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MISIUNEA ASUMATĂ 

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

2020-2021 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 MEN, 

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. 
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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, 
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  73 

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. 

   
 

II. RESURSE UMANE 
 

             Planul de școlarizare pentru anul școlar 2020 - 2021 s-a realizat în totalitate, astfel în școala 
noastră au fost  înscriși la 15.09.2020 un număr de 1385 elevi în următoarele forme de învățământ: 

Din totalul de  1385 de elevi  : 
- 115 elevi învățământ gimnazial (4 clase ); 

- 726elevi   învățământ liceal de zi   (26 de clase); 

 16 clase filiera teoretica  

 10 clase profil tehnic  

-  235 elevi învățământ profesional de zi cu durata de 3 ani (10clase); 
-  225 elevi învățământ liceal de frecventa redusa –profil uman –filologie(5 clase) 

-  84  elevi învățământ postliceal, școala de maiștri (2 clase) 
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Repartizarea elevilor pe niveluri de învățământ 

in anul școlar 2020-2021 

 

 

 

 
 
 

 

învățământ profesional de 3 ani  

Domeniu de 
pregătire 

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 

3 72 4 88 2 55 

Mecanic 
DUAL 

1 20     

 

La  Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă”  își desfășoară  activitatea:  

- 78 de cadre didactice dintre care - 63 profesori și ingineri   

- 15 maiștri instruire practică și conducere auto 

- 12 angajați ca personal didactic auxiliar  

- 18 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 15 3 2 
 

Personal didactic auxiliar - 12:  

contabil şef – 1,  

administrator patrimoniu– 1 , 
administrator financiar – 1, 
secretar şef – 1,  

secretar – 1,  
bibliotecar – 1,  

inginer sistem – 1, 
laborant – 1,5,  
pedagog-1, 

supraveghetor noapte -2, 
tehnician-1. 

Număr elevi 

gimnaziu 

Număr elevi 

învățământ  liceal, 

zi 

 

Număr elevi 

învățământ 

Profesional/dual 

Număr elevi 

frecvență 

redusă 

Număr elevi 

Școala de 

maiștri 

115 726 235 225 84 
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Personal nedidactic – 18: portari/paznic – 4, fochişti și bucătari – 5, 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”. 

REZULTATELE ELEVILOR 
 

SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ 

 An școlar 
2020-2021 

Număr  elevi înscriși la 
începutul anului școlar 1385 

 
Total elevi rămaşi 
înscrişi 

1329 

 
Total elevi promovaţi 

1305 

Procent  promovabilitate 
in şcoală 

99,69% 

 

Pe cicluri de învăţământ, promovabilitatea este următoarea: 

Clasa 
Profil/specializ

are 

Nr elevi 

înscriși la 

început an 

școlar 

Nr. elevi 

rămași la 

sfârșitul 

anului 

școlar 

Nr. elevi 

promovați 

Procent                                                                                                                                                               

promovabilita

te 

5  Gimnaziu 28 27 27 100% 

6 Gimnaziu 31 31 31 100% 

7 Gimnaziu 26 26 26 100% 

8 Gimnaziu 30 30 30 100% 

9A FILO 28 30 30 100% 

9B FILOUCR 28 28 28 100% 

9C ST-NAT 28 28 28 100% 

9D MAT-INF 28 28 28 100% 

9E TEXTILE 28 27 27 100% 

9F TH 28 29 29 100% 

9G profesional 24 24 24 100% 

9H profesional 24 26 25 96,15% 

9I profesional 24 24 24 100% 

9J dual 20 20 18 90% 

10A FILO 31 31 31 100% 

10B FILOUCR 23 23 23 100% 
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10C ST-NAT 29 29 29 100% 

10D MAT-INF 30 29 29 100% 

10E TEXTILE 24 23 23 100% 

10F TH 28 27 24 88,88% 

10G profesional 21 19 16 84,21% 

10H profesional 20 20 20 100% 

10I profesional 22 20 20 100% 

10J profesional 25 26 24 92,30% 

11A FILO 34 34 34 100% 

11B FILOUCR 21 21 20 95,23% 

11C ST-NAT 28 28 28 100% 

11D MAT-INF 23 23 23 100% 

11E Textile 24 20 20 100% 

11F TH 26 24 22 91,66% 

11G TH 27 23 23 100% 

11H profesional 29 30 30 100% 

11I profesional 26 25 25 100% 

12A FILO 45 45 45 100% 

12B FILOUCR 29 29 29 100% 

12C ST-NAT 24 24 24 100% 

12D MAT-INF 24 24 24 100% 

12E Textile 29 26 26 100% 

12F TH 30 29 24 82,75% 

12G TH 29 27 27 100% 

9FR FILO 28 26 26 100% 

10FR FILO 49 42 42 100% 

11FR FILO 63 53 53 100% 

12FR FILO 51 55 55 100% 

13FR FILO 32 30 28 93,33% 

M1   41 25 25 100% 

M2   43 41 41 100% 

 

 

II.5.2. Rezultate BACALAUREAT  

 
La Examenul de Bacalaureat sesiunea iunie-iulie  2021 s-au înscris 201 de elevi din care s-au prezentat 

188 de elevi, promovând examenul 102 de  elevi (promovabilitate 50,74%) 
 

Examenul de 
bacalaureat 

 
An şcolar 

2020 – 2021 

Procent 
promovabilitate 50,74% 

 
 

                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 2020 – 2021 

 

LICEU SPECIALIZAREA: TEHNICIAN TRANSPORTURI 

SESIUNEA IUNIE 2021 

 

CLASA 
NUMĂR 

ABSOLVENŢI 

NUMĂR ELEVI 

ÎNSCRIŞI PREZENŢI ADMIŞI  RESPINŞI / 

NEPROMOVATI 

NEPREZENTAŢI 

12 F 24  20 13 2 10 7 

12 G 24 18 17 3 14 1 

TOTAL 48 38 30 5 24 8 

 

 

 

LICEU SPECIALIZAREA: TEHNICIAN ÎN INDUSTRIA TEXTILĂ 

SESIUNEA IUNIE 2021 

 

CLASA 
NUMĂR 

ABSOLVENŢI 

NUMĂR ELEVI 

ÎNSCRIŞI PREZENŢI ADMIŞI  RESPINŞI NEPREZENTAŢI 

12 E 26 11 11 1 10 0 

TOTAL 26 11 11 1 10 0 

 

 
 

ŞCOALA PROFESIONALĂ 3 ANI CALIFICAREA PROFESIONALĂ: MECANIC AUTO 

SESIUNEA IULIE  2021 

 

CLASA 
NUMĂR 

ABSOLVENŢI 

NUMĂR ELEVI 

ÎNSCRIŞI PREZENŢI ADMIŞI  RESPINŞI NEPREZENTAŢI 

11 H 30 30 30 30 0 0 

11 I 25 25 25 25 0 0 

TOTAL 55 55 55 55 0 0 

 

 

 

ŞCOALA DE MAIŞTRI  SPECIALIZAREA: MAISTRU ELECTROMECANIC AUTO 

SESIUNEA IANUARIE - FEBRUARIE 2021 

 

ANUL 
NUMĂR 

ABSOLVENŢI 

NUMĂR ELEVI 

ÎNSCRIŞI PREZENŢI ADMIŞI  RESPINŞI NEPREZENTAŢI 

II 41 41+1* 41 41 0 1 

TOTAL 41 41+1* 41 41 0 1 

 

* absolvent serie anterioară 
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Proiecte  și programe 

 
 

Proiecte desfășurate in anul școlar 2020-2021 
1. Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” Siret, în calitate de promotor, implementează începând cu data 

de 1 martie 2021 proiectul cu titlul„Îmbunătățirea stagiilor de practică în domeniul mecanic 

auto - IMPAS". Proiectul se va derula pe parcursul a 12 luni, până la data de 28.02.2022. Acest 

proiect se derulează în parteneriat cu agentul economic Service AutoVIV din Vicovu de Sus, 

unde elevii noştri desfăşoară stagiile de pregătire practică. Implementarea proiectului are la 

bază contractul de finanțare nr: 2019-EY-PCVET-0005 pentru   proiecte în domeniul 

