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PARTEA 1 – CONTEXT 
 

 

1.1 VIZIUNEA ŞI MISIUNEA ŞCOLII 

 

VIZIUNEA ŞCOLII 

Prin valorizarea propriilor experienţe profesionale, în colaborare şi parteneriat cu toţi factorii 

sociali implicaţi în educaţie şi formare-profesională, şcoala va urmări formarea unui absolvent 

autonom, responsabil, competent profesional, care să corespundă standardelor de valori ale 

cetăţeanului european. 

 

MISIUNEA ŞCOLII 

Misiunea școlii este să asigure o educatie de calitate, bazată pe responsabilitate, 

performanţă, egalitatea şanselor,  în context naţional şi european şi de a pregăti viitori cetăţeni activi 

şi implicați  într-o societate dinamică, fundamentată pe dezvoltarea durabilă şi  învăţarea pe tot 

parcursul vieţii. 

 

 

1.2 CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ, DIMENSIUNEA EUROPEANĂ A ŞCOLII 

 

Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni este o unitate şcolară reprezentativă pentru arealul 

urban şi rural al judeţului prin serviciile educaţionale oferite şi diversitatea domeniilor, profilelor, 

specializărilor în acord cu cerinţele de formare a tinerei generaţii. 

Ca unitate şcolară, datează din anul 1920 când a fost  înfiinţată  Şcoală Secundară de Fete 

„Principesa Elena”. Din acel moment strucutura şi profilul şcolii a suferit ample transformări odată cu 

evoluţia societăţii, economiei şi a politicilor educaţionale, respectiv: 

 1930-1945 Gimnaziul de Fete „Principesa Elena” 

 1947-1953 Şcoala Pedagogică de Fete Fălticeni 

 1953-1967 Şcoala Medie Nr. 2 Fălticeni 

 1967-1974 Liceul Nr. 2 Fălticeni 

 1974-1975 Liceul de Textile şi Confecţii Fălticeni 

 1975-1980 Grupul Şcolar M.I.U. Fălticeni 

 1980-1993 Liceul Industrial Nr. 1 Fălticeni 

 1993-1996 Grupul Şcolar Industrie Uşoară Fălticeni 

 1996-1998 Grupul Şcolar Nr. 1 Fălticeni  

În anul 1998 academicianul Mihai Băcescu, personalitate ştiinţifică la nivel internaţional în 

domeniul oceanologie, originar din zona Fălticeni, acceptă ca liceul nostru să-i poarte numele, fiind 

în acelaşi timp sărbătorit cu ocazia aniversării a 90 de ani. 

Pentru a marca acest eveniment, în fiecare an în luna martie sărbătorim ZIUA ŞCOLII, prilej 

cu care au loc manifestări ştiinţifice, culturale şi sportive. 

În perioada 1998-2007 liceul se intitulează Grup Şcolar „Mihai Băcescu” Fălticeni, 

cuprinzând clase cu profil teoretic (uman şi real) şi clase cu profil vocaţional, liceu curs de zi, şcoală 

profesională, şcoală de maiştri, şcoală postliceală. 

Ca urmare a performanţelor şcolare obţinute şi a calităţii actului didactic, în anul 2007 liceul 

nostru primeşte denumirea de Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni. 
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Pentru a promova cât mai larg imaginea şcolii şi a dezvolta legătura dintre şcoală şi 

comunitate, în fiecare an organizăm SĂPTĂMÂNA PORŢILOR DESCHISE şi FESTIVALUL 

ŞANSELOR TALE la care sunt invitaţi să participe elevi ai şcolilor generale din oraş şi din comunele 

limitrofe, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii locale şi ai mediului de afaceri. 

În ultimii 20 ani oferta educaţională a liceului a suferit ample transformări în contextul 

evoluţiei societăţii româneşti în plan politic, economic, social şi în concordanţă cu cerinţele de 

educaţie şi formare existente la nivel european. Astfel, au fost completate sau înlocuite o serie de 

specializări şi domenii de calificare cu altele, spre exemplu specializările din domeniul textil au fost 

reduse ca podere şi s-au introdus noi specializări din profilul  serviciilor şi în profilul tehnic alături de 

cele din filiera teoretică. Preocupările noastre privind creşterea calităţii în educaţie şi formare 

profesională au fost întărite în ultimii ani de dezvoltarea şi valorizarea colaborării în plan educaţional 

la nivel european. Considerăm foarte împortant ca elevii noştri să dobândească competenţe 

profesionale, copetenţe generale dar în acelaşi timp să-şi formeze valori şi atitudini care să le 

permită să se adapteze unei societăţi aflate în plină evoluţie şi să muncească, să trăiască într-un 

mediu multicultural, odată cu aderarea României la Uniunea Europeană. 

Conform acestei abordări, activitatea noastră didactică a căpătat şi a dezvoltat cu fiecare an 

DIMENSIUNEA EUROPEANĂ A EDUCAŢIEI. Am înţeles că o educaţie de calitate nu se poate 

realiza fără o largă colaborare plecând de la nivel local şi până la nivel european. În acest sens, 

obiectivele strategice au fost compatibilizate cu cerinţele educaţionale şi de formare conturate la 

nivel european şi concretizate prin alinierea tuturor statelor membre la Strategia Europa 2020, 

inclusiv de către România.  

Acestea sunt:  

 Formarea / îmbunătăţirea la elevi a competenţelor cheie şi a competenţelor 

profesionale la nivelul standardelor prevazute în SPP  din alte ţări europene; 

 Dezvoltarea la elevi a  competenţelor pentru societatea cunoaşterii; 

 Acordarea de şanse egale tuturor elevilor indiferent de mediul din care provin 

(urban/rural), sex, religie, naţionalitate, statut social, statut finaciar prin facilitarea 

accesului la informaţie şi servicii specifice destinate elevilor, cadrelor didactice şi 

membrilor comunităţii locale; 

 Formarea atitudinilor şi valorilor specifice cetăţeanului european: toleranţă, respect, 

multiculturalitate, diversitate; 

 Crearea unui mediu deschis pentru învăţare formală, nonformală şi informală; 

 Dezvoltarea resurselor umane, promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii; 

 Dezvoltarea competenţelor infodocumentare şi formarea unei culturi informaţionale a 

elevilor. 

Toate aceste obiective sunt avute în vedere atât prin activitatea curentă cât şi prin 

dezvoltarea colaborării, parteneriatului şi programelor promovate la nivel european. 

Astfel, formarea profesională iniţială a elevilor la standarde europene s-a realizat atat prin 

programul „Erasmus +”, Acțiunea Cheie 1 (KA1), proiecte de mobilități VET şi Acţiunea Cheie KA2 – 

Proiecte de parteneriat strategic,  în diverse domenii profesionale tehnice, care  au deschis calea 

educării elevilor pentru valorile europene, comunicarea intr-o limbă străină, utilizarea ITC, cadrele 

didactice şi-au format şi și-au  dezvoltat noi competenţe prin  stagii de formare , ceea ce a adus 

constant în activitatea didactică elemente de noutate, eficienţă, atractivitate. 

În acest mod, finalitatea activităţii noastre didactice este aceea de a forma tineri într-un 

anumit domeniu profesional dar în acelaşi timp, de a forma cetăţeni capabili să trăiască într-o 

societate multiculturală, inclusivă şi tolerantă, în conformitate cu un stil de viaţă care respectă şi 

protejează mediul înconjurător; să trateze aspecte legate de egalitatea între sexe în familie, la locul 
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de muncă şi în viaţa socială; să trăiască în calitate de cetăţean european; să fie responsabili de 

propria dezvoltare profesională.  

 

 

1.3 PROFILUL ACTUAL AL ŞCOLII 

 

Şcoala azi 

 

Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni, este situat în nordul Moldovei şi deserveşte 

aproximativ 30 de localităţi din Judeţul Suceava, regiunea Nord-Est. 

Şcoala oferă servicii educaţionale de formare iniţială prin liceu teoretic, cu profil real şi uman, 

liceu tehnologic cu domeniile de pregătire profesională, servicii şi tehnic şi stagii de practică, 

învăţământ de zi. Unitatea şcolară este furnizor de programe de formare profesională continuă 

pentru adulţi în calificările sudor şi confecţioner produse textile. 

Colegiul are o evoluţie ascendentă recunoscută de agenţii economici, comunitatea locală şi 

nu în ultimul rând, de unităţile de învăţământ din zona N-E. Recunoaşterea acestei evoluţii este 

pusă în valoare de obţinerea statutului de Colegiul Tehnic din septembrie 2007 şi de obţinerea 

Certificatului de Şcoală Europeană în anii 2007, 2010, 2013,2016 și 2019. 

Planul de şcolarizare propus pentru anul şcolar 2019-2020 a fost realizat în procent de 100 

%, la nivel de instituție școlară fiind înscrişi un număr de 1525 elevi repartizaţi în 55 clase.  

În anul şcolar 2019-2020, C.T. „Mihai Băcescu” funcţionează cu un număr de 10  clase a IX-

a, 4 clase de gimnaziu şi 8 clase de şcoală profesională și o clasă de profesională învățământ 

dual cu specializările mecanic auto și ospătar(chlner) vânzător. 

Profilurile şi nivelele de pregătire conform cărora sunt structurate clasele C.T. „Mihai 

Băcescu” sunt următoarele: 

 Gimnaziu: 

 clasa a V-a 

 clasa a VI-a 

 clasa a VII-a 

 clasa a VIII-a 

 Liceu – filiera teoretică: 

 Matematică - informatică 

 Ştiinţele naturii 

 Filologie 

 Ştiinţe sociale 

 Liceu – filiera tehnologică: 

 Tehnician operator tehnică de calcul 

 Tehnician în automatizari 

 Tehnician în instalaţii electrice 

 Tehnician electromecanic 

 Tehnician design vestimentar 

 Tehnician în turism  

 Tehnician în gastronomie 

 Învăţământ profesional: 

 Confecţioner produse textile 

 Mecanic auto 

 Ospătar (chelner), vânzător în unități de alimentație publică 
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Interesul manifestat de absolvenţii claselor a VIII-a pentru domeniile de pregătire şi 

specializările oferite de şcoala noastră este certificat de realizarea planului de şcolarizare în procent 

de 100 % (Anexa 1, Anexa 2 - 17edu). 

În anul şcolar 2019-2020, personalul didactic angajat al şcolii noastre este alcătuit din 96 de 

cadre didactice de predare, din carepersonal didactic titular 79% din numărul total de cadre 

didactice, diferenţa de 21% fiind reprezentată de suplinitori. 

Din totalul de 96 de cadre didactice, sunt 76 cadre didactice titulare, 24 profesori suplinitori 

calificați, 49 profesori cu gradul I (dintre care 8 cadