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MISIUNEA ASUMATĂ 

Echipa managerială, pentru a putea realiza viziunea şi misiunea asumată pentru anul şcolar 

2019-2020 a fost conştientă că trebuie să promoveze principiile unui management de calitate, să 

realizeze un climat educaţional incluziv, să respecte principiul egalizării şanselor, în scopul integrării 

şcolare şi al dezvoltării personale şi profesionale. S-a încercat realizarea coordonării unui act didactic 

de calitate, centrat pe elev, înscriindu-ne în exigenţele şcolii europene actuale. 

ACTIVITĂŢI    MANAGERIALE 

ŢINTE STRATEGICE GENERALE 

Colegiul Tehnic „Lațcu  Vodă” Siret şi-a organizat şi desfăşurat activitatea în conformitate cu 

normativele şi direcţiile impuse prin politicile educaţionale şi de dezvoltare instituţională ale 

MENCS, precum şi cu respectarea misiunii şcolii, a scopului şi a obiectivelor cuprinse în planul 

managerial, vizând atingerea următoarelor ţinte strategice : 

 -reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei pentru trecerea la 

descentralizarea  învăţământului preuniversitar; 

            - creşterea calităţii procesului de predare - învăţare - evaluare din perspectiva asigurării 

calităţii  în educaţie; 

           - adaptarea ofertei educaţionale la nevoile de dezvoltare personală a elevilor, din 

perspectiva  evoluţiei socio–economice; 

           - dezvoltarea dimensiunii europene în educaţie; 

          - asigurarea eficienţei activităţii manageriale, prin identificarea punctelor tari şi a punctelor  

perfectibile în activitatea de conducere. 

          - aplicarea unor modalităţi eficiente de evaluare şi control a activităţii didactice şi educative  

          - asigurarea resurselor materiale. 

           - valorificarea eficientă a resurselor umane din şcoală. 

          - desfăşurarea eficientă a activităţilor didactice din perspectiva finalităţilor şi a obiectivelor  

ciclurilor curriculare precum şi a profilului de formare al elevilor. 

           - instituirea şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat educaţional şi social. 

           - continuarea eforturilor pentru personalizarea şcolii. 

 

I. CURRICULUM 
 

Am elaborat planul managerial anual şi planurile manageriale semestriale în concordanţă cu 

planul managerial al ISJ şi PAS. 

Am elaborat, împreună cu comisia de curriculum, proiectul de curriculum al şcolii privind 

aplicarea curriculum-ului naţional şi dezvoltarea locală de curriculum. 

Proiectarea CDȘ şi CDL s-a realizat în concordanţă cu contextual socio-economic al zonei şi 

specializările  pentru care şcolarizează unitatea şcolară. 

Am elaborat un plan de măsuri care să aibă în vedere  violenţa, abandonul şcolar şi 

absenteismul. 

Am avizat planul de activităţi extraşcolare şi al concursurilor şcolare, precum şi planul anual 

de relaţii publice. 

S-au procurat documentele curriculare oficiale, manualele pentru învăţământul obligatoriu, 
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precum şi material didactic din venituri proprii şi din sponsorizări. 

 În Consiliul de administraţie s-a stabilit organizarea programului de lucru al şcolii într-un 

singur schimb  şi organizarea serviciului pe şcoală al profesorilor. 

 Pentru disciplinele care impun condiţii specifice, procesul de învăţământ s-a organizat în 

condiţii corespunzătoare (cabinete, laboratoare, ateliere). 

 Am organizat activitatea în internat şi cantină, anul acesta având un număr de aproximativ  60 

elevi care locuiesc în cămin. 
 Practica comasată a elevilor s-a organizat atât la agenţii economici, cât şi în atelierele şcoală. 

 Am asigurat baza logistică pentru desfăşurarea în şcoală a activităţilor extracurriculare şi a 

concursurilor şcolare. 

Am organizat şedinţele Consiliului profesoral şi şedinţele Consiliului de administraţie 

conform tematicii și graficelor stabilite. 

S-au organizat olimpiade şcolare, faza pe şcoală, la toate disciplinele, unii dintre elevii 

participanți fiind selectați pentru faza județeană. La faza națională a olimpiadelor școlare s-au obținut 

rezultate foarte bune și anume:  6 premii la limba ucraineană, premiul al III-lea la discipline 

tehnice(domeniul mecanică și industrie textilă și pielărie), premiul I la limba neogreacă și premiul al 

III-lea la limba neogreacă la faza internațională.          

              Am organizat festivitatea de deschidere și de sfârșit a anului şcolar, elevii merituoși fiind 

răsplătiți cu diplome și cărți prin sprijinul Asociației de părinți. 

              Am organizat  „Ziua școlii”  în data de 8 noiembrie 2019,   și ne propunem să perpetuăm 

această sărbătoare  a școlii noastre, îmbogățind-o cu activități cît mai diverse și interesante.  

           

II. RESURSE UMANE 
 

             Planul de școlarizare pentru anul școlar 2019 - 2020 s-a realizat în totalitate, astfel în școala 

noastră au fost  înscriși la 15.09.2019un numar de 1360 elevi în următoarele forme de învățământ: 

Din totalul de  1360 de elevi  : 

- 115 elevi invatamant gimnazial (4 clase ); 

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

 17 clase filiera teoretica  

 11clase profil tehnic -   

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

-  179  elevi invatamant liceal de frecventa redusa –profil uman -filologie(5clase) 

-  76   elevi invatamant postliceal, scoala de maistri (2 clase) 

 

 

Repartizarea elevilor pe niveluri de învățământ 

in anul scolar 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Număr 

elevi 

gimnaziu 

Număr elevi 

învățământ  

liceal, zi  

 

Număr 

elevi 

invățământ 

profesional 

Număr 

elevi 

frecvență 

redusă 

Numîr 

elevi 

Școala de 

maiștri 

115 760 230 179 76 
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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 

 

La  Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă”  își desfășoară  activitatea:  

    -      79 de cadre didactice dintre care – 65 profesori și ingineri   

                                                         - 14 maiștri instruire practică și conducere auto 

         -     12 angajați ca personal didactic auxiliar  

         -     17 de angajați ca 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 46 10 19 1 0 

 

Personal didactic auxiliar - 12:  

contabil şef – 1,  

contabil -1,5 norme, 

administrator – 1,5 , 

secretar şef – 1,  

secretar – 1,  

bibliotecar – 1,  

inginer sistem – 1, 

laborant – 1,5,  

pedagog-1, 

supraveghetor noapte -2, 

technician-1. 

Personal nedidactic – 17: portari – 5, fochişti – 2, muncitori de întreţinere – 2, 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 

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

„Foarte bine”.   
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REZULTATELE ELEVILOR 
SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ 

Comparativ cu anul şcolar precedent, situaţia se prezintă astfel: 

 An școlar 
 2018-2019 

An școlar 
 2019-2020 

Număr  elevi înscriși 
la începutul anului 
școlar 

1410 1360 

 
Total elevi rămaşi 

înscrişi 

 
1336 

1335 

   
 Total elevi promovaţi 

 
1325 

1334 

Procent  
promovabilitate in 
şcoală 

 
99,17 

99,9% 

 

Pe cicluri de învăţământ, promovabilitatea este următoarea: 

clasa Profil/spe

cializare 

Nr elevi 

înscriși la 

început an 

școlar 

Nr. elevi 

rămași la 

sfârșitul 

anului 

școlar 

Nr. elevi 

promova

ți 

Procent                                                                                                                                                               

promova

bilitate 

5   28 28 28 100% 

6   26 26 26 100% 

7   29 29 29 100% 

8   32 32 32 100% 

9A FILO 30 30 30 100% 

9B FILOUCR 22 22 22 100% 

9C ST-NAT 29 29 29 100% 

9D MAT-INF 30 30 30 100% 

9E TEXTIL 23 23 23 100% 

9F TH 29 29 29 100% 

9G 

profesiona

la 
21 21 21 100% 

9H 

profesiona

l 

19 19 19 100% 

9I 

profesiona

l 
24 24 23 95% 

9J 

profesiona

l 
25 25 25 100% 

10A FILO 33 33 33 100% 

10B FILOUCR 27 27 27 100% 

10C ST-NAT 28 28 28 100% 

10D MAT-INF 25 25 25 100% 

10E TEX 23 23 23 100% 

10F TH 23 23 23 100% 

10G TH 17 17 17  

10H profesional 30 30 30 100% 

10I profesional 27 27 27 100% 

11A FILO 44 44 44 100% 
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11B FILOUCR 29 29 29 100% 

11C ST-NAT 25 25 25 100% 

11D MAT-INF 24 24 24 100% 

11E TEXTIL 29 29 29 100% 

11F TH 31 31 31 100% 

11G TH 28 28 28 100% 

11H PROF 21 21 21 100% 

11I PROF 23 23 23 100% 

11J PROF 23 23 23 100% 

12A FILO 56 56 56 100% 

12B FILOUCR 27 27 27 100% 

12C ST-NAT 23 23 23 100% 

12D MAT-INF 20 20 20 100% 

12E TEXTIL 24 24 24 100% 

12F TH 20 20 20 100% 

12G TH 16 16 16 100% 

12H TH 26 26 26 100% 

9FR FILO 37 37 37 100% 

10FR FILO 23 23 23 100% 

11FR  FILO 47 47 47 100% 

M1   43 43 43 100% 

M2   31 31 31 100% 

 

