 

FĂRĂ 

OCUPAŢ

IE 

ELEVI/ 

STUDEN

ŢI 

12 G 23 3 9 11 0 0 

12 H 26 0 5 15 2 4 

TOTAL 49 3 14 26 2 4 

 

Domeniul: INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE 

Calificarea profesională: TEHNICIAN ÎN INDUSTRIA TEXTILĂ 

 

 

CLASA 

NUMĂR 

ABSOLVE

NŢI 

ANGAJA

ŢI 

ÎN ŢARĂ/ 

NECALIF

IC. 

 

ŞOMERI 

MUNCITO

RI 

STRĂINĂT

ATE 

CASNIC/ 

FĂRĂ 

OCUPAŢIE 

ELEVI/ 

STUDEN

ŢI 

12 F 19 5 9 4 0 1 

TOTAL 19 5 9 4 0 1 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL 

 

Domeniul: MECANICĂ 

Calificarea profesională: MECANIC AUTO 

 

 

CLASA 

NUMĂR 

ABSOLVENŢI 

ANGAJAŢI 

ÎN ŢARĂ/ 

NECALIFIC. 

 

ŞOMERI 

MUNCITORI 

STRĂINĂTA

TE 

CASNIC/ 

FĂRĂ 

OCUPAŢI

E 

ELEVI/ 

STUDE

NŢI 

11 I 29 2 0 2 17 8 

11 J 31 5 1 7 7 11 

TOTAL 60 7 1 9 24 19 
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SITUAŢIA NOMINALĂ PE CLASE 
LICEU TEHNOLOGIC 

 

     Domeniul: MECANICĂ 

     Calificarea profesională: TEHNICIAN TRANSPORTURI 

 

12 G 

NR.CRT. NUME ŞI PRENUME INSERŢIE 

1 BOICU VALENTIN Muncitor sezonier strainatate 

2 BREABĂN ALEXANDRU Instructor Fitness 

3 BUHĂIANU DANIEL Muncitor sezonier strainatate 

4 CALANCEA GEORGE Muncitor sezonier strainatate 

5 CIOBANU RĂZVAN Muncitor sezonier strainatate 

6 CONDREA CIPRIAN Şomer 

7 COŞTIUG DARIUS Şomer 

8 DOUBENCIUC CONSTANTIN Şomer 

9 HAPENCU NARCIS Muncitor sezonier strainatate 

10 LAVRIC DAN Muncitor sezonier strainatate 

11 LEMNARIU LAURA Şomer 

12 LUPU GABRIEL Şomer 

13 MAFTIAN GABRIEL Muncitor sezonier strainatate 

14 MALOŞ FILIP Şomer 

15 MATEICIUC GABRIEL Muncitor EGGER Rădăuţi 

16 MIHAILIUC ADRIAN Muncitor sezonier strainatate 

17 NASTASOI SORIN Şomer 

18 OLAR EMANUEL Muncitor EGGER Rădăuţi 

19 PETRESCU ALEXANDRU Muncitor sezonier strainatate 

20 POPESCU COSTEL Muncitor sezonier strainatate 

21 TRACI ADRIAN Şomer 

22 ŢIPRIGAN COSMIN Muncitor sezonier strainatate 

23 VLAD ALEXANDRA Şomer 

 
12 H 

 

NR.CRT. NUME ŞI PRENUME INSERŢIE 

1 AIOANEI D.GABRIELA-DENISA Muncitor sezonier strainatate 

2 AIOANEI D. GHEORGHE-ANDREI Muncitor sezonier strainatate 

3 BEJINARIU P. PAVEL-VALENTIN Şomer 

4 BUJDEI G. ALEXANDRU-VASILE Continuă studiile 

5 CANTORIANU P. COSMIN Fără ocupaţie 

6 COZACIUC G. DARIUS-GEORGE Student 

7 DUMITRAȘ C. MIHAI-CRISTIAN Muncitor sezonier strainatate 

8 DUMITRESCU C. FLORIN-CONSTANTIN Continuă studiile 

9 FLUTUR G. ALEXANDRU-SEBASTIAN Fără ocupaţie 

10 GAFENCU V.B. SAMUEL Şomer 

11 GHERASIM T. CĂTĂLIN-GABRIEL Muncitor sezonier strainatate 

12 MAIOVSCHI C.D. FLORIN Şomer 

13 NECHIFOR N. LUCIAN-CONSTANTIN Muncitor sezonier strainatate 

14 NEJNEC I. CORNELIU-BENIAMIN Muncitor sezonier strainatate 

15 PĂDURARIU F. FLORENTIN - CLAUDIU Continuă studiile 
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16 PESCLEVEI I. BOGDAN-ȘTEFAN Muncitor sezonier strainatate 

17 PÎNZARIU G. SÎNZIANA-MIRELA Muncitor sezonier strainatate 

18 PUȘCAȘU M. DANIEL Muncitor sezonier strainatate 

19 SIMION G. MARIA-GEANINA Muncitor sezonier strainatate 

20 SIMIONESI N. A. COSMIN-OVIDIU Muncitor sezonier strainatate 

21 ȘINCU-SCRIPCĂ F. CĂTĂLIN Şomer 

22 TODIRIUC I. ROBERT Şomer 

23 TODIRIUC M. EDUARD-FLORIN Muncitor sezonier strainatate 

24 VOUCIUC L. DANIEL Muncitor sezonier strainatate 

25 VUSATIUC V. SAMUEL Muncitor sezonier strainatate 

26 ZAMOSTEANU G. RĂZVAN-IONUȚ Muncitor sezonier strainatate 

 