Învățământului Profesional  și Tehnic, finanțat prin Granturile SEE – Mecanismul Financiar 

2014-2021, încheiat cu Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației 

și Formării Profesionale. Proiectul a cuprins o vizită de studiu în Portugalia. Un număr de nouă 

persoane au participat la vizita de studiu. Gazda vizitei de lucru a fost Centrul de 

formare  Braga Mob din Portugalia și Escola Profissional de Braga. Din grupul ţintă au făcut 

parte  managerul unităţii, un  profesor de limba engleză din şcoala  noastră, patru cadre 

didactice din învățământul profesional de specialitate. Din partea agentului economic au fost 

trei persoane, una din partea conducerii unităţii şi doi tutori de practică. 
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2. Proiect Erasmus+ cu titlu 'Towards zero waste", desfășurat în Chojna, Polonia, în perioada 

26 iunie- 2 iulie 2021, derulat în colaborare cu școli din Polonia, Malta și Ungaria. La 

mobilitatea din Polonia au participat 9 elevi și 2 profesori.  
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3. Acreditare ERASMUS+ KA1 VET - 2020-1-RO01-KA120-VET-095382 

Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” Siret are Acreditarea Erasmus pentru a derula proiecte de 

mobilitate Erasmus+ în domeniul „Formare Profesională (VET)”. Perioada de valabilitate a 

prezentei Acreditări este 01.03.2021 – 31.12.2027. 

4. Proiectul2021-1-RO01-KA121-VET-000005707,depus la termenul limită de 11 mai 2021, cu 

KA121-VET-D613DD66, a fost aprobat și va primi o finanțare de 80.340 de euro pentru anul 

școlar 2021-2022. 

https://www.erasmusplus.ro/library/VET/2021/KA1_rezultate/Rezultate%20KA121_VET.pdf 

 

Responsabil: Prof. Aspazia Olar 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

https://www.erasmusplus.ro/library/VET/2021/KA1_rezultate/Rezultate%20KA121_VET.pdf
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Catedra de Informatică și TIC 

Cursuri de formare – prof. Olar Aspazia 

Nr.crt. Denumire curs de formare Nr.de ore/credite 

1. MCE - Microsoft Certified Educator 60 de ore/15 credite transferabile 

2. Programul de formare pentru constituirea Corpului 

de profesori evaluatori pentru examenele și 
concursurile naționale (CPEECN) 

60 de ore/15 credite transferabile 

3. Caravana Aspire Teachers 2021 – Drumul către 

învățare autentică 

16 ore 

4. Cursul online Intensiv De EducațieDigitală 21 septembrie – 16 decembrie 2020 

5. Profesor real intr-o scoala virtuala 40 de ore 

 

Cursuri de formare – prof. Vicol Laura 

Nr.crt. Denumire curs de formare Nr.de ore/credite 

1. Obtinerea gradului didactic - Gradul II 60 de credite 

2. Profesor în online Digital Nation 64 de ore/16 credite transferabile 

3. Intensiv de educație digitală organizat de Asociația 
Techsoup 

62 de ore 

 

Concursuri 

 Prof. îndrumător Olar Aspazia 

Concursul Gândirea critică în era digitală. Stop Știrilor False! 

- Davidean Alexandra, diplomă de participare 

- Grigoraș Dalia, diplomă de participare. 

 La Concursul de robotică Nextlab.tech 2021, următorii elevi s-au calificat în etapa a II-a: 

- Gherasim Paula 

- Erastov Albert 

- Niță Georgiana Elena 

- Pescleve Andrei 

- Alexandrescu Maria-Alexandra 

- Chideșa Alexia 

- Niță Georgiana. 

Dintre aceștia, Gherasim Paula și Erastov Albert din clasa a VI-a vor primi kit-uri gratuite de 

robotică. 

Prof. îndrumător Melniciuc Maria-Concursul Dual PC –secțiunea fotografie  

Lica Daneliuc Alexandru-premiul I 

Stoian Vlad Cosmin-premiul al II lea 

Coslac Tamara Ioana-premiul special  



12 

 

 

Cursuri de formare-prof. Melniciuc Maria Eugenia 

 

Programul de formare pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și 

concursurile naționale( CPEECN), acreditat prin OMEC 6081/2020 ca program de tip blended 

learning, cu durata de 60 ore, 15 credite profesionale transferabile 
Programul de formare continua « Profesor in online », domeniu tematic: competențe TIC/digitale, 
64 ore și 16 credite profesionale transferabile, program acreditat prin OMEC nr.4925/10.08.2020, în 

perioada 30.09-19.11.2020 
Programul de formare continua : “Metode interactive de predare-învățare-evaluare centrate pe 

elev„ , 103 ore, 25 credite profesionale transferabile, acreditat prin OMEN3937/19.04.2019 și furnizat 
online de tip sincron audio-video( webinar), pe platformele Google Classroom si Google Meet 
Cursul „Profesor real într-o școală virtuală”, 15 ore de pregătire teoretică și 25 de ore de activități 

practice, derulate exclusiv în sistem online, asincron, iunie 2021 
Certificare MICROSOFT CERTIFIED EDUCATOR (Technology Literacy for Educators – 21st 

Century Learning Design), ca urmare a participării la cursul de formare MCE - Microsoft Certified 

Educator, organizat de Certipro Education, cu durata de 60 de ore (martie - mai 2021) și 15 credite 

profesionale transferabile 

Curs Intensiv de educație digitală 3 martie-15 mai 2021, Organizat de Asociația Techsoup-62 de 

ore 

Cursuri European Schoolnet Academy 

Digital Literacy and Online Safety  19 Aprilie - 26 Mai 2021 (16 ore) 
EU Code Week Deep Dive MOOC 2020 16 Septembrie - 30 Octobrie 2020 (25 ore) 

 
Proiecte eTwinning 

Be Media Awake 
We R Coding Our Smart House 
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Raport de activitate prof. Duduman Andreea 

An școlar 2020-2021 

 

Perfecționare: 

Gradul didactic I, ianuarie 2021 

Cursuri: 

1. Curs de formare continuă avizat MEC, furnizor CCD, 24 de ore ”Platforma electronică în autoevaluarea 

școlară” 

2. Seminarul de formare „Starea de bine a profesorului”, 25 de ore, CCD Suceava 

3. webinarii:  

a. Educația la timpul prezent, „Asociația europerană a profesioniștilor din educație” 

b. Inteligența emoțională în actul de predare, SELLification România 

c. Elevul tău este un geniu!, SELLification România 

d. Eroii internetului-siguranță online pentru elevi, ADFABER România 

e. Tehnici de motivare a elevilor prin NPL, SELLification România 

f. Excelența în cariera de dascăl, SELLification România 

g. Conferința eLearning.Romania, „Unelte pentru învățarea online”, Ascendia 

4. Evaluarea formativă online, 8 ore, intuitext, România 

5. „Profesor real într-o școală virtuală”, 25 de ore, Salvați copiii, România 

6. Provocările școlii online în integrarea elevilor cu CES, CCD Suceava 

 

Proiecte și parteneriate: 

1. Proiect Erasmus Promehs, în parteneriat cu USV 

2. JA in a Day – Educație pentru orientare profesională, JA România 

3. Parteneriat cu Centrul Cultural Siret, cu activități conform protocolului 

 

Rezultate elevi: 

Premiul special (proză), eleva Vezeteu Maria, Concursul Național de Creație Literară „Mihai Eminescu”, 

Ialomița 

Mențiune, eleva Ursachi Maria, Concursul „Mesajul meu antidrog”, Institutul Bucovina 

Premiul special, eleva Vezeteu Ana Maria, Concursul „O comunitate fără sărăcie”, Institutul Bucovina 

 

Publicații: 

Partener permanent cu www.literaturapetocuri.ro, editor și redactor la Editura Literpress Publishing.  
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Raport de activitate prof. Haureș Mirela 

An școlar 2020-2021 

Cursuri și webinarii: 

„Jocuri didactice la școală, în tabără și în online – SELLification 

Starea de bine a profesorului – SELLification 

Elevul tău este un geniu! – SELLification 

Atelier de cuvinte – Partea văzută și nevăzută a profesiei de artist 

Tehnici de motivare a elevilor prin NPL 

Arta povestirii, Scena și culisele 

Conferința internațională „Educație timpurie online și offline, AO CULTUM Moldova 

Conferința internațională 10th online Pan-European 

Excelența în cariera de dascăl – SELLification 

Selfie 2020-2021 

Eroii internetului – ADFABER 

Program de dezvoltare personală pentru cadrele didactice; entuziasm, aventură, echilibru, simț al umorului 

 Proiecte: 

Proiect cultural-internațional „Promenada Culturală MartUNESCO”, seminar: ”Bune practici educaționale 

în pedagogia de patrimoniu” 
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Prof. Andriiciuc Daniela 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

proiectului 

Coordonat/ 

Organizat 

de... 