 

II.5.2. Rezultate BACALAUREAT  

 

                 La Examenul de Bacalaureat sesiunea iunie-iulie  2019 s-au inscris 246 de elevi  , 

promovând examenul 148 de  elevi (promovabilitate 60%) 

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

 
 

Examenul de 
bacalaureat 

 
An şcolar 
2018-2019 

 
An şcolar 

 2019 – 2020 
 

Procent 
promovabilitate 

47% 60% 

 

 

                Analizând rezultatele după profilul absolvit de elevi se remarcă procentele peste 85% la 

filiera teoretică, iar  la profilul tehnic procentele sunt foarte mici. 
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REZULTATELE OBŢINUTE LA EXAMENELE DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII 

PROFESIONALE NIVEL 3,4, 5  ÎN ANUL ŞCOLAR 2019 – 2020 

 

LICEU SPECIALIZAREA: TEHNICIAN TRANSPORTURI 

SESIUNEA MAI - IUNIE 2019 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LICEU SPECIALIZAREA: TEHNICIAN ÎN INDUSTRIA TEXTILĂ 

SESIUNEA MAI - IUNIE 2019 

 

 

 

11 

11- 100% 

11- 100% 

0 

0 

ÎNSCRI?I 

PREZEN?I 

ADMI?I 

RESPIN?I 

NEPREZENTA?I 

NUMĂR ELEVI 

38 

38 

 
38-100% 

0 

0 

ÎNSCRI?I 

PREZEN?I 

ADMI?I 

RESPIN?I 

NEPREZENTA?I 

NUMĂR ELEVI 
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ŞCOALA PROFESIONALĂ 3ANI CALIFICAREA PROFESIONALĂ: MECANIC AUTO 

SESIUNEA IUNIE 2019 

 

 

CLASA 
NUMĂR 

ABSOLVENŢI 

NUMĂR ELEVI 

ÎNSCRIŞI PREZENŢI ADMIŞI  RESPINŞI NEPREZENTAŢI 

TOTAL 70 70 66 66 0 4 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ŞCOALA DE MAIŞTRI  SPECIALIZAREA: MAISTRU ELECTROMECANIC AUTO 

SESIUNEA IANUARIE - FEBRUARIE 2019 

 

ANUL 

NUMĂR 

ABSOLVENŢ

I 

NUMĂR ELEVI 

ÎNSCRIŞI PREZENŢI ADMIŞI  RESPINŞI NEPREZENTAŢI 

II 31 31 29 29  2 

TOTAL 31 31 29 29  2 

 

 

 

70 

66 - 94% 

66 - 94% 

0 

0 

ÎNSCRI?I 

PREZEN?I 

ADMI?I 

NUMĂR ELEVI 

                                             4 NEPREZENTA?I 
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31 

 
31 

24 - 100% 

24 - 100% 

0 

0 

ABSOLVEN?I 

ÎNSCRI?I 

PREZEN?I 

ADMI?I 

RESPIN?I 

NEPREZENTA?I 

NUMĂR ABSOLVENŢI 

                                                                         7 
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Raport privind activitatea educativă 
la Colegiul Tehnic “LațcuVodă” Siret 

Anul școlar 2019-2020 

 

A. Activitatea educativă 

 Activitatea desfașurată în cadrul comisiei metodice a diriginților 

 Susțineri de referate –”Reciclarea – o prioritate” – prof. Daneliuc Silvia 

- ”Spunem NU violenței!” – prof. Ciobaniuc Magdalena 

 -”A fi cetățean – între drepturi și obligații” – profRotaruAnghelescuLăcrămioara 

- ”Metode și tehnici noi și tradiționale în ora de dirigenție” – prof. Panciuc Liliana 

   -  

 Dezbateri – ”Rolul părinților în viața școlii” 

                 - ”Tehnologia între dorință și dependență”  

       - ”Implicarea școlii în viața comunității” 

        - ”Impactul media asupra elevilor”  

 

 Consiliul Școlar al Elevilor – acțiuni, evenimente, proiecte  desfășurate 

 

 ”Cafeneaua literară” – proiect de promovare a lecturii 

 ”Zâmbește românește!” – proiect in parteneriat cu CJE 

 ”Ajută-i să zâmbească!”- proiect de strângere de fonduri și acordarea de ajutoare persoanelor 

nevoiașe, celor din Azilul de bătrâni și din centrele de plasament – colaborare cu Fundația 

”Eagle House 

 ”Secret Valentine” 

 

 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?” 
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- ”Talent versus muncă” 

- ”Meseriile la modă și piața muncii” 

-”Examenele și relevanța lor” 

- ”Implicarea în activități extrașcolareși dezvoltarea elevului” 

-”Activitățile în aer libere versus tehnologie” 

-”Familia – partener activ al școlii” 

-”Voluntariatul între modă, necesitate și factor de dezvoltare” , etc. 