 
     Domeniul: INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE 

     Calificarea profesională: TEHNICIAN ÎN INDUSTRIA TEXTILĂ 

 
12 F 

NR.CRT. NUME ŞI PRENUME INSERŢIE 

1 ADĂSCĂLIȚĂ ELISA-ANDREEA Angajată  

2 APACHIŢEI PAULA Șomer 

3 CIORTEANU SEBASTIAN  Muncitor sezonier strainatate 

4 DIACONESCU MIHAELA  Șomer 

5 FEDIUC RALUCA-GABRIELA Șomer 

6 GAFENCU IEMIMA-GABRIELA  Șomer 

7 IVANIUC FLORENTINA-CRISTINA Șomer 

8 LAURIC REBECA-GINA Angajată  

9 MOSCALIUC MELANIA  Elev şcoala postliceală sanitară  

10 NECHIFORESCU ANDREEA ALEXANDRA Muncitor sezonier strainatate 

11 ONICIUC ANA MARIA Muncitor sezonier strainatate 

12 POPOVICI PAULA-IRINA  Angajată  

13 POPOVICI REBEICA VALERIA Șomer 

14 SCRIPCARIU ROXANA  Șomer 

15 SIMION ANDREEA  Angajată 

16 ȘULEAPĂ NARCISA IULIANA  Șomer 

17 ȚIBU MĂDĂLINA Şomer 

18 ȚICULEANU SÂNZIANA-LOREDANA Angajată 

19 ȚIMBALARIU TABITA Muncitor sezonier strainatate 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL 

 

   Domeniul: MECANICĂ 

   Calificarea profesională: MECANIC AUTO 

 

11 I 

NR.CRT. NUME ŞI PRENUME INSERŢIE 

1 ACSÎNTE F. CIPRIAN DUMITRU Elev C.T. “LAŢCU VODĂ” Siret 

2 ADĂSCĂLIȚĂ C. ALEXANDRU CRISTIAN  Fără ocupaţie 

3 ANDREI D. FLORIN BOGDAN Angajat pizzerie 

4 ANDREI M. CODRIN Fără ocupaţie 

5 ANGHEL D. ROMICĂ IOAN Elev C.T. “LAŢCU VODĂ” Siret 
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6 APETREI D. CIPRIAN IONUȚ Fără ocupaţie 

7 BÎRSAN G. VALENTIN ALEXANDRU Elev C.T. “LAŢCU VODĂ” Siret 

8 BOCA G. MIHAIL GABRIEL Fără ocupaţie 

9 BREABĂN V. RADU Fără ocupaţie 

10 BUJDEI ALEXANDRU Elev C.T. “LAŢCU VODĂ” Siret 

11 CIOBANU I. GABRIEL Fără ocupaţie 

12 CLIPA G. DUMITRU ANDREI Fără ocupaţie 

13 COSTEA I. S. ALEXANDRU DAMIAN Fără ocupaţie 

14 CUPCINSHI G. EMANUEL Fără ocupaţie 

15 ERHAN T. PETRU Elev C.T. “LAŢCU VODĂ” Siret 

16 IONEL N. COSMIN ANDREI Elev C.T. “LAŢCU VODĂ” Siret 

17 MOTOC N. COSMIN ORLANDO Fără ocupaţie 

18 MUNTEANU V. ELISEI Fără ocupaţie 

19 RĂUȚU D. D. DORU ȘTEFAN MARIAN Elev C.T. “LAŢCU VODĂ” Siret 

20 REBENCIUC I. ALEXANDRU DANIEL Fără ocupaţie 

21 RIȘCIUC G. ADRIAN Fără ocupaţie 

22 ROMANICĂ C. ILIE DĂNUȚ Angajat Profi 

23 TEODOROVICI G. COSMIN ANDREI Fără ocupaţie 

24 TEODOROVICI N. CIPRIAN IONUȚ Muncitor sezonier strainatate 

25 ȚÎȘPOI C. ȘTEFAN ALIN Fără ocupaţie 

26 ȚURCAN I. ROBERT Muncitor sezonier strainatate 

27 URSULICĂ D. ELISEI Elev C.T. “LAŢCU VODĂ” Siret 

28 VIERU C. ONSTANTIN VLĂDUȚ Fără ocupaţie 

29 ZAHARIE A. DAVID IONATAN Fără ocupaţie 

 

11 J 

NR.CRT. NUME ŞI PRENUME INSERŢIE 

1 APINCHIOAE M. FLAVIUS-MARIAN Şomer 

2 BEJINARIU E. COSMIN-DĂNUȚ Muncitor sezonier strainatate 

3 BODNĂRESCU D. COSMIN-ANDREI Elev C.T. “LAŢCU VODĂ” Siret 

4 BURACIUC I. IONUȚ-DANIEL Muncitor sezonier strainatate 

5 CHEIVAN-LECA LAURENȚIU-SEBASTIAN Elev C.T. “LAŢCU VODĂ” Siret 

6 CHEIVAN-LECA NICOLAS Elev C.T. “LAŢCU VODĂ” Siret 

7 CIOBANIUC E.S. EMANUEL Fără ocupaţie 

8 CREȚU V. ANDREI-FLORIN Elev C.T. “LAŢCU VODĂ” Siret 

9 GORBAN PETRICĂ Fără ocupaţie 

10 JURAVLE I. ABNER Elev F.R. Campulung Mold. 

11 JURAVLE I. DAVID Elev F.R. Campulung Mold. 

12 JURAVLE D. ILIE Muncitor zilier 

13 LUPUȘORU N.R. BOGDAN-IONUȚ Elev C.T. “LAŢCU VODĂ” Siret 

14 MALANCIUC G.V. LIVIU-IONUȚ Elev C.T. “LAŢCU VODĂ” Siret 

15 MOROȘAN M.C. CĂTĂLIN-ILIE Muncitor sezonier strainatate 

16 OLAR D. NICODIM-DORIN Muncitor sezonier strainatate 

17 PASAILA I. DANIEL Muncitor sezonier strainatate 

18 PATRAUCEAN I. VASILE Fără ocupaţie 

19 PENTELIUC N. IONUȚ Fără ocupaţie 

20 PERDEI P. ADRIAN Fără ocupaţie 
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21 PESCLEVEI G.I. ALIN-IONEL Muncitor sezonier strainatate 

22 POPESCU I. IONEL-ALEXANDRU Elev C.T. “LAŢCU VODĂ” Siret 

23 PRECOP G. DUMITRU-ȘTEFAN Angajat la Mall - Bucuresti 

24 ROMÂNEANU T. DANIEL Fără ocupaţie 

25 RUSU C.C. OVIDIU-CĂTĂLIN Angajat la Mall - Bucuresti 

26 RUSU T. PETRU Elev F.R. Campulung Mold. 

27 SCRIPCARIU M. ALEXANDRU-MIHAI Muncitor zilier 

28 STRUGARIU N. MARIAN-MIHAI Elev C.T. “LAŢCU VODĂ” Siret 

29 ȘOUCALIUC E. ALEXANDRU Fără ocupaţie 

30 TOFAN N. MARIUS Muncitor sezonier strainatate 

31 URSU C. SIMION Muncitor zilier 

 