Unități 

școlare 

implicate 

Nr. cadre 

didactice și 

elevi 

participanți 

Exemple de bune practici Impactul la nivelul grupului 

țintă 

 

 ZICI (Ziua 

cititului 

împreună) 

Colegiul 

Tehnic 
Lațcu Vodă, 

Siret 

 5 cadre 

didactice, 
200 de elevi 

Un decor nou pentru 

colțul de lectură 
 

Să desenăm ceea ce citim 
 
 Povești fără vârstă 

 
Un strop de pasiune 

(moment în care profesorul 
își arată dragostea  pentru 
lectură, ajutând elevii să 

devină, și ei, fericiți în 
lumea cărților.) 

Citim în familie 

 

 

Privind elevii: 

 • stimularea gustului pentru 
lectură; • apropierea copiilor 

de carte şi de cuvântul scris; • 
formarea unei atitudini de grijă 
şi respect faţă de carte; • 

familiarizarea copiilor cu 
diferite tipuri de scriere; • 

îmbunătăţirea comunicării 
orale şi stimularea interesului 
pentru citit-scris; • cunoaşterea 

instituţiilor care se ocupă de 
apariţia, distribuirea sau 

păstrarea cărţilor; • stimularea 
imaginaţiei şi a creativităţii 
verbale; • împărtăşirea 

experienţelor personale.. 
Privind părinţii:  
• conştientizarea părinţilor cu 

privire la rolul lor în 
dezvoltarea şi educaţia 

propriilor copii; • creşterea 
implicării părinţilor în 
activitatea şcolii şi în crearea 

unui mediu cald şi sigur pentru 
copil 

 

 PROMEHS- 

proiect 

ERASMUS 

  10  Cadre 

didactice 70 
de elevi 
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ce 

promovează 
starea de bine 
la nivelul 

școlilor 
 

 Pledoarie 

pentru 

lectură 

Colegiul 

Tehnic 
Lațcu Vodă, 

Siret 

  - exerciţii de redare (prin 

povestire) a conţinutului 
unor opere; 

- analiza modului de a-şi 
petrece copilaria în operele 
literare şi copilăria 

personală 
-vizionare film  

- exerciţii de reperare a 
unor argumente şi a unor 
contraargumente;  

-exerciţii de exprimare 
liberă a opiniilor; 

-exerciţii de comunicare în 
grup; 
- exerciţii de reperare a 

unor argumente şi a unor 
contraargumente; 
- exerciţii de exprimare 

liberă a opiniilor; 
- exerciţii de adaptarea 

comportamentului verbal şi 
nonverbal la o situaţie de 
comunicare inedită (uneori 

neplăcută); 

Parcurgerea programei 

de către elevii care participa la 
acest proiect conduce la 

formarea unor competenţe de 
comunicare ce asigură 
integrarea cu succes a acestora 

în viaţa socială şi profesională. 
Alegerea acestui 

proiect a pornit de la dorinţa 
de a determina  elevii să 
iubească lectura, 

conştientizându-i de faptul că 
timpul petrecut cu cartea este 

cu adevărat cel mai folositor. 
Şi chiar dacă lectura şcolarului 
trebuie făcută pe baza unei 

selecţii destul de riguroase, ea 
trebuie să devină asemeni unei 
oaze de destindere în care el să 

se regăsească în ceasurile de 
răgaz, neconstrâns de cerinţele 

unei programe obligatorii. 
Ne-am propus, de 

asemenea, să insuflu elevilor 

dorinţa de a–şi alcătui o 
bibliotecă, spre a avea cartea 

oricând la îndemână. 

 

  „Curriculum 

relevant, 

     abilitarea 
curriculară/formarea a 
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educație 

deschisă 

pentru toți – 

CRED” 

55.000 cadre didactice din 

învățământul primar și 
gimnazial pentru o 
abordare metodologică 

centrată pe competențe 
cheie, în acord cu noul 

curriculum și adaptarea 
activităților de învățare la 
nevoile specifice ale 

fiecărui elev, inclusiv ale 
celor aflați în risc de 

abandon școlar; 
 Facilitarea predării-

învățării centrate pe elev, 

mai exact, facilitarea 
învățării astfel încât să 

permită și să sprijine 
fiecare elev să progreseze 
în învățare, indiferent de 

posibilele dificultăți 
întâmpinate în învățare, 

indiferent de etnie, 
dizabilitate etc.; 

 Proiectarea și derularea 

predării-învățării centrate 
pe formarea de 

competențe în contextul 
noului cadru de referință 
al Curriculumului 

national dezvoltat prin 
proiect; 

 Abordarea integrată (în 
sensul realizării 
conexiunilor cu viața 

reală); 
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 Asumarea de către 

profesori a unor roluri 
noi, facilitarea învățării în 
contexte nonformale și 

informale de educație. 
 Folosirea metodelor 

alternative de evaluare 
formativă; 

 Respectarea diversității; 

 Valorificarea orelor aflate 
la dispoziția profesorului 

(25%) în avantajul 
progresului fiecărui elev; 

 Proiectarea CDS 

valorificând nevoile, 
resursele și contextul 

cultural, social, economic 
local; 

 Revizuirea documentelor 

curriculare care vizează 
Programul „A doua 

șansă”. 
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Prof.  FILIPIUC  MIHAELA  

Raport de activitate 

 

 

Cursuri: 

1. CRED, finanțat de Ministerul Educației 

2. MCE, Microsoft Educator, finanțat de Certipro, 15 credite 

3. Curs de formare continuă avizat MEC, furnizor CCD, 24 de ore ”Platforma electronică în 

autoevaluarea școlară” 

4. Participări la peste 20 de webinarii și de conferințe susținute de CCD, SuperTeach, Merito 

și Webdidactica 

5. „Profesor real într-o școală virtuală”, 25 de ore, Salvați copiii, România 

 

Proiecte: 

1. Proiect Erasmus Promeha, în parteneriat cu USV 

2. Proiect eTwinning ”Treasure of wisdom” 

3. Cea mai mare lecție despre Drepturile copilului, în parteneriat cu Salvați copiii 

4. Proiect educațional ”Pot și în online”, susținut cu elevii clasei a VIII-a 

 

Rezultate elevi: 

Mențiune la Concursul ”Plăcerea lecturii și a privirii”, desfășurat de Anpro, eleva Ciurciun 

Jessica 

 

Publicații: 

3 articole  
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Raport de activitate prof. Ciubotariu Ancuța Simona 

An școlar: 2020-2021 

 
Educație și formare: 

Cursuri: 1. CRED, finanțat de Ministerul Educației; 

               2. Curs de formare continuă avizat MEC, finanțat CCD, ,,Platforma electronică în 
autoevaluarea școlară”; 

               3. Curs de formare profesională, avizat MEC, susținut de Universitatea de vară ,, Merito”; 
               4. Curs de formare profesională, ,, Școala de vară CRED,,, finanțat CCD; 
               5. Seminar de formare, ,, Starea de bine a profesorului,, , finanțat de CCD; 

               6. Seminarii de formare susținute de  ADFABER și SELLification ( 15 sesiuni); 
               7. Seminarii de formare online MERITO, Super Teach; 

               8. Seminar internațional de formare ,, Bune practivci educaționale în pedagogia de 
patrimoniu,,  organizat de Centru de Conservare și Promovare a Culturii Arboroasa în partenerit cu 
școli din Europa. 

             9. Conferință internațională ,, Educație timpurie online și offline,, organizat de AO CULTUM, 
Moldova. 

             10. Seminar de formare organizat de Salvați copiii. 
             11. Școala de vara pentru profesori, ,,Învățarea socio-emoțională-SEL,,, susținut de CCD, 
Suceava. 