 

Proiecte: 

”Bobocii noștri” –sprijinirea organizării Balului bobocilor  

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

 

 

 Programe/proiecte educative din domeniul educaţiei nonformale – rezultate, 

impact, beneficii – exemple 

 

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

 ”Lets do it!” – campanie de ecologizare în parteneriat cu Primăria Siret, Asociația 

Biosilva și Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina 

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

 ”Sentimente în imagini” –concurs de fotografie 

 ”Pe aripile creației” – concurs de creație bilingv română – engleză 

 ”Campania electorală a cărților” –activități de promovare a lecturii 

 ”Dai carte – ai parte de surprize!” – acțiune de donare de carte pentru biblioteca școlii 

 Concurs ”Carteteca- biblioteca ta fresh” – colaborare cu editura Libris 

 Excursie la Grădina Botanică din Iași 

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

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

 ” La mulți ani ,ROMÂNIA!”- activități prilejuite de Ziua Națională (spectacole, 

dzbateri, depuneri de coroane) 

 ”Vine Crăciunul!” – sspectacol de colinzi realizat de elevii claselor  V-VIII 

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

orgnizația  ANITP și Poliția Siret 

 ” Balul Bobocilor ” – spactacol organizat de elevii claselor a XII ași a IX a, cu tema 

“Moulin rouge” 

 Concurs ”Public speaking” – dezbateri în limba engleză 

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

electrocasnice 

 Eminescu – mereu actual –mic spectacol inspirat din creația poetului 

 ”Secret Valentine” – distribuire de mesaje – CȘE 

 ”În prag de primăvară”- creare de mărțișoare 
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 Proiecte desfăşurate în parteneriat cu alte unităţi şcolare, ong - uri, asociaţii, parteneri 

educaţionali, instituții după cum urmează: 

a. Educație rutieră. 

 
Titlul programului/ 

proiectului/ 

campaniei 

Scurtă descriere Organizator Perioada de 

implementa

re 

Nr. de 

beneficiari 

Parteneri 

”Știm să 

circulăm!” 

Activitate desfășurată de diriginți 

la nivelul claselor pentru însușirea 

regulilor de circulație rutieră 

 

C.T. 

”Lațcu 

Vodă” 

Septembrie- 

decembrie 

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 

2019 

30  

 

 

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 

pe categorii 

Parteneri 

 

 

”Eu nu fumez 

azi!” 

În cadrul ședințelor cu 

părinții diriginții au prezenta 

triscurile reprezentate de 

fumat 

C.T. 

”LațcuVodă” 

Siret 

Octombrie 

2019–

februarie 

2020 

Elevi – 

500 

Părinți - 

500 

 

 

d. Prevenirea și combaterea poluării 

Titlul programului/ 

proiectului/campaniei 

Scurtă 

descriere 

Organizator Perioada de 

implementare 

Nr. de 

beneficiari 

Parteneri 

Poluarea Informarea, 

educarea și 

conșientizare 

privind efectele 

poluării 

C.T.”LațcuVodă” ianuarie 

2020-iunie 

2021 

180 Spitalul 

de boli 

cronice 

Siret 
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 activități de consiliere/formare pentru elevi, părinți, cadre didactice - cu referire la prevenirea 

consumului de alcool, tutun, droguri 

 

Exemple de activități de 

consiliere/formare 

Pentru elevi, părinți cadre 

didactice 

Scurtă descriere Nr. de 

activităț

i 

Nr. de 

beneficiari 

pe categorii 

(elevi, părinți, 

comunitate) 

Observații 

 

 

 

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  

5 Elevi – 60 

Profesori – 30 

Membri ai 

comunității – 

20 

 

Activități de suport 

educațional pentru părinți 

Programul activităților de 

suport educațional pentru 

părinți a inclus numeroase 

teme privind prevenirea 

fumatului, consumului de 

alcool și droguri, 

prevenirea utilizării 

substanțelor 

”etnobotanice”, cum ar fi: 

”Riscurile fumatului”, 

”Alcoolul – dușmanul din 

umbră”, ”Drogurile –

pericolul de la colțul 

străzii”, ”Etnobotanicele – 

drogul ascuns”etc. 

35 Părinți - 1000  
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 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. 

a. 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 urgență 

C.T. 