    *Pe baza datelor furnizate de diriginţii claselor în perioada 2.09 – 16.09.2019 

 
     23.09.2019                                                                                                   Întocmit, 

                                                                                Ing. TELEAGĂ SILVIU 
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Anexa 2  Situaţia realizării planului de școlarizare la clasa a IX-a, învăţământul liceal, forma de învățământ zi, pentru anul şcolar 2019-2020 

structurat pe filiere, profile, specializări și domenii de formare profesională 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

LICEAL/FILIERA/PROFILUL 
SPECIALIZARE 

DOMENIUL 

PREGĂTIRII DE BAZĂ 

Plan de 

școlarizare 

aprobat 

(inclusiv 

suplimentări/ 

modificari 

aprobate) 

Plan realizat  

Nr. 

clase 

Nr.  

locuri 

Nr.  

clase 

Nr.  

elevi 

 TOTAL CL A IX-A ,  din    

care : 
    6 168 6 161 

1) Filiera teoretică, total, din 

care: 
    4 112 4 109 

Profil real, total, din care:     2 56 2 56 

  

Matematică-

informatică 
  1 28 1 30 

Ştiinţe ale naturii   1 28 1 28 

Profil uman, total, din care:     2 56 2 51 

  Filologie   2 56 2 51 

2) Filiera tehnologică, total, din 

care: 
    2 56 2 52 

Profil Tehnic, total, din care:     2 56 2 52 

  
Mecanică 1 28 1 27 

Industrie textilă şi pielărie 1 28 1 25 
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ANEXA 3     

RAPORT DE ACTIVITATE 

COMISIA DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ 

ANUL ŞCOLAR 2018- 2019 

 

Întocmit astăzi, 11. 06. 2019, în urma analizei activităţii Comisiei de formare şi 

dezvoltare profesională. 

Pe parcursul anului şcolar 2018- 2019, în cadrul Comisiei de formare si dezvoltare s-au 

desfăşurat următoarele activităţi: 

1. Informarea cadrelor didactice în legătură cu „Programele de formare continuă şi 

perfecţionare o dată la 5 ani” organizate de Casa Corpului Didactic Suceava; 

2. Întocmirea, verificarea şi transmiterea la ISJ Suceava a dosarelor pentru echivalarea 

gradelor didactice și/ sau a studiilor postuniversitare în credite profesionale 

transferabile. 

3. Consilierea cadrelor didactice pentru înscrierea la obţinerea gradelor didactice şi 

afişarea metodologiei pentru înscrierea la obţinerea gradelor didactice; 

4. Verificarea dosarelor cadrelor didactice înscrise pentru susţinerea gradelor didactice şi 

transmiterea lor la ISJ Suceava la inspectorul de specialitate; 

5. Transmiterea la ISJ Suceava la inspectorul de specialitate a cererilor de preînscriere la 

gradele didactice. 

 

 

În luna octombrie 2018 s- au preînscris pentru susţinerea gradelor didactice  următoarele 

cadre didactice: 

Nr 

crt. 

Numele şi prenumele Specialitatea Gradul 

didactic 

Anul susţinerii 

examenului 

1 Duduman Andreea Oana Limba română I 2021 

2 Ciornei Carmen Viorica Limba engleză I 2021 

3 Vicol Adrian Valentin Limba engleză I 2021 

4 Busuioc simina Lavinia Limba engleză I 2021 

 

În luna octombrie 2018 s- au înscris pentru susţinerea gradelor didactice  următoarele 

cadre didactice: 

Nr 

crt. 

Numele şi prenumele Specialitatea Gradul 

didactic 

Anul susţinerii 

examenului 

1 Vicol Laura Elena Informatică II 2020 

2 Fercalo Alin Victor Educație fizică II 2020 

3 Ocrainiciuc Cristi Vasile Limba franceză II 2020 

4 Nimerschi Lavinia Cristina Limba engleză Def 2019 

5 Lazurcă Vasile Instruire practică Def 2019 

Pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2018- 2019, au susţinut IC1, IC2, COLOCVIU şi 

IS următoarele cadre didactice: 

 

Nr 

crt. 

Numele şi prenumele Specialitatea Inspecţiile 

efectuate 

Gradul 

didactic 

Anul 

susţinerii 

examenului 

1 Duduman Andreea Oana Limba română COLOCVIU I 2021 

2 Ciornei Carmen Viorica Limba engleză COLOCVIU I 2021 

3 Vicol Adrian Valentin Limba engleză COLOCVIU I 2021 

4 Busuioc simina Lavinia Limba engleză COLOCVIU I 2021 

5 Nimerschi Lavinia Cristina Limba engleză IS1 Def 2019 

6 Lazurcă Vasile Instruire practică IS1 Def 2019 
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7 Fercalo Alin Victor Educație fizică IC1 II 2020 

8 Mateiciuc Mihai Instruire practică IS1 IS1 2019 

 

Pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2018- 2019, următoarele cadre didactice au 

participat la cursuri de perfecţionare: 

 

Nr 

crt. 

Numele şi prenumele Specialitatea Denumirea cursului 

1 Bologa Sorin Alin Geografie Competențe digitale cu resurse deschise TI&C 

22 credite profesionale transferabile 

2 Bologa Mirela Geografie Competențe digitale cu resurse deschise TI&C 

22 credite profesionale transferabile 

3 Ciornei Carmen 

Veronica 

Limba engleză Competențe digitale cu resurse deschise TI&C 

22 credite profesionale transferabile 

4 Airinei Francisca Iulia Limba română Competențe digitale cu resurse deschise TI&C 

22 credite profesionale transferabile 

5 Busuioc Simina 

Lavinia 

Limba engleză Competențe digitale cu resurse deschise TI&C 

22 credite profesionale transferabile 

6 Daneliuc Silvia Fizică Competențe digitale cu resurse deschise TI&C 

22 credite profesionale transferabile 

7 Șutu Mircea Istorie Competențe digitale cu resurse deschise TI&C 

22 credite profesionale transferabile 

8 Puiuleț Dorin Ioan Religie Competențe digitale cu resurse deschise TI&C 

22 credite profesionale transferabile 

9 Dumitraș Cristina 

Amalia 

Chimie Competențe digitale cu resurse deschise TI&C 

22 credite profesionale transferabile 

10 Fercalo Alin Victor Educație fizică Competențe digitale cu resurse deschise TI&C 

22 credite profesionale transferabile 

11 Ignătescu Liliana 

Tatiana 

Matematică Competențe digitale cu resurse deschise TI&C 

22 credite profesionale transferabile 

12 Ilovan Doina Aura Chimie Competențe digitale cu resurse deschise TI&C 

22 credite profesionale transferabile 

13 Ianoș Florica Zirca Muzică Competențe digitale cu resurse deschise TI&C 

22 credite profesionale transferabile 

14 Băncescu Cristina  Limba engleză Competențe digitale cu resurse deschise TI&C 

22 credite profesionale transferabile 

15 Filipiuc Mihaela 

Cristina 

Limba română Competențe digitale cu resurse deschise TI&C 

22 credite profesionale transferabile 

 

Ȋn octombrie 2018 erau  înscrise la studii postuniversitare de masterat/ doctorat sau programe 

de conversie profesionala următoarele cadre didactice: 

 

Nr 

crt. 

Numele şi prenumele Specialitatea Tipul de studii Anul 

finalizării 

1. Jolobai Laura Istorie Doctorat 2020 

2. Diaconescu Oana Economie Doctorat 2020 

6. Sprijinirea cadrelor didactice debutante (modele de proiecte didactice, modele de 

proiecte pe unităţi de învăţare , modele de fişe de lucru); 

7. Actualizarea şi completarea de către cadrele didactice a Fişei individuale de formare 

continuă; 
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8. Realizarea unei baze de date privind situaţia cadrelor didactice cu competenţe 

recunoscute în diferite domenii;  

9. S-a realizat analiza nevoii de formare pe baza chestionarului aplicat la nivel de unitate 

de învățământ,  document anexat prezentului raport. 

 

 

 

Data  

11.06. 2019 

Întocmit, 

Diaconescu Oana Mirela 
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ANEXĂ A RAPORTULUI DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE FORMARE ŞI 

DEZVOLTARE PROFESIONALĂ, ANUL ŞCOLAR 2018- 2019, Semestrul I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZA NEVOILOR DE FORMARE A CADRELOR 

DIDACTICE 

DE LA COLEGIUL TEHNIC ,,LAȚCU VODĂ” 

SIRET 
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CUPRINS: 

1. Metodologia studiului 

1.1. Scopul studiului 

      1.2. Metode și tehnici 

      1.3. Limitele evaluării 

 

2. Caracteristicele grupului de respondenți la chestionar 

 

3. Sinteza rezultatelor 

 

4. Concluzii și recomandări 

 

5. Anexe – Chestionar privind nevoile de formare ale cadrelor didactice 

 

1. Metodologia studiului 

 

1.1. Scopul studiului 

Prezentul studiu a avut ca scop colectarea de infomatii privind nevoile de formare ale 

cadrelor didactice de la Colegiul Tehnic ,,Lațcu Vodă” Siret și modul în care 

consideră acestea că trebuie realizate activitățile de formare.  

1.2.Metode si tehnici 

                 Pentru colectarea informatiilor privind nevoia de formare a cadrelor 

didactice  s-a utilizat ca instrument Chestionarul privind nevoile de formare ale 

cadrelor didactice (Anexa 1). Chestionarul a fost aplicat cadrelor didactice de la 

Colegiul Tehnic ,,Lațcu Vodă” Siret.  Datele rezultate în urma centralizării rezultatelor 

au fost interpretate cu ajutorul profesorilor de sociologie de la nivelul unității de 

învățământ. 

1.3. Limitele evaluării 

                 - informațiile colectate sunt, în general, la nivelul percepțiilor; 

                 - analiza datelor s-a realizat prin statistică descriptivă. 

 

2. Caracteristicile grupului de respondenți la chestionar 

Au răspuns la chestionare 60 de cadre didactice de la nivelul unității de învățământ 

(78,94%) din totalul de 76. 

 

 

 

3. Sinteza rezultatelor 

     Întrebarea 1: Formarea continuă este pentru dumneavoastră 
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Răspunsurile cadrelor didactice 

 Număr 

a) foarte importantă; 30 

b)   medie; 15 

c) importantă 5 

d) puțin importantă; 5 

e) deloc. 5 

 

Întrebarea 2: La care dintre următoarele  surse care oferă programe de formare 

continuă ați apela? 

Răspunsurile cadrelor didactice 

 Număr 

a) CCD 42 

b)   MEN 6 

c) universități 8 

d) nu stiu 2 

e) altele 2 

 

Întrebarea 3: Ce așteptați în cea mai mare măsură de la un program de formare 

continuă?Răspunsurile cadrelor didactice 

 Număr 

a)   noi informații teoretice; 6 

b)    noi modalități practice de exercitare a profesiei; 6 

c)  schimb deexperiență; 4 

d)  adeverința/creditele; 40 

e)  altceva. 4 

 

Întrebarea 4: Participarea la programele deformare continuă vă asigură în  primul rând 

Răspunsurile cadrelor didactice 

 Număr 

a)  un plus de profesionalism; 10 

b)  un suport în exercitarea profesiei; 10 

c)  recunoașterea competențelor 5 

d) completarea portofoliului de activitate; 30 

e) siguranța locului demuncă. 5 

 

Întrebarea 5: Ce modalitate de formare vi se pare adecvată 

 Răspunsurile cadrelor didactice 

 Număr 

a)  formare în școală, prin formatori din cadrul școlii; 10 

b)  formare în școală, prin formatori din afarașcolii, dar în cadrul 

sistemului de învățământ; 

30 

c)  formare în școală, prin formatori dinafarasistemuluideînvățământ; 5 

d)  formare în afara școlii, înaltelocații(C.C.D., universitate,organizații 

nonguvernamentale); 

10 

e)  formare în sistemblended learning. 5 

 

 

Întrebarea 6: Ce aspect din pregătirea dumneavoastră vreți să perfecționați 

 Răspunsurile cadrelor didactice 

 Număr 
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a)  competente curriculare(proiectareși implementare); 10 

b)  competente manageriale; 10 

c)competente digitale; 15 

d)competente de comunicare și relaționare; 18 

e)competente de predare, învățare, evaluare 7 

 

 

Întrebarea 7: Pe oscală de la 1 la 5selectați din tematica propusa 3cursuri utile pentru 

perfecționarea dumneavoastră 

 Răspunsurile cadrelor didactice 

 Număr 

a)  proiectarea și implementarea curriculumului centrat pe competente 

în ciclul liceal/gimnazial; 

20 

b)  proiectarea și implementarea curriculumului specific ciclului 

primar; 

0 

c)  proiectarea și implementarea curriculumului specific educației 

timpurii; 
 

0 

d)  managementul organizațional și de grup; 20 

e)  managementul asigurării calității 16 

f)   managementul   strategic-proiectde   dezvoltare instituțională; 26 

g) managementulde proiect; 30 

h) managementul comunicării; 17 

i)  formare de formatori; 18 

j)  strategii interactive de educație formală și informală; 18 

k) IT/ECDL 15 

 

Întrebarea 8: Care sunt metodele pe care le agreați în realizarea activităților de  

perfecționare? 

 Răspunsurile cadrelor didactice 

 Număr 

a)   Expozitive; 15 

b)  Active; 15 

c) Interactive 12 

d) Mixte 18 

 

Întrebarea 9: Ce vă împiedică să participați la cursurile de formare continuă 

 Răspunsurile cadrelor didactice 

 Număr 

a)  Lipsa timpului; 36 

b)  Nucorespund nevoilormelededezvoltare; 12 

c) Nu știu unde să mă adresez ; 0 

d) Nu aflu la timp de susținerea lor ; 6 

e) Număr limitat de locuri. 6 

 

 

Întrebarea 10: Alegețivariantaconvenabilă deorganizare acursurilordeformarecontinuă 

 Răspunsurile cadrelor didactice 

 Număr 

a)  întimpulvacanțelor; 5 

b)  într-ozi deweek-endîn fiecaresăptămână; 6 
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c)  întimpul săptămânii dupăprogramul școlar; 17 

d)  înziua metodicăadisciplinei despecialitate; 4 

e)  sistemon-line; 16 

f)  sistemmixt. 12 

 

Întrebarea 11: De ce credeți că au nevoie în cea mai mare măsură colegii 

dumneavoastră(alegeți maxim 3variante și numerotați-le în ordinea importanței,1-cea mai 

importantă) 

 Răspunsurile cadrelor didactice 

 Număr 

a)  de specializare pe disciplină; 15 

b)  de cunoaștere a legislației specifice învățământului; 18 

c)  de adecvare a tehnicilor depredare-evaluare la cerințele actuale ale 

învățământului; 

51 

d)  de dezvoltare a abilităților de comunicare cu elevii; 12 

e)  de dezvoltare a abilităților de comunicare cu ceilalți colegi; 48 

f)  de dezvoltare a abilităților de relaționare cu părinții. 36 

 

Întrebarea 12: Cum apreciați experiența dumneavoastră de formare continuă 

Răspunsurile cadrelor didactice 

 Număr 

a)   insuficientă; 5 

b)  mulțumitoare; 15 

c)  bună; 22 

d)  foarte bună. 18 

 

4. Concluzii și recomandări 

 

În general, se observă din partea cadrelor didactice un grad ridicat al interesului 

pentru participarea la dialog și sesiuni de formare atât profesională, în domeniul disciplinelor 

de predare, cât și în alte domenii conexe activității de predare-învățare-evaluare . 

Jumătate din cadrele didactice respondente sunt interesate de formarea continuă, 

preferă cursurile de formare de la CCD Suceava, interesul este crescut pentru obținerea 

documntelor care atestă participarea la programele de formare continuă pentru completarea 

dosarului personal în detrimentul specializării și îmbunătățirii activității didactice, cu 

formatori din afara școlii. Ca și observație suplimentară, cadrele didactice care depășesc 25 de 

ani vechime și au gradul didactic I nu mai participă, majoritatea , la cursuri de formare. 

Dorința de perfecționare se referă la aspecte de comunicare și relaționare, doresc cursuri 

diverse, în general de management și de proiectare și implementare a curriculumului prin 

metode mixte. Ca și constrângeri de a participa la activitățile de formare sunt lipsa timpului și 

inadvertențele cu nevoile de formare, preferă cursurile on-line, în timpul săptaămânii, după 

programul școlar. Observație – lipsa banilor și distanța până la CCD Suceava sau USV 

Suceava sunt alte motive care au rezultat din discuțiile avute în cadrul Comisiei. Cadrele 

didactice consideră că este necesar pentru colegii lor să urmeze cursuri prin care să-și 

modofice activitățile de predare-învățare-evaluare la cerințele actuale și să-și dezvolte 

competențele de comunicare cu colegii, părinții, elevii, etc. Consideră experiența lor de 

formare ca fiind una bună.  