            12. Curs de formare profesională ,, Promovarea sănătații mintale în școală,,, organizat de 
Universitatea ,, Ștefan cel Mare”, Suceava  

           13. Conferință Europeană ,, STEAM- Inspirație și Motivație în educație”, CCD, Suceava. 
Proiecte educaționale 

1. ZICI- proiect educațional pentru promovarea lecturii; 

2. Educație pentru sănătate; 

3. Proiect Erasmus Promehs, în parteneriat cu USV; 

4. Cea mai mare lecție despre Drepturile Copilului, în parteneriat cu Salvați copiii; 

5. MarțUNESCO- proiect internațional, în parteneriat cu Centru de Conservare și Promovare a 

Culturii Arboroasa. 

6. Parteneriate cu alte instituții de învățământ. 

 

Rezultate elevi: 

1. Gabor Paula, clasa a XI-a- Premiul I, Concurs internațional ,, MartUNESCO”. 

2. Olar Todor, clasa a VII-a, Premiul I, Concurs internațional ,, MartUNESCO”. 

3. Grigoraș Cezara, clasa a XI-a, Premiul I, Concurs internațional ,, MartUNESCO”. 

4. Clipa Andreea, clasa a X-a ,Premiul I, Concurs ,,Lectora,,; 

5. Gabor Paula, clasa a XI-a, Premiul I, Concurs ,,Lectora,, 
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Raportare prof. DUMITRAȘ Cristina-Amalia 

Situația performanțelor școlare obținute cu elevii în anul școlar 2020-2021 

 

 

Nr 
crt. 

Numele si prenumele 
profesorului 

Numele si prenumele 
elevului  

Participare  
Concurs 
/olimpiada, 
alte competiții 
cu detalii 
numele 
/perioada/ 
nivelul  (jud., 
național, 
internațional ) 

Performanta 
obținuta 

Obs 

1 DUMITRAȘ  
CRISTINA-AMALIA 
Ing. MAIDANIUC 
JEANETA-STELUȚA 

HUȚANU IULIANA-
PAULA 

Rosef/ 
noiembrie/ 
NAȚIONAL 

PREMIUL I  

2 DUMITRAȘ  
CRISTINA-AMALIA 
Ing. MAIDANIUC 
JEANETA-STELUȚA 

HUȚANU IULIANA-
PAULA 
 
COMANDAT 
IULIA 

Rosef/ 
noiembrie/ 
NAȚIONAL 

PREMIUL II  

3.  DUMITRAȘ  
CRISTINA-AMALIA 
 

OȘTEPOC ALEX 
 
NUȚU PATRICIA 
IULIANA 
 

Rosef/ 
noiembrie/ 
NAȚIONAL 

PREMIUL III  

4. DUMITRAȘ  
CRISTINA-AMALIA 
 

OȘTEPOC ALEX 
 
 

High School 
Science 

Projects/ 
mai/ 
NAȚIONAL 

PREMIUL I  

5. DUMITRAȘ  
CRISTINA-AMALIA 
 

HUȚANU IULIANA-
PAULA 
 
COMANDAT 
IULIA 

High School 

Science 
Projects/ 
Mai/ 
NAȚIONAL 

PREMIUL II  
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6. DUMITRAȘ  
CRISTINA-AMALIA 
 

OȘTEPOC ALEX 
 
HUȚANU LAURA 
 

ExpoCiencias
Nacional 
Costa Rica 

(MILSET)/ 
21-23 aprilie/ 
INTERNAȚIO
NAL 

PARTICIPARE  

7. DUMITRAȘ  
CRISTINA-AMALIA 
 

HUȚANU IULIANA-
PAULA 

Youth 
Internațional 
Science Fair 
2021/ 
10-12 aprilie/ 
INTERNAȚIO
NAL 

MEDALIE DE 
ARGINT 

Jakarta, 
Indonezia 
 

8. DUMITRAȘ  
CRISTINA-AMALIA 
 

HUȚANU IULIANA-
PAULA 

International 
Science 

Project 
Olympiad/ 
1-2mai/ 
INTERNAȚIO
NAL 

MENȚIUNE DE 
ONOARE 

Istanbul- 
TURKEY 

9. DUMITRAȘ  
CRISTINA-AMALIA 
Ing. MAIDANIUC 
JEANETA-STELUȚA 

COMANDAT 
IULIA 
HUȚANU IULIANA-
PAULA 
NUȚU PATRICIA 
IULIANA 
OȘTEPOC ALEX 
 
 

Noaptea 
Cercetătorilor 
Europeni 

Participare ca 
expozanți 

 

10. DUMITRAȘ  
CRISTINA-AMALIA 
 

HUȚANU IULIANA-
PAULA 
 

World Youth 
Innovation 

Award/ 
17-19 august/ 
INTERNAȚIO
NAL 

Medalie de aur, Iysa 
semi-grand 

 

 

Proiecte 

Efectele unor medicamente și ale unor aminoacizi asupra organismelor vii 

Poluarea aerului – colaborare cu Spitalul de boli cronici Siret 

Chemistry Experiments At Home-proiect Etwinning 

 

Cursuri de perfecționare  

Profesor în on-line-Digital Nation-16 credite 

Metode interactive de predare-învățare centrate pe elev-25 credite 
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Prof Daneliuc Silvia  

Participare cursuri 
1.Foloseşte manuale 3D şi instrumente interactive pentru a susţine lecţii interactive la distanţă-

26.05.2020 
2. Eroii internetului-siguranță online pentru elevi, ADFABER România 

3.Programul de formare pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și 
concursurile naționale (CPEECN) 

4.“Webinar-ul introductiv dedicat profesorilor, pe tema siguranței online pentru elevi”. 

 

 

 
Prof Platec Cezar Nicolae 

 
Participare cursuri 
1.Foloseşte manuale 3D şi instrumente interactive pentru a susţine lecţii interactive la distanţă-

26.05.2020 
2. Eroii internetului-siguranță online pentru elevi, ADFABER România 
 

 

 

Prof Burlă Larisa Cornelia 

 

  A obţinut gradul didactic II.   

 
CATEDRA DE LIMBI MODERNE 

Raport de activitate 

 

Anul școlar 2020-2021 a constituit o provocare chiar mai mare decât anul școlar anterior din cauza 

faptului că în unitatea noastră orele de curs s-au desfășurat în regim online pe toată durata semestrului I 
și in mare parte din semestrul al II-lea, ca urmare a pandemiei de COVID-19. Cu toate acestea, 

activitatea catedrei de limbi moderne a fost bogată și variată, după cum se poate vedea în continuare. 
 

1. CONCURSURI ȘCOLARE  
 

 NIVEL JUDEŢEAN 
 

 Concursul «Tourisme et découverte de l‟autre», editia I 

Davidean Alexandra, clasa a XI-a, Premiul I, secțiunea « Prezentări PPT », profesor  îndrumator 

Pieszczoch Nicoleta 

Bancescu Ana Maria, clasa a IX-a, Premiul III, sectiunea « Eseuri in limba franceza », profesor  
îndrumator Pieszczoch Nicoleta 

Chidesa Anastasia, clasa a IX-a, Mentiune speciala, « Prezentari PPT », profesor  îndrumator 
Pieszczoch Nicoleta 

Stubianu Georgiana-Larisa, clasa a XII-a A, Premiul al II-lea, eseu,  prof. îndrumator Munteanu 
Anamaria 
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Stubianu Cosmina, clasa a XII-a A, Mențiune specială, prezentare PPT, prof.îndrumător Munteanu 
Anamaria  

 Concursul «Ne pretuim valorile?»  

Pieszczoch Roxana-Maria, clasa a X-a, Premiul I, profesor  indrumator Pieszczoch Nicoleta 

Clucencu Elena, clasa a XI-a, Premiul I, profesor  indrumator Pieszczoch Nicoleta 

Davidean Alexandra, clasa a XI-a, Premiul II,   profesor  indrumator Pieszczoch Nicoleta 

 Concurs de recitare a poeziei ucrainene - etapa judeteana 

Jîghir Adriana, cl. aIX- a A, Premiul II, prof. îndrumător Crainiciuc Antoneta 

Biserica Andreea, cl a IX- a B, Premiul III, prof. îndrumător Crainiciuc Antoneta 

Perijoc Gabriela, cl a XI- a C, Premiul I, prof. îndrumător Crainiciuc Antoneta 

Grigoras Elena, cl a XI- a A, Premiul II, prof. îndrumător Crainiciuc Antoneta 

Petrasuc Nicoleta, cl a XII- a B, Premiul I, prof. îndrumător Crainiciuc Antoneta 

Ostepoc Alex, cl a XII- a D, Premiul II, prof. îndrumător Crainiciuc Antoneta 

 Concurs judetean Ziua limbii materne   

Antica Denisa, cl a IX-a B, Premiul II, sectiunea - moment artistic, prof. îndrumător Crainiciuc 

Antoneta 

Anitulese Denisa, cl a IX-a A, Premiul II, sectiunea - moment artistic, prof. îndrumător Crainiciuc 
Antoneta 

Petrasuc Nicoleta, cl a XII- a B, Premiul I, sectiunea - costum popular, prof. îndrumător Crainiciuc 
Antoneta 

Grigoras Elena, cl a XI- a A, Premiul I,  sectiunea - recitare, prof. îndrumător Crainiciuc Antoneta 

 

 NIVEL REGIONAL/INTERJUDEȚEAN 

 

 Concursul Regional «Francofête»  

Premiul al II-lea ,Secțiunea Creație literara : Bilba Maria, clasa aVI-a, profesor  indrumator Pieszczoch 
Nicoleta 

Premiul al II-lea, Sectiunea Creatie artistica : Clucencu Alexandra, clasa a XI-a, profesor  indrumator 
Pieszczoch Nicoleta 

Premiul al III-lea ,Secțiunea Creație literara : Bancescu Ana Maria, clasa a IX-a, profesor  indrumator 
Pieszczoch Nicoleta 

 Concursul interjudetean «Image, imaginer… », editia a VII-a 

Premiul II la secțiunea Narațiune- Bancescu Ana Maria, clasa a IX-a A,  profesor  indrumator 
Pieszczoch Nicoleta 

 Concurs interjudetean “Maman, je t‟aime” 

Marian Carla Nicoleta, clasa a X-a A, Premiul al II-lea, compunere, Prof. îndrumător Munteanu 
Anamaria 
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Cira Isabela, clasa a X-a A, Premiul al III-lea, poem, Prof. îndrumător Munteanu Anamaria 

Gherasim Paula, clasa a V-a, Mentiune, compunere, Prof. îndrumător Munteanu Anamaria 

Alexandrescu Alexandra, clasa a V-a, Diploma de participare, Prof. îndrumător Munteanu Anamaria 

 Concursul « Un Noel plein de surprises »: 

Haures Izabela, clasa a V-a, Premiul al II-lea, prof. îndrumător Munteanu Anamaria 

Olariu Delia-Florentina, clasa a VIII-a, Premiul al III-lea, prof. îndrumător Munteanu Anamaria 

 Concursul regional interdisciplinar “Glasul Francofoniei”, 20 martie 2021 

Pelciar Francesca, clasa a XII-a A, Premiul I- cantec, prof. îndrumător Munteanu Anamaria 

Olariu Amalia, clasa a X-a A, Premiul al II-lea- cantec, prof. îndrumător Munteanu Anamaria 

Sofrone Maria, clasa a VIII-a, Premiul al III-lea- poezie, prof. îndrumător Munteanu Anamaria 

 Concurs Judetean cu participare nationala :”Be creative!Sois créatif”, Editia I, 2021 

Honceriu Sara, clasa a VIII-a, Premiul al III-lea, creatie literara-limba franceza, prof. îndrumător 
Munteanu Anamaria 

Olariu Delia, clasa a VIII-a, Mentiune, creatie literara-lb franceza, prof. îndrumător Munteanu 
Anamaria 

Ursachi Raul-Madalin, clasa a V-a, creatii literare in versuri-lb franceza, prof. îndrumător Munteanu 
Anamaria 

 Proiect Educativ Județean cu participare națională „ALL THE WORLD‟S A STAGE‟, 

EDIȚIA A VII-A 

Petrasuc Diana, clasa a 11-a, Premiul II, Poem, profesor indrumator Ciobaniuc Magdalena 

Stanichievici Alexandra, clasa a 12-a, Premiul III, Poem, profesor indrumator Ciobaniuc Magdalena 

Olariu Amalia, clasa a 10-a, Mentiune, Song, profesor indrumator Ciobaniuc Magdalena 

 

 NIVEL NAŢIONAL 

 

 Concursul Național de Traduceri «Corneliu M. Popescu», Editia a XVII-a, 22 mai 2021 

Corobotiuc Daria, clasa a VI-a, Premiul II, Secțiunea si categoria Limba franceză Juniori 1, profesor 

indrumator Pieszczoch Nicoleta 

Nita Georgiana-Elena, clasa a VI-a, Premiul III, Secțiunea si categoria Limba franceză Juniori 1, 

profesor indrumator Pieszczoch Nicoleta 

Iliescu Andra Claudia, clasa a VI-a, Mentiunea 2, Secțiunea si categoria Limba franceză Juniori 1, 
profesor  indrumator Pieszczoch Nicoleta 

Gherasim Paula, clasa a V-a, Premiul I - prof. indrumator Munteanu Anamaria 

Honceriu Sara, clasa a VIII-a, Mentiune - prof.îndrumător Munteanu Anamaria 

 Concursul National « Les Dix Mots Fous », Bacau 2021 

Bilba Maria, clasa aVI-a, Premiul II la Categoria: Creație literară în versuri, profesor  indrumator 
Pieszczoch Nicoleta 
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Iliescu Simona, clasa a VI-a, Mentiune la Categoria: Montaj PPT, profesor  indrumator Pieszczoch 
Nicoleta  

 Concursul National “Imagini rurale si urbane in context actual” 

Gherasim Paula, clasa a V-a, Premiul al II-lea- prof.îndrumător Munteanu Anamaria 

Mihailiuc Emilia Tania, clasa a V-a, Premiul al II-lea, prof.îndrumător Munteanu Anamaria 

 Concurs National de recitare a poeziei ucrainene 

Perijoc Gabriela, cl a XI- a C, Premiul II, prof. îndrumător Crainiciuc Antoneta 

Petrasuc Nicoleta, cl a XII- a B, Premiul II, prof. îndrumător Crainiciuc Antoneta 

 Concurs National - Istoria si traditiile ucrainenilor 

Petrasuc Nicoleta, cl a XII- a B, Premiul II, sectiunea – fotografie, prof. îndrumător Crainiciuc 

Antoneta 

Ostepoc Alex, cl a XII- a D, Premiul II, sectiunea – eseu, prof. îndrumător Crainiciuc Antoneta  
 

 ALTE CONCURSURI 

 

 Concurs şi simpozion internaţional “Omul drag de la catedra” - inclus în CAERI, Anexa 2 

din OMEN nr. 26149/12.02.2020, poziţia 1147 

Gherasim Paula, clasa aV-a, Premiul I , Poem, profesor indrumator Ciobaniuc Magdalena 

Coriciuc Rafaela, clasa a VIII-a, Premiul I, Composition, profesor indrumator Ciobaniuc Magdalena 

Dulgheriu Alexandra, Clasa a X-a, Premiul I, Essay, profesor indrumator Ciobaniuc Magdalena 

Olar Tudor, Clasa a VII-a Premiul I, Composition, profesor indrumator Ciobaniuc Magdalena 

Coriciuc Miruna, Clasa a V-a Premiul III, Composition, profesor indrumator Ciobaniuc Magdalena 

Avasiloaie Benone, clasa a XI-a F, Premiul I, Eseu, prof. indrumator: Munteanu Anamaria 

Agavriloaie Rodica Gabriela, clasa a XI-a G, Premiul I, Poem, prof. indrumator: Munteanu Anamaria 

 Concursul International Alkindi Roumanie 1er tour, 2020-2021 

Busuioc Miruna, clasa a IX-a, Clasament 2/13 si 1/3 în cadrul școlii, scor 140/320, profesor  

indrumator Pieszczoch Nicoleta 

Corocaescu Alexandra, clasa a IX-a, Clasament 5/13 si 2/3 în cadrul școlii , scor 100/320, profesor  

indrumator Pieszczoch Nicoleta  

Mihaiescu Antia, clasa a IX-a, Clasament 6/13 si 3/3 în cadrul școlii , scor 80/320, profesor  indrumator 
Pieszczoch Nicoleta  

 Concursul International Alkindi Roumanie 2er tour, 2020-2021 

Busuioc Miruna, clasa a IX-a, Clasament 2/14 si 1/3 în cadrul școlii, scor 125/300, profesor  

indrumator Pieszczoch Nicoleta 

Corocaescu Alexandra, clasa a IX-a, Clasament 2/14 si 1/3 în cadrul școlii, scor 125/300, profesor 
indrumator Pieszczoch Nicoleta 

Mihaiescu Antia, clasa a IX-a, Clasament  6/14 si 3/3 în cadrul școlii, scor 100/300, profesor  
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indrumator Pieszczoch Nicoleta  

 

2. ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE 

 

 CIOBANIUC MAGDALENA 

Proiect educational “Educatie pentru sanatate”  

Proiect educational pentru promovarea lecturii “Ziua Internationala a Cititului Impreuna”  - februarie 
2021 
 

 PIESZCZOCH NICOLETA 

Proiect educational “Împreună vom reuși”, in colaborare cu C.S.E.I. Suceava si Liceul cu Program 
Sportiv Suceava 

Proiect educațional -social “Împarte -Educa -Donează”, alături de voluntarii de la Crucea Roșie 
Proiect educațional cu finanțare extrabugetară: «Educatia online… de la teorie la practica» 
Proiect educațional «Metode si tehnici de evaluare în învatamântul online» 

Proiect educațional «L’odeur de la Francophonie» 
Proiect eTwinning «Demain, ma ville…» 

Proiect eTwinning «L’école se fait du cinéma» 
Proiect eTwinning «Je vole» 
 

 MUNTEANU ANAMARIA 

Proiect educational “L’odeur de la Francophonie”, martie 2021 
Proiect educational pentru promovarea lecturii “Ziua Internationala a Cititului Impreuna”  - februarie 

2021 
Parteneriat cu Biblioteca Oraseneasca “Theodor Stefanelli” 

Acord de parteneriat cu Palatul Copiilor Ploiesti - 25.06.2021 
 

 CRAINICIUC ANTONETA 

Parteneriat cu Uniunea Ucrainenilor Din Romania - filiala Suceava 
 
 BĂNCESCU CRISTINA 

Coordonare proiect internațional Erasmus+ KA3 "Towards zero waste" (1 mai 2020 – 31 august 
2021) 
La schimbul de experiență, organizat în Chojna, Polonia (iunie, 2021), au participat nouă elevi și două 

cadre didactice din școală.  
 

3. PERFECŢIONARE ŞI FORMARE  

 

 CIOBANIUC MAGDALENA 

Programul de formare pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și 

concursurile naționale( CPEECN), acreditat prin OMEC 6081/2020 ca program de tip blended 
learning, cu durata de 60 ore, în perioada 26.02.2021-29.03.2021 cu 15 credite profesionale 
transferabile 

ADEVERINTA Platforma electronică în autoevaluarea școlară (PEAS), 24 ore, desfășurat de 

Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava, în perioada 11-19 septembrie 2020 

ADEVERINȚĂ - LEADERSHIP în Educație - la activitatea de formare și perfecționare susținută 
online  
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Seria: LEAD, Nr: 3817, Data: 14.10.2020 
ADEVERINȚĂ - Metode și mijloace inovatoare pentru desfășurarea activităților didactice, CCD 
Suceava  

ADEVERINȚĂ - activitate de formare și perfecționare susținută online cu titlul Obiceiurile 

Educatorilor de Succes, Seria: OBIC, Nr: 1569, Data: 6.11.2020 

CERTIFICAT DE PARTICIPARE - Conferința PROMOVAREA SĂNĂTĂȚII MINTALE ÎN 
ȘCOALĂ, organizată în format on-line, în cadrul proiectului Erasmus + KA3 PROMEHS – 
PROMOTING MENTAL HEALTH AT SCHOOL, în data de 30 septembrie 

CERTIFICAT DE PARTICIPARE la Sesiunea Națională de Parenting Apreciativ „Cum abordezi 
pozitiv comportamentele copilului?, eveniment organizat de Asociația HoltIS în cadrul proiectului 

„Împreună pentru viitor”, în parteneriat cu Reprezentanța UNICEF în România 
DIPLOMA - crearea de teste online si imbogatirea platformei educationale www.didactic.ro 
CERTIFICAT DE PARTICIPARE - la exercițiul de autoreflecție prin intermediul 

SELFIE,18.11.2020 
CERTIFICATE OF PARTICIPATION, SHINE English Teaching Conference on the 8th of January 

2021, 
9:00 a.m - 3:30 p.m. 
CERTIFICAT DE PARTICIPARE - Cambridge Live Experience (45-minute talk) 

Engagement, confidence and success –practical ideas for the classroom, 8 September 2020 
ADEVERINTA - Concurs International - “Omul Drag de la Catedra”- proiect desfasurat exclusiv 

online -2020-2021, implementat de Scoala Gimnaziala “Vasile Alecsandri “ Baia Mare, Maramures. 
proiect inclus in CAERI Anexa2 OMEN nr. 26149/12.02.2020. 
 

 CIORNEI CARMEN 

Certificate de formare / webinarii 

● Leadership în Educație – curs cu durată de 2 ore susținut de Sellification 4 Education – 9.10.2020 

● Cum să folosești table interactive în ONLINE – curs cu durată de 3 ore susținut de Sellification 4 

Education – 19.11.2020 

● Conferință ONLINE – Teaching 21st century values in the classroom 

● Perfect Projects: Setting yourself up for success – conferință susținută de Fischer International in 

colaborare cu National Geographic Learning cu durată de 2.5 ore – 22.10.2020 

● Creează fișe de lucru cu ușurință – curs cu durată de 2 ore susținut de Sellification 4 Education – 

01.11.2020 

● Conferință ONLINE- susținută de National Geographic Learning Webinar with Fischer – 

19.11.2020 

 
Cursuri de formare 

Metode interactive de predare - învățare – evaluare centrată pe elev – 103 ore, 25 credite profesionale 
transferabile, acreditat prin OMEN 3937/19.04.2019 și furnizat online de tip sincron audio-video pe 
platformele Google Classroom si Google Meet în perioada 05.11.2020 – 16.12.2020 

 
 PIESZCZOCH NICOLETA  

Programul de formare pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și 

concursurile naționale( CPEECN), acreditat prin OMEC 6081/2020 ca program de tip blended 
learning, cu durata de 60 ore, în perioada 26.02.2021-29.03.2021 cu 15 credite profesionale 

transferabile 
Programul de formare continua « Profesor in online », domeniu tematic: competente TIC/digitale, 

http://www.didactic.ro/


29 

 

64 ore si 16 credite profesionale transferabile, program acreditat prin OMEC nr.4925/10.08.2020, in 
perioada 30.09-19.11.2020, seria I-B, grupa FSLI/69/PO/2020 
Programul de formare continua : « Metode interactive de predare-învățare-evaluare centrate pe 

elev », 103 ore, 25 credite profesionale transferabile, acreditat prin OMEN3937/19.04.2019 și furnizat 
online de tip sincron audio-video( webinar), pe platformele Google Classroom si Google Meet, in anul 

scolar 2020-2021 
Cursul «Profesor real intr-o scoala virtuala», 15 ore de pregatire teoretica si 25 de ore de activitati 
practice, derulate exclusiv in sistem online, asincron, februarie 2021 

Proiectul PROMEHS ”Promovarea sănătății mintale în scoala”, septembrie 2020- iunie 2021 
Certificat de formare: participarea activa la webinarele de formare din 19 si 26 aprilie 2021 : « 

Enseigner le FLE avec les nouvelles technologies: solutions, formation, alternatives», 10 ore 
Certificat de formare: stagiul de formare profesionala online:  «Nouvelles pratiques de classe et 

enseignement du francais», 10-15 mai 2021 

Certificat de participare la atelierul « Approches plurielles de l‟enseignement du FLE auprès du 

public enfant», 14 iulie 2021 

Certificat: Curs în format e-Learning si Webinar Soluții inovatoare pentru învățarea la clasa si 

la distanță, organizat de EduMagic, 6 ore 
Certificat eliberat de CLE International, 11 septembrie 2020 

Certificat Resurse Educationale Deschise (R.E.D.)       
CERTIFICAT DE PARTICIPARE - la exercițiul de autoreflecție prin intermediul SELFIE, 

18.11.2020 

Diploma de participare activa la cursul de predare online Diamond QUEST, 5 decembrie 2020 
Diploma de participare activa la webinarele de formare din 7 februarie 2021 si 14 februarie 2021 

intitulate: «LMS si sisteme electronice de management didactic în soluții noi de e-learning pentru 

profesori, scoli, elevi si parinti»,10 ore 

Atestat de participare la sesiunea de formare :  «S‟ouvrir au monde et mieux le comprendre», 

4.12.2020, 1 ora 
Atestat de participare la webinar -ul  intitulat: «Et si on inversait la classe, avec Cosmopolite?», 19 

ianuarie 2021, 1 ora 
Webinar online: «Teoria Autodeterminării Metoda prin care profesorii repara motivatia elevilor 

si deblochează performanța fiecărui copil», 17 septembrie 2020 
Adeverinta: activitatea de formare,si perfectionare sustinuta online cu titlul: «Jocuri didactice in 

Scoala, in Tabara si in Online», 3 ore 

Adeverinta: activitatea de formare,si perfectionare sustinuta online cu titlul:  « Inteligenta-

emotionala în Actul de Predare», 3 ore 

Adeverinta: activitatea de formare,si perfectionare sustinuta online cu titlul: Curs Interactiv & 

Lansare Carte «Captiveaza-ti elevii in Online mai ceva ca în clasa», 2 ore 
Adeverinta: activitatea de formare si perfectionare sustinuta online cu titlul: «Mentori pentru elevii 

noștri», 3 ore 
Adeverinta: activitatea de formare,si perfectionare sustinuta online cu titlul: «Excelenta in cariera de 

dascal», 3 ore 
Cercuri pedagogice: 

- activitati de formare cu tema « Développer les compétences des écrits et de l’expression orale », 

desfasurate online, in data de 26.11.2020, 2 ore 
- activitati de formare cu tema « Echanges culturels», desfasurate online, in data de 26.05.2021, 2 ore 

 
Articolul “Metode, tehnici si strategii aplicate pentru realizarea evaluării online la disciplina 

limba franceza”, octombrie 2020, în cartea în format electronic “Evaluare în învatamântul 

online”,editia I, Editura Esențial Proiect Educațional, Editura D’Art 
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Articolul «La technologie, une aide essentielle pour développer les compétences orales», revista 
Enseigner FLE, nr.20, iunie 2020, ISSN:1843-7621 
Articolul «Méthodes, techniques et stratégies pour l‟apprentissage du français en ligne»,  

Simpozionul National «Nouvelle approche du français contemporain», Editia a XII-a, Ramnicu Valcea 
2020, ISSN:2067-2047 

 
 MUNTEANU ANAMARIA 

Gradul didactic I, 17 februarie 2021 

Certificat de participare- Webinar «Enseigner le FLE avec les nouvelles technologies: solutions, 
formation, alternatives», 19-26 aprilie 2021, 10 h 
Certificat de participare - Webinar «LMS si sisteme electronice de management didactic in solutii noi 

de elearning pentru profesori, scoli, elevi si parinti», 7,14 februarie 2021, 10 h 
Cerc pedagogic «Développer les compétences de la compréhension des écrits et de l’expression 

orale», Galanesti, 26 noiembrie 2020, 2 h 
Cerc pedagogic “Echanges culturels” la Colegiul Andronic Motrescu, 26 mai 2021, 2 h 
Programul de formare pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și 

concursurile naționale( CPEECN), acreditat prin OMEC 6081/2020 ca program de tip blended 
learning, cu durata de 60 ore, în perioada 26.02.2021-29.03.2021 cu 15 credite profesionale 

transferabile 
Certificat de participare - Curs «Profesor real intr-o scoala virtuala», noiembrie-decembrie 2020, 15 
ore de pregatire teoretica si 25 de ore de activitati practice, derulate exclusiv in sistem online, asincron- 

4 module, Ora de Net 
Adeverinta- Curs «Cum sa sustii o lectie de nota 10?», noiembrie 2020, Sellification, 3h 

Webinar «3 solutii prin care sa construiesti un mediu online sigur pentru copilul tau», 14 octombrie 
2020 
Webinar Training I, II din cadrul programului de educatie digitala, Eroii Internetului : «Distribuie cu 

prudenta», «Nu te lasa pacalit», 29.10.2020 
Adeverinta - Webinar «Abilitati oratorice», 28 mai 2021 

Adeverinta - Curs «Evaluarea formativa online», noiembrie 2020 
Certificat - Curs «Introducere in Scratch pentru profesori de gimnaziu»,sep-dec.2020 
Adeverinta - Curs «Excelenta in cariera de dascal», dec.2020, 3 h 

Adeverinta - Curs «Proiectarea didactica de la A la Z” 
Adeverinta - Conferinta «Promovarea sanatatii mintale in scoala», sep. 2020 

Certificat de participare - Curs “Nouvelles pratiques de classe et enseignement du français», PIF, 10-
15 mai 2021 
Adeverinta - Curs «Starea de bine a educatorului», 14.05.2021 

Simpozion International “Omul drag de la catedra”, 2020-202 
Conferinta internationala online «Zilele Europene: Familia si copilaria in perioada pandemiei», in 

cadrul proiectului “GIFT” finantat prin Programul ERASMUS+, 15-16 iulie 2021  
Adeverinta - Lucrare publicata “La Bretagne”  in cadrul Conferintei europene "STEAM-INSPIRATIE 
SI MOTIVATIE IN EDUCATIE", feb 2021 

Certificat de participare la webinarul din cadrul proiectului “Job Incubator”, 2 h 
Certificat de participare  - la atelierul “Approches plurielles de l’enseignement du FLE auprès du 
public enfant”, 14 iulie 2021, Litera Educational 

Attestation- “L’atelier pour les enseignants du français précoce”, 1 iunie 2021, Institutul Francez 
Certificat de participare - Conferința PROMOVAREA SĂNĂTĂȚII MINTALE ÎN ȘCOALĂ, 

organizată în format on-line, în cadrul proiectului Erasmus + KA3 PROMEHS – PROMOTING 
MENTAL HEALTH AT SCHOOL, în data de 30 septembrie, 
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Adeverinta, seria Nlp, nr.5229, 17.03.2021 - Tehnici de motivare a elevilor prin NLP, 3 h, 
Sellification 
DIPLOMA - crearea de teste online si imbogatirea platformei educationale www.didactic.ro 

CERTIFICAT DE PARTICIPARE - la exercițiul de autoreflecție prin intermediul SELFIE, 
18.11.2020 

Certificat de participare - Proiectul transnational de mentorat “Educatie online prin parteneriate” cu 
lucrarea “L’environnement c’est nous!” - 1.07.2021-30.08.2021, 5 credite, 150 de ore de instruire la 
distanta si lucru independent 

Adeverinta - participare cu lucrare stiintifica publicata in volumul electronic al simpozionului cu ISSN 
2784-0093 la Simpozionul Interjudetean “Educatia in scoala romaneasca de-a lungul timpului”, editia a 

XII-a,CCD “George Tofan”, Suceava in parteneriat cu Scoala Gimnaziala Bosanci, jud.Suceava, 27 feb 
2021 
Attestation de participation - Sesiunea de formare “Ma première grammaire: apprendre en 

s’amusant”, organizat de Centrul de Carte Straina Sitka si CLE INTERNATIONAL, 12.05.2021, 1,5h 
 

 CRAINICIUC ANTONETA 

Activitate de perfectionare desfasurata online: Tehnici de motivare a elevilor prin NLP, durata - 3 
ore 

Activitate de perfectionare  desfasurata online: Inteligenta emotionala  in actul de predare , durata - 
3 ore 
Activitate in cadrul programului  Educatia Continua organizata de Ministerul Educatiei (exemple de 

abordari practice in predare, invatare si evaluare, in context online, pentru limba materna ucraineana) 
8.12. 2020 

 
Articol  in revista Nas Holos nr. 324, iunie 2021 “ Письменницькі рефлексії Василя Клима” 

 

 BĂNCESCU CRISTINA 

Programul de formare pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și 

concursurile naționale( CPEECN), acreditat prin OMEC 6081/2020 ca program de tip blended 

learning, cu durata de 60 ore, în perioada 26.02.2021-29.03.2021 cu 15 credite profesionale 

transferabile 
Certificare MICROSOFT CERTIFIED EDUCATOR (Technology Literacy for Educators – 21st 

Century Learning Design), ca urmare a participării la cursul de formare MCE - Microsoft Certified 

Educator, organizat de Certipro Education, cu durata de 60 de ore (martie - mai 2021) și 15 credite 

profesionale transferabile 

Certificat EUROPASS și Certificat de participare la mobilatatea din cadrul proiectului 

"Improving internships in the field of car mechanics", finanțat prin fonduri SEE – Braga, 

Portugalia, septembrie 2021 
 

 MANAZ MIRELA 

Certificare MICROSOFT CERTIFIED EDUCATOR (Technology Literacy for Educators – 21st 
Century Learning Design), ca urmare a participării la cursul de formare MCE - Microsoft Certified 

Educator, organizat de Certipro Education, cu durata de 60 de ore (martie - mai 2021) și 15 credite 

profesionale transferabile  

 

 
 

http://www.didactic.ro/
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Activități extracurriculare 

 

 Proiecte şi activităţi de dezvoltare a noilor educaţii 

- ”Eco – Școală” 

- ”Patrula de reciclare” 

 Evenimente din Calendarul activităţilor educative  

- Ziua Națională a României – participare la depunerea de coroane, realizarea de obiecte cu 

însemnele steagului național 

-  Ziua Eminescu  

- Mica Unire – începutul statului român 

- Ora Pământului 

- 1 Aprilie – ziua păsărilor 

- Ziua Eroilor 

- 1 Iunie – Ziua copilului 

- 5 Iunie – Ziua mondială a mediului 

 Exemple de activități de diseminare a activității educative  

- prezentarea unor activități la televiziunile locale – Cromtel Rădăuți, Bucovina TV 
- Pagina de facebook a școlii - https://www.facebook.com/CTLatcuVoda 

 

 
 

  

https://www.facebook.com/CTLatcuVoda
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III. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

 

MATERIALE SI RESURSE DIDACTICE 
 

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

situate la o distanta de 0,5 km intre ele si anume: 
- complexul din str. Lațcu Voda nr.15A; 

- complexul din str. 28 Noiembrie , nr.43 
Suprafața totala de care dispune școala este de 171.227,41 mp din care : 
- suprafața construita 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 totala a unității este de 14,5 ha ( teren arabil situat in parcela “Dubova “ din 
Siret). 

   Baza materiala in care își desfășoară activitatea de învățământ din str. Lațcu Voda, nr.15A 

cuprinde cinci clădiri: 

 11  săli de clasa clădirea Liceului + 15 Sali de clasa clădirea Internat ; 

 1 laborator de științe (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 desfășoară activitatea de învățământ din str. 28 Noiembrie nr 43 
cuprinde 13 clădiri ; 

 19 săli de clasa; 

 1 cabinet de circulație – legislație 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 reparații autovehicule; 

 1 atelier electric; 

 forja, strungărie, tâmplărie; 

 sala de sport ; 

 6 garaje autocamioane; 

 centrala termica pe gaz metan; 

 spălătorie; 

 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. 
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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 

conform planificării.  

Am realizat execuţia bugetară şi planul de achiziţii şi dotare. 
Pentru anul 2020-2021finanțarea s-a   realizat după cum urmează: 

1. Finanțarea de bază(din finanțarea standard per elev) 
- salarii – 7927078 lei 
- cheltuieli materiale – 726310(întreținerea și gospodărirea  bazei materiale existente) 

2. Finanțare complementară: 
– 20900 lei (materiale de curățenie, camere audio – video supraveghere examene naționale, alte 

servicii) achiziționate în contul sumei de virat pentru neangajarea persoanelor cu handicap 
– 5917 lei - deplasări 
– 11773 lei - decontarea navetei cadrelor didactice 

- achiziții  obiecte de inventar-9000 lei 
- achitare drepturi elevi cu CES-44000 lei 

-Realizarea rețelei de internet-59760,2 lei 
3. Venituri proprii: 
 - 40084,91 lei – activitatea de internat și cantină 

4. Bunuri primate cu titlu gratuit( echipamente IT) – 46708 lei  tablete şi 109878,72 lei 
echipamente IT primite de la ISJ Suceava, din proiectul ROSE-achiziţii echipamente în laboratorul de 

informatică-28538,58 lei 
5. Finanțarea de la bugetul de stat în valoare totală de 569336lei a mai asigurat 
- bursele  pentru elevi şi a celorlalte forme de ajutor care s-au realizat conform legii (programul 

“Bani de liceu”, « Bursa profesionala » ).   
- decontarea navetei elevilor conform normelor metodologice în vigoare-36005 lei 

- desfășurarea examenelor naționale 
 

Spaţiile de învățământ 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   și a vacanței de vară s-a reușit  
1.Grupuri sanitare  hala de sus 

2. .Grupuri sanitare  hala de jos 

3.Reabilitarea atelierelor de instruire practică( pereți,pardoseli,tavan,tencuială 

decorativă,instalaţii termice-reabilitate,montat chiuvete in fiecare atelier) 

4.Înfiinţarea unui atelier nou prin compartimentarea halei de reparaţii: 

       -garaj autoturism 

      - atelier nou 

5.Reabilitare instalaţii electrice la ateliere(trifazat) şi iluminat exterior 

6.Asigurare material de curăţenie şi igienizare 

7.Reabilitare săli de clasa liceu 
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8.Asigurare internet  laboratorul de informatică de la școală profesională prin fibră optică 

9. Reparaţii la central termică de la scoală profesională 

10. Achiziţionat material didactic: laboratorul de fizică,table şcolare 

11.Reabilitare rampe persoane cu handicap la cantină, laboratorul de fizică, intrare liceu 

 ANALIZA SWOT  -REZUMAT  SI MATRICE 

Puncte tari, puncte slabe,oportunităţi, constrângeri 

Puncte tari  

- Realizarea planului de şcolarizare 
- Încadrarea cu personal didactic competent şi bine 

pregătit (evaluatori la examene naționale, 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 județeana si faza naționala); 
- 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; 
-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 pregătirilor pentru începerea 

anului școlar curent (igienizarea spatiilor de 
învățământ, repararea instalațiilor de la grupurile 
sanitare din toate corpurile de clădire); 

-  folosirea resurselor financiare ale şcolii în interesul 
elevilor cu respectarea prevederilor legale (decontarea 

transportului elevilor la nivelul sumelor alocate); 

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 pregătire a elevilor din clasa a IX a 
domeniul tehnic evidențiate 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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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 oraș asigură un cadru 

educaţional şi cultural ridicat pentru 
realizarea competenţelor ştiinţifice, culturale şi estetice; 

- Poliţia orașului sprijină activităţile de combatere a 
fenomenului infracţional, a delicvenţei juvenile, 
precum şi activităţile de educaţie moral – civică şi 

rutieră; 
- repararea tuturor acoperișurilor ale clădirilor existente 

(la partea pluviala:jgheaburi , burlane ); 
-repararea trotuarelor si cailor de acces in clădirea 
liceului, la intrarea elevilor ; 

-îmbunătățirea  laboratorului AEL; 
-dotarea cu camere de supraveghere la școala 

profesionala si un sistem de monitorizare a parcului 
auto. 
 

Constrângeri 

 
 
- Reducerea populaţiei şcolare, în perspectivă 

(demografic) 
- Slaba motivaţie financiară a tuturor angajaţilor 

unităţii; 
- Modificări rapide în sistemul educaţional; 
- Procent scăzut 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 