”LațcuVodă” 

Siret 

Septembrie 

2019–martie 

2020 

900  

 

 Voluntariat, sănătate și igienă  

Activitățile de voluntariat realizate de elevi în proiectele  ”Ajută-i să zâmbească” 

Voluntariat în perioada stării de urgență – in parteneriat cu Primăria Siret 

Proiecte şi activităţi de dezvoltare a noilor educaţii 

- ”Patrula de reciclare” 

 

 

 Evenimente din Calendarul activităţilor educative 

-Ziua Holocaustului – conștientizarea consecințelor extremismului de orice tip 

- Ziua Educației – rolul educației în societatea acuală 

- Ziua de prevenție a diabetului zaharat 

- 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 persoanelor cu dizabilități 

- Ziua Eminescu 

- ”Ora Pământului” 

 



15 

 

REZULTATE LA 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 Zilelor Orasului Siret, precum si la nivelul ISJ Suceava este menită să încurajeze 

eforturile pentru obţinerea calităţii prin performanţă. 

În anul şcolar 2019 – 2020,  elevii nostri au obţinut numeroase premii şi menţiuni la 

Olimpiadele și Concursurile școlare dar și la diverse concursuri  județene și interjudețene. 

 

Premii obținute la Colegiul Tehnic Lațcu Vodă Siret în anul școlar 2019- 2020 

Premii obținute la Olimpiade școlare(etapa națională și județeană) 

 

Nr. Profesor Concurs Premiu Elev Clasa 

actuală 

1 Crainiciuc Antoneta Olimp. jud. Ucraineană I Grigoras Cezara 10 

2 Crainiciuc Antoneta Olimp. jud Ucraineană II Schipor Larisa 10 

3 Crainiciuc Antoneta Olimp. jud Ucraineană Mentiune Francovschi 

Andreea 

10 

4 Crainiciuc Antoneta Olimp. jud Ucraineană III Petrasuc  

Nicoleta 

11 

5 Crainiciuc Antoneta Olimp. jud Ucraineană Mentiune Ostepoc Alex 11 

6 Crainiciuc Antoneta Olimp. jud Ucraineană III Cozaciuc 

Denisa Elena  

12 

7 Crainiciuc Antoneta Olimp. jud Ucraineană Mentiune Costi Cosmin 12 

8 Crainiciuc Antoneta Olimp. jud Ucraineană Mentiune Jighir Ilinca  12 

9 Andriiciuc Daniela Olimpiada de limbi clasice 

etapa. jud 
I Corocaescu 

Alexandra 

8 

10 Filipiuc Mihaela Olimpiada de limbi clasice 

etapa. jud 
II Paun Andreea 

Iustina  

7 

11 Băncescu Cristina Olimpiada de limba 

engleză 
 III Coriciuc 

Emmanuela 

11 

12 Băncescu Cristina  Olimpiada de limba 

engleză 
Mențiune Cozmîncă 

Teodora 

11 

13 Munteanu Anamaria Olimpiada de limba 

franceză  
 III Olariu Delia  

 

7 

14 Ciubotaru Ancuța OLAV Mențiune Grigoraș Cezara 10 

 

 

Premii obținute la Concursuri școlare (etapa națională și județeană) 

 

Nr. Profesor Concurs Premiu Elev Clasa 

actuală 

1 Crainiciuc 

Antoneta 

Concurs recitare-faza 

judeteana 

I Petrasuc  

Nicoleta 

11 

2  II Ostepoc Alex 11 

3 III Perijoc Gabriela 11 

4 II Costi Cosmin 12 

5 III Şocaliuc Delia 11 

6 Tinere talente ucrainiene I Ostepoc Alex 11 

7 II Cozaciu Denisa 12 
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8 Munteanu 

Anamaria 
Cuvinte, suflet şi culori I Turcan Corina  9 

9 

Concurs internaţional de 

traduceri Juevenes 

Translatores 

Diploma 

de 

participare 

Ştubianu 

Cosmina  

11 

10 Diploma 

de 

participare 

Ştubianu Larisa 11 

11  Francophones en 

Roumanie 

Menţiune Olariu Delia 7 

12 Pieszczoch 

Nicoleta 
Concurs internaţional de 

traduceri Juevenes 

Translatores 

Diploma 

de 

participare 

Mocanu Andrada 12 

13 Concurs interjudețean 

de creație poetică în 

limba franceză La poésie 

du plumier 

I Niță Georgiana 5 

14 II Ciobotaru Maria 5 

15 Menţiune Iliescu Andra 5 

16 Menţiune Bilba Maria 

Georgiana 

5 

17 Dumitraş 

Cristina 

Maidaniuc 

Jeaneta 

Concursul National de 

Proiecte de Stiinta, 

Tehnologie si Inginerie 

pentru Elevi ROSEF 

Romanian Science and 

Engineering Fair  

I Huţanu Iuliana 

Paula  

8 

18 Concurs internațional 

EU Contest for Young 

Scientist (EUCYS) 

Diploma 

de 

participare 

Huţanu Iuliana 

Paula 

8 

19 Dumitraş 

Cristina 

 Mesajul meu antidrog 

I Huţanu Iuliana 

Paula  

8 

20 II Huţanu Iuliana 

Paula 

8 

21 Menţiune Comandat Iulia 10 

22 Olar Aspazia 

Exprima-te liber 

-etapa judeteana 

I 

Menţiune 

Clucencu 

Alexandra 

10 

23 III Fediuc Karmen  

24 I Crasuleac Maria  

25 I Coriciuc Rafaela  

26 Exprima-te liber 

-etapa nationala 
II Crasuleac Maria  

 27 Melniciuc 

Maria 
Concurs National  Sf 

Ierarh Teodosie de la 

Brazi 

I Sterciuc George 

Gabriel 

10 

28 II Melniciuc 

Teodora 

8 
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Concurs Nume şi prenume elev Clasa Rezultat Profesor îndrumător 

Francophones en Roumanie Olariu Delia 7 Mențiune Munteanu Anamaria 

Aripile creației 

 

Cira Isabela 9 Premiul I Munteanu Anamaria 

Foca Jessica 9 Premiul II Munteanu Anamaria 

Cuvinte, suflet și culori 

 

Turcan Corina 9 Premiul I Munteanu Anamaria 

Strugar Catalina 12 Mențiune Pieszczoch Nicoleta 

Primăvara poeților Corobotiuc Daria 5 Premiul III Pieszczoch Nicoleta 

Grigoraș Simina 12 Mențiune 

specială 

Pieszczoch Nicoleta 

Mocanu Andrada 12 Mențiune 

specială 

Pieszczoch Nicoleta 

Concurs de recitare a poeziei 

ucrainene 

Perijoc Gabriela 10 Premiul I Crainiciuc Antoneta 

Petrașuc Nicoleta 11 Premiul I Crainiciuc Antoneta 

Oștepoc Alex 11 Premiul II Crainiciuc Antoneta 

Șoucaliuc Delia 11 Premiul III Crainiciuc Antoneta 

Costi Cosmin 12 Premiul II Crainiciuc Antoneta 

Concurs interjudețean - Ziua 

limbii materne 

Oștepoc Alex 11 Premiul I Crainiciuc Antoneta 

Cozaciuc Lorena 12 Premiul I Crainiciuc Antoneta 

Costi Cosmin 12 Premiul I Crainiciuc Antoneta 

Concurs național - Tinere 

talente ucrainene 

Oștepoc Alex 11 Premiul I Crainiciuc Antoneta 

Cozaciuc Denisa 12 Premiul III Crainiciuc Antoneta 

Concurs internațional de 

traducere în franceză 

“Juvenes translatores” 

Ștubianu Cosmina 11 Participare Munteanu Anamaria 

Ștubianu Larisa 11 Participare Munteanu Anamaria 

Mocanu Andrada 12 Participare Pieszczoch Nicoleta 

Iavorenciuc Delia 11 Participare Ocrainiciuc Cristi 
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III. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

 

MATERIALE SI RESURSE DIDACTICE 
       Colegiul Tehnic  “Latcu Voda “Siret isi desfasoara activitatea in doua spatii de amplasament 

situate la o distanta de 0,5 km intre ele si anume: 

- complexul din str.Latcu Voda nr.15A; 

- complexul din str. 28 Noiembrie , nr. 43 

Suprafata totala de care dispune scoala este de 171.227,41 mp din care : 

- suprafata construita este de 10.610,76 mp; 

- suprafata terenurilor ( curtilor ) este de 10.966,65 mp ; 

- suprafata poligonului de conducere auto este de 4.650 mp; 

- suprafata agricola totala a unitatii este de 14,5 ha ( teren arabil situat in parcela “Dubova “ din 

Siret). 

   Baza materiala in care isi desfasoara activitatea de invatamant din str. Latcu Voda, nr.15A 

cuprinde cinci cladiri: 

 11  sali de clasa cladirea Liceului + 15 Sali de clasa cladirea Internat ; 

 1 laborator de stiinte (chimie si biologie); 

 1 laborator de fizica; 

 1 biblioteca; 

 1cabinet medical; 

 2 laboratoare de informatica; 

 1 atelier de instruire practica domeniul textile; 

 1 cantina; 

 1 magazie; 

 1 Centrala termica pe gaz metan; 

   Baza materiala in care se desfasoara activitatea de invatamant din str. 28 Noiembrie nr 43 

cuprinde 13 cladiri ; 

 19 sali de clasa; 

 1 cabinet de circulatie – legislatie rutiera; 

 3 cabinete de mecanica;  

 1 cabinet de desen tehnic; 

 1 cabinet metodic; 

 1 laborator de informatica; 

 11 ateliere pentru instruire practica in domeniul mecanic;  

 3 hale pentru reparatii autovehicule; 

 1 atelier electric; 

 forja, strungarie, tamplarie; 

 sala de sport ; 

 6 garaje autocamioane; 

 centrala termica pe gaz metan; 

  spalatorie; 

 1 internat cu 100 locuri; 

 

      S-a elaborat, prin compartimentul contabilitate, proiectul de buget şi  proiectul de achiziţii şi 

dotare a şcolii, am identificat sursele extrabugetare de finanţare. 

     Bugetul a fost repartizat pe capitole şi articole bugetare conform normelor în vigoare. 

     Fondurile extrabugetare, mijloacele fixe şi  obiectele de inventar s-au procurat şi s-au utilizat 
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conform planificării.  

Am realizat execuţia bugetară şi planul de achiziţii şi dotare. 

Pentru anul 2019 finanțarea s-a   realizat după cum urmează: 

1. Finanțarea de bază(din finanțarea standard per elev) 

- cheltuieli de personal – 7477442 lei 

- cheltuieli materiale – 684 500 lei (întreținerea și gospodărirea  bazei materiale existente) 

2. Finanțare complementară: 

– 50 000 lei (materiale de curățenie, camere audio – video supraveghere examene naționale, 

alte servicii) achiziționate în contul sumei de virat pentru neangajarea persoanelor cu handicap 

– 4 000 lei - deplasări 

– 23 000 lei - decontarea navetei cadrelor didactice 

3. Venituri proprii: 

 - 132235 lei – activitatea de internat și cantină 

4. Donații – 14387,45 lei de la comitetul de părinți 

 

5. Finanțarea de la bugetul de stat în valoare totală de 8724557 lei a asigurat 

- bursele  pentru elevi şi a celorlalte forme de ajutor care s-au realizat conform legii 

(programul “Bani de liceu-148 elevi”, « Bursa profesionala-223 elevi »  

- decontarea navetei elevilor conform normelor metodologice în vigoare 

-  desfășurarea examenelor naționale  

 

Spaţiile de învaţământ s-au utilizat în funcţie de numărul de elevi/clase,  utilizându-se şi  

spaţiile cu destinaţie specială (cabinete, laboratoare, bibliotecă, sală de sport, cantină, internat, 

ateliere). 

S-au afişat în şcoală produse realizate de elevi din proprie iniţiativă: material didactic, 

machete, postere, aviziere, pagină web, revista şcolii, grădina şcolii. 

            Încheierea exerciţiului financiar, evaluarea realizării planului de achiziţii şi al utilizării 

fondurilor extrabugetare, întocmirea documentelor legale privind managementul financiar şi arhivarea 

şi păstrarea documentelor financiare oficiale s-au realizat la termen. 

      

Am asigurat transparenţa elaborării şi execuţiei bugetare prin informarea cadrelor didactice în 

şedinţele Consiliului Profesoral. 

În  cursul anului  școlar anterior   s-a reușit ; 

-  reabilitarea  holurilor  din corpul principal de clădire din locația din str. Lațcu  

Vodă;  

reabilitarea  camerelor în internatul școlar(tencuială, var, lambriu, parchet, uși noi) 

și  schimbarea obiectelor sanitare din cabinele grupurilor sanitare din clădirea 

„internat”. 

- reabilitarea laboratorului de chimie si fizica  

- amenajarea unui cabinet de matematica  pentru clasele de liceu 

- amenajarea unui laborator pentru învăţămăntul dual 

- montarea  de uşi antifoc la :secretariat, laborator chimie,laborant,arhivă, bibliotecă 

şi depozitul de manual 

- clasificarea documentelor din arhiva şcolii 

- reabilitarea bibliotecii 

- dotarea tuturor spaţiilor de invatamănt cu senzori antiincendiu 

- reabilitarea grupurilor sanitare din corpul INTERNAT -locația din str. Lațcu  Vodă 

si la hala ateliere din str. 28 Noiembrie 
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- inceperea construierii de grupuri sanitare la hala 1 din strada 28 Noiembrie 

- renovarea şi dotarea unui atelier pentru invăţămantul dual 

- construirea unui atelier nou pentru mecanică auto 

- începerea construirii unui corp  de cladire nou ce va avea : amfiteatru,sali de clasa , 

laboratoare si ateliere 

-  obţinerea  acreditării pentru invăţamantul dual  

 

Pentru perioada următoare ne propunem : 

- Asigurarea dotării corespunzătoare a  spațiilor de învățământ, în special a cabinetelor  , laboratoarelor 

şi atelierelor  pentru disciplinele tehnice 

- Reabilitarea celorlalte birouri  administrative și amenajarea unui spațiu pentru monitorizarea 

sistemului de supraveghere audio – video existent.  

- Reabilitarea intrării  și  a  holurilor  din corpul A al liceului și pavoazarea lor; 

 

 

 

ANALIZA SWOT  -REZUMAT  SI MATRICE 

Puncte tari, puncte slabe,oportunităţi, constrangeri 

Puncte tari  

- 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 scolare (faza judeteana si faza 

nationala); 

- 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+ ,); 

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 ;  

- 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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-Derularea unor proiecte educative 

proprii sau ale MEN de mare impact în 

rândul comunităţilor locale; 

-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; 

-Personal didactic calificat, care a urmat 

numeroase cursuri de formare; 

- finalizarea in termen a pregatirilor pentru 

inceperea anului scolar curent (igienizarea 

spatiilor de invatamant, 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); 

 

Oportunităţi  

- Administraţia locală sprijină, la 

solicitarea noastră, activitatea şcolii, prin 

finanţarea  cheltuielilor de participare la 

unele activităţi extraşcolare ; 

- Finalizarea lucrărilor la extinderea 

liceului ceea ce a favorizat asigurarea 

învățământului într-un singur schimb(8.00-

15.00) și condiții mai bune pentru 

siguranța și securitatea elevilor  

- Instituţiile culturale din oras asigură un 

cadru educaţional şi cultural ridicat pentru 

realizarea competenţelor ştiinţifice, 

culturale şi estetice; 

- Poliţia orasului sprijină activităţile de 

combatere a fenomenului infracţional, a 

delicvenţei juvenile, precum şi activităţile 

de educaţie moral – civică şi rutieră; 

- repararea tuturor acoperisurilor ale 

cladirilor existente (la partea 

pluviala:jgheaburi , burlane ); 

-repararea trotuarelor si cailor de acces in 

cladirea liceului, la intrarea elevilor ; 

-imbunatatirea  laboratorului AEL; 

-dotarea cu camere de supraveghere la 

scoala profesionala si un sistem de 

monitorizare a parcului auto. 

 

Constrangeri 

 

 

- Reducerea populaţiei şcolare, în perspectivă 

(demografic) 

- Slaba motivaţie financiară a tuturor angajaţilor unităţii; 

- Modificări rapide în sistemul educaţional; 

- Procent scazut de promovabilitate la Bacalaureat a 

elevilor de la profil tehnic ; 

- Implicarea redusă a mediului de afaceri în 

şcolarizarea unor elevi în meserii care înregistrează 

deficit de personal angajat.  

- Imposibilitatea motivării prin recompense a activităţii 

cadrelor didactice care se implică în activităţi 

extracurriculare. 
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REZUMATUL ASPECTELOR PRINCIPALE CARE NECESITA DEZVOLTARE  

 

o Asigurarea calităţii procesului instructiv educativ 

o Asigurarea şanselor egale în formarea profesională  

o Asigurarea tranziţiei de la şcoală la locul de muncă 

o Creşterea numărului de cadre didactice care aplică învăţarea centrată pe elev 

o Dezvoltarea reţelelor de colaborare la nivel intern şi extern 

o Asigurarea sprijinului pentru alegerea avizată a traseului de formare profesională 

o Îmbunătăţirea accesului la informare  

o Formarea cadrelor didactice pentru implementarea Sistemului Naţional al Calităţii (în special 

pentru ICE, programe de sprijin, învăţare asistată de calculator, educaţie la cerere) 

o Implicarea partenerilor în susţinerea materială a elevilor proveniţi din medii defavorizate. 

o Orientarea şi consilierea privind cariera. 

o Implementarea şi derularea de proiecte din perspectiva integrării europene 

o Identificarea cadrelor didactice cu disponibilităţi de lucru în echipe de 

elaborare proiecte şi programe; 

o Dezvoltarea departamentului de marketing educaţional. Promovarea rezultatelor şi 

valorilor şcolii. 

o Combaterea absenteismului şi a abandonului școlar. Consilierea părinţilor 

o Eficientizarea resurselor materiale, didactice şi a resurselor financiare (dotări ateliere, 

laboratoare, informatizare bibliotecă, mobilier, instalaţia de gaz în laborator, obţinerea 

resurselor extrabugetare din activitatea atelierelor şcoală) 

 

 

Director, 

      Prof. Platec Cezar Nicolae 