Din discuțiile avute cu colegii în cadrul Comisiei, se mai desprind următoarele 

concluzii, independente de răspunsurile date la chestionar:  

- cadrele didactice preferă formarea continuă prin obținerea gradelor didactice II și I; 

- sunt nemulțumite de modul de calcul al perioadei de referință, fiind situații în care 

perioada de referință se termină în anul în care persoana a obținut gradul II sau I; 
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- sunt nemulțumite de modul în care legislația tratează noțiunea de ,,credite 

transferabile”, astfel că, chiar dacă sunt interesați de anumite cursuri de formare, nu le fac 

dearece pentru perioada de referință au creditele acumulate și consideră că sunt ,,pierdere”; 

- nu există specificat în legislație care este sancțiunea pentru cei care nu acumulează 

90 de credite în perioada de referință; 

- cei mai interesați în a urma cursuri de formare sunt cei care depun dosare pentru 

gradații de merit sau pretransfer sau transfer și au nevoie de punctaj cât mai mare. 
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Anexa 4. Premii obținute la Colegiul Tehnic Lațcu Vodă Siret în anul școlar 

2018- 2019 

 

Olimpiade – etapa internațională 
 Olimpiada de neogreacă 

1. AioaneiAnamaria – premiul I- prof. Airinei  Francisca 

Olimpiade – etapa națională 
 Olimpiada de neogreacă 

1. AioaneiAnamaria – premiul II- prof. Airinei  Francisca 

 

 Olimpiada de Limba Engleză 

1. Cozmîncă Anda -  participare – prof. Busuioc Simina 

 

 Olimpiada de Limba ucraineană  - prof. CrainiciucAntoneta 

1. Grigoraş Cezara- premiul I 

2. Cozaciuc Denisa – premiul I 

3. Schipor Nicoleta – premiul I 

4. Cureliuc Emanuela – Premiul II 

5. Oștepoc Alex – premiul III 

6. Ciobaniuc Tabita – premiul III 

 

 Olimpiada de Tehnologii 

1. Cozaciuc Darius George- Mențiune –Prof. Mustață Antonio, Olar 

Dorin, PîrghieIonel, Teleagă Silviu, Pintrijel Constantin 

 

 Olimpiada corală 

1. Corul CT Lațcu Vodă – mențiune – prof. Zirca Ianoș 

Olimpiade – etapa județeană 
 Olimpiada de Limba și literatura română 

1. Pînzariu Florin – premiul III- prof. Andriiciuc Daniela 

2. Grigoraș Cezara– mențiune – Prof. CiubotariuAncuța 

3. Clucencu Alex – mențiune – prof. Andriiciuc Daniela 

4. Ursachi Iuliana– mențiune – prof. Filipiuc Mihaela 

 

  Olimpiada Lectura ca abilitate de viață 

1. Popovici Rosa – mențiune – prof. Ciubotariu Ancuța 

   

 Olimpiada de limba engleză 
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1. Cozmîncă Anda - Premiul I- prof.  Busuioc Simina 

2. Pieszczoch Bianca –mențiune - prof.  Busuioc Simina 

3. Grigoraș Cezara – mențiune – prof. Ciobaniuc Magdalena 

4.  Cozmîncă Teodora – mențiune – prof. Băncescu Cristina 

5. Tomaziu Antonia – mențiune –prof.  Ciobaniuc Magdalena 

 

 Olimpiada de limba franceză 

1. Corocăiescu Alexandra – Menţiune-  prof. Manaz Mirela 

 

  Olimpiada de limba ucraineană  

1. Grigoraş Cezara – premiul I-  prof. Crainiciuc Antoneta 

2. Cozaciuc Denisa premiul I-  prof. Crainiciuc Antoneta 

3. Schipor Nicoleta- premiul I-   prof. Crainiciuc Antoneta 

4. Petrașuc Nicoleta - premiul II-   prof. Crainiciuc Antoneta 

5. Ciobaniuc Tabita- premiul II-   prof. Crainiciuc Antoneta 

6. Cureliuc Emanuela- premiul III-   prof. Crainiciuc Antoneta 

7. Francovschi Andreea – mențiune - prof. Crainiciuc Antoneta 

8. Oștepoc Alex– mențiune - prof. Crainiciuc Antoneta 

9. Costi Cosmin - mențiune - prof. Crainiciuc Antoneta 

 

 Olimpiada de Biologie 

1. BusuiocMiruna – premiul III – prof. Rotaru Anghelescu Lăcrămioara 

2. Lopatnic Laura – mențiune – prof. Rotaru Anghelescu Lăcrămioara 

3. Chideșa Anastasia-  mențiune– prof. RotaruAnghelescuLăcrămioara 

4. Pînzariu Florin- mențiune– prof. Rotaru Anghelescu Lăcrămioara 

5. Humeniuc Abigail - mențiune– prof. Rotaru Anghelescu Lăcrămioara 

6. Olari Alexandru - mențiune– prof. Rotaru Anghelescu Lăcrămioara 

 

 Olimpiada de Tehnologia Informației 

1. Feleșco Robert Valentin - Premiul II – prof. Melniciuc Maria 

2. Alexa Miruna – menţiune –prof.  Olar Aspazia 

3. Sterciuc George Gabriel - menţiune – prof. Melniciuc Maria 

 

 Olimpiada de creativitate științifică 

1. Huțanu Iuliana-Paula – premiul II – prof. Dumitraș Cristina 

2. Lopatnic Laura-Elena- premiul II – prof. Dumitraș Cristina 

3. Busuioc Miruna - premiul III – prof. Dumitraș Cristina 

4. Homeniuc Anastasia - premiul III – prof. Dumitraș Cristina 

5. Dobincă Patricia – mențiune - prof. Dumitraș Cristina 
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6. Nuțu Patricia - mențiune - prof. Dumitraș Cristina 

Concursuri  
1. ”Patrula de reciclare” – etapa națională 

- premiul II- Homeniuc Lucica – prof. Daneliuc Silvia și Ilovan Doina 

     2. ”Tinere condeie” 

Etapa națională 

 - Șmalbergher Diana (9)– Premiul I – Marele trofeu Tudor Opriș – prof. 

Ciubotariu Ancuța 

 - Ursachi Iuliana (12) – Premiul I – prof. Filipiuc Mihaela 

 - Cristinaru Ștefan (12) – premiul II – prof . Filipiuc Mihaela 

Etapa județeană 

- Grigoraș Cezara – laureat - prof. Ciubotariu Ancuța 

- Clucencu Cristiana – Laureat – prof. Filipiuc Mihaela 

- Costân Ioana – premiul I - prof. Ciubotariu Ancuța 

- Ahrițculesei Rebeca – premiul I – prof. Andriiciuc Daniela 

- Pușcașu Daniel – premiul I- prof. Duduman Andreea 

- Varga Maria – premiul II – prof . Andriiciuc Daniela 

- Olariu Roberta – premiul  III- prof. Airinei Francisca 

   3. Concurs național de dezbateri pubice ”National debate contest” –  

etapa națională Constanța 

1. Tomaziu Antonia  - Premiul 3 – prof. Ciobaniuc Magdalena 

2. Vlasie Alexandra-  Premiul 3-  prof. Ciobaniuc Magdalena 

3. Pinzaru Roberto - Premiul 3 - prof. Ciobaniuc Magdalena 

4. Lazar Andra  - Mentiune- prof. Ciobaniuc Magdalena 

5. Sauciuc Paul-  Mentiune- prof. Ciobaniuc Magdalena 

6. Onciu Sabina -  Mentiune - prof. Ciobaniuc Magdalena 

 4. Concurs ”Aleg conștient. Stop dependenței de Internet!”- etapa 

națională 

- Bejenariu Beatrice - Premiul II – prof. Olar Aspazia  

- Cristinaru Ştefan - Premiul II – prof. Olar Aspazia 

- Balaţchi Iustina - Premiul II – prof. Olar Aspazia 

 

5.Concurs internațional de creație literară și interpretare 

”PROLECTURA” 

 - Cojocaru Alexandra(9) – premiul II- prof. Ciubotariu Ancuța 

 - Nimerschi Raluca (5) – premiul III - prof. Ciubotariu Ancuța 

 - Andriiciuc Matei (5) – mențiune - prof. Ciubotariu Ancuța 

 - Busuioc Miruna (7) – premiul II – prof . Andriiciuc Daniela 

 - Ahrițculesei Rebeca (7) – premiul III - prof . Andriiciuc Daniela 

 - Varga Maria (7) - premiul III - prof . Andriiciuc Daniela 

6. ”Cultură și spiritualitate românească” 
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 - Rus Flavius (12) - Mențiune  – prof. Airinei Francisca 

7. Concurs National de Chimie ”Magda Petrovanu ” 

 - Balațchi Justina – mențiune – prof. Mustață Anca  

 - Bărbuță Timea - mențiune – prof. Mustață Anca 

 - Popovics Nadia - mențiune – prof. Mustață Anca 

 - Sauciuc Paul - mențiune – prof. Mustață Anca 

8. RoSEF 

 - Huțanu Iuliana – premiul I – Prof. Dumitraș Cristina și Maidaniuc 

Jeaneta 

9. Concurs Național de matematică plicată ”Alolf  Haimovici” 

Etapa Națională  

 - Cozaciuc Darius –mențiune – prof. Donici Otilia 

Etapa Județeană  

 - Cozaciuc Darius – premiul I- prof. Donici Otilia 

 - Pînzariu Florin – mențiune – prof. Puiu Doina 

10. Concurs Național  ”InfoEducație” 

 - Petrovici Andrei Amfilofie  - Premiul II- prof. Melniciuc Maria 

  11. Sesiunea de comunicări științifice 
 - Breabăn Alexandru – mențiune – prof. Dumitraș Cristina 

 - Oroșanu Eduard Antonio – mențiune – prof. Dumitraș Cristina 

   12. Concurs Național de Informatică Aplicată CIP 

 - Feleșco Robert Valentin (9D)- premiul I - prof. Melniciuc Maria   

 - Sterciuc George Gabriel (9D) - premiul III - prof. Melniciuc Maria   

 - Oroșanu Antonio Eduard (9D)- premiul III - prof. Melniciuc Maria  

   13.Concursul național de folk ”Toamna baladelor”București  

 - grupul folk ”Floare de colț” (Mara Marici, Cioban Flavius, Timoci 

Alexandra, Marici Andrei) - premiul I interpretare și premiul II creație  prof. 

Zirca Ianoș 

   14. Concurs de recitare a poeziei ucrainene 

 - Perijoc Gabriela – premiul II – prof Crainiciuc Antoneta 

 - Costi Cosmin - – premiul II – prof Crainiciuc Antoneta 

  15. Istoria și tradițiile ucrainienilor 

 - Cozaciuc Denisa – premiul III – prof. Crainiciuc Antoneta 

 - Cozariuc Livia – mențiune – prof. Crainiciuc Antoneta 

   16. Le pouvoir des mots 

 - Strugar Cătălina – premiul I – prof. Pieszczoch Nicoleta 

 - Davidean Alexandra – premiul II –prof.  Pieszczoch Nicoleta 

 - Chiseliciuc Denisa  - Premiul III- prof. Pieszczoch Nicoleta 

 - Onciu Sabina – mențiune – prof. Pieszczoch Nicoleta 

 - Vlasie Alexandra – mențiune - prof. Pieszczoch Nicoleta 

 - Oștepoc Alex- mențiune - prof.  Pieszczoch Nicoleta 

17. Concursul național Made for Europe  

 - Marici Mara – premiul III – prof.  Băncescu Cristina 

 18.  High School Science Projects- Facultatea de Inginerie Chimică şi 

Protecţia Mediului ”Cristofor Simonescu 
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 - Huțanu Iuliana-Paula – premiul I – lucrări științifice – prof. Dumitraș 

Cristina 

 - Huțanu Iuliana-Paula – premiul I – poster– prof. Dumitraș Cristina 

     19. Concurs regional de informatică Micul Gates 

 - Honceriu Sara – premiul III – prof. Olar Aspazia  

 - Petrașciuc Flavius Sebastian – premiul III – prof. Olar Aspazia 

 - Huțanu Iuliana – mențiune - prof. Olar Aspazia 

 - Băncescu Cristian - mențiune - prof. Olar Aspazia 

20. Concurs județean de interpretare și creație  

 - Alexandra Timoci – premiul I - prof. Zirca Ianoș 

 - grup folk- premiul I -  Zirca Ianoș 

 - Pînzaru Roberto – premiul III- prof. Zirca Ianoș 

 - Homeniuc Anastasia – mențiune – prof. Zirca Ianoș 

21. Concurs HeArt  

 - Olaru Roberta – premiul I – prof. Zirca Ianoș 

   22. Concurs Județean ”Cetate veche ”  

 - Alexandra Timoci – premiul special - prof. Zirca Ianoș 

 - Pînzaru Roberto – premiul II - prof. Zirca Ianoș 

 - grup folk- premiul II – prof.  Zirca Ianoș 

 - Homeniuc Anastasia – mențiune – prof. Zirca Ianoș 

     23. Festival concurs de folclor  

 -premiul I – ansamblul Kolomeika - prof. Zirca Ianoș 

24. Concurs Județean ”Călător prin Univers” 

 - Ciumurtan Laura Xenia  - mențiune – prof. Melniciuc Maria 

25. Campionatul național de fotbal U19  

 - Echipa de băieți – Locul II – nivel regional/ locul I – nivel județean – 

prof. Fercalo Alin 

 

 

Anexa 5.    HARTA PARTENERILOR ECONOMICI  

 
AN ŞCOLAR 2018/2019 

 
 DENUMIREA SEDIUL REPREZENTANT NR. ELEVI 

 cl. X cl. XI 

1 S.C. POLMOT SERVICE Siret, str. Alex. Cel 

Bun, nr. 39 

SCOROBOHACI IULIAN, 

0753090921 

9 6 

2 S.C. SERVICE AUTO S.R.L.  

(MITRIC  SUCEAVA) 

Str. Şoseaua Suceava - 

Fălticeni 

GABOR CĂTĂLIN 

0230550000 

5 4 

3 S.C. TOTAL PLUS SRL Str. 9 Mai, nr.16 Siret LIVADARU MIHAI 

0746183143 

3 2 

4 S.C. SERVICE AUTO VIV Str. Gării, nr.14 

Vicovu de Sus 

LUCA VASILE 

0230412568 

9 6 

5 I.I  AIRINEI P. IULIAN Sat. Cojocăreni, Com. 

Zamostea 

AIRINEI P. IULIAN 

0741651109 

3 3 

6 I.I. BOICO NICOLAE Siret, str. Alex. Cel 

Bun, nr. 39 

BOICO NICOLAE 

0752417872 

5 7 
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7 I.I  IURICIUC NICOLAI SIRET, str. Vasile 

Alecsandri, nr.2 

I.I IURICIUC NICOLAI 

0741695320 

2 1 

8 S.C.ATLASSIB S.R.L. 

SIBIU, punct lucru 

SUCEAVA 

Str. Traian Vuia, jud. 

Suceava 

 

MICU DANIEL 

0230524360 

7 11 

9 P.F.A. 

MACOVEI BOGDAN 

Grămești,  jud. 

Suceava 

MACOVEI BOGDAN 

0751750786 

5 1 

10 S.C. ROMICĂ & ROMICĂ 

AUTOSERV S.R.L. 

Str. Papetăriei, nr. 3, 

Rădăuți 

DUMBRAVĂ ROMICĂ 

0744535377 

4 3 

11 S.C. GAB AUTOSPORT 

S.R.L. 

Str. Principală, nr.383 

A, Frumosu 

CHIȚU LIVIU PETRU 

0729759237 

1 - 

12 S.C. SERVICE PROMPT 

S.R.L. 

Str. Humorului, 

nr.144, Șcheia 

ANTONOVICI FLORIN 

0745985355 

- 1 

13 S.C. SOLDORITRANS  

S.R.L.   

com. Iaslovăț DORIN SOLOVASTRU 

0330560796/0744512226 

- 3 

14 S.C. TORSEN SIM  S.R.L.  Romanești 

 

STEFAN TORAC  

0744605426/0728880950 

5 4 

15 S.C. DALSTER  S.R.L.  Paltinoasa - Gura 

Humorului 

BÎRSAN ADRIAN - 1 

16 S.C. AUTO PIO SEVICE  

S.R.L.  

Arbore, NR.1600   0740549259/0232244044 - 1 

17 S.C. DANISOL  S.R.L.  Câmpulung 

Moldovenesc 

 - 1 

18 I.I. PETRIUC  PETRICĂ 

VALENTIN -  

Horodnic de Sus  - 2 

19 S.C. DEALUL VIEI S.R.L.   Iacobești, com 

Grănicești 

 - 1 

20 S.C. ALTIUM SERV S.R.L. Marginea,  

 

0755020214/0230416127 1 - 

21 S.C . AUTOSERVICE SRL 

(MITRIC RADAUTI) 

Str. Campului, nr.1, 

Rădăuţi 

ANGELA IANOVICI 

0740150703 

2 

 

- 

22 S.C. GEORGE TOFAN 

GRUP S.R.L. 

Str. Ariniş, 1A, Gura 

Humorului 

GEORGE TOFAN, 

0745638029 

1 - 

 TOTAL   62 58 
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Anexa 6     PROIECTUL PLANULUI DE ȘCOLARIZARE  IPT , PENTRU ANUL ȘCOLAR  2019/2020 și propuneri 2020-2021 
Nr.crt. Filiera  Domeniul 

Specializarea 

Existent in anul scolar 2019-2020 Propus pentru cl.a IX-a 2020-

2021 

Total IX X XI 

 

XII   
Nr. 

cls 

Nr. 

elevi 

N
r.clase 

 N
r.elev

i 

N
r.clase 

cl 

N
r.elev

i 

N
r.clase 

N
r.elev

i 

N
r.clase 

N
r.elev

i 

N
r.clase 

N
r.elev

i 

  

  

1. Teoretica Uman/Filologie   1 29 1 33 1 44 1 56 2 56 

2. Teoretica Uman /fil.ucraineana   1 22 1 22 1 29 1 27 1 28 

 Teoretica Real/stiintele naturii   1 28 1 28 1 25 2 47 1 28 

 Teoretica Real/mate-inf.   1 30 1 25 1 25 1 24 1 28 

 Tehnologica Tehnic/mecanica/ 
tehnician transporturi 

  1 27 2 40 2 63 2 42 1 28 

 Tehnologica Tehnic/Ind.textila si 

pielarie 

  1 25 1 23 1 30 1 20 1 28 

 Inv.prof. Mecanică/mecanic 

auto/inv.prof. de 3 ani 

  4 99 2 61 3 70   3 84 

 Învățământ 

profesional  dual 

Mecanică/mecanic 

utilaje și instalații în 

industrie 

          1 28 

 Școala de maiștri Electromecanic auto   1 44 1 25     1 28 

 Teoretica, 

inv.frecv.redusa 

Uman /filologie    1 25 1 22 1 60 1 34 1 28 
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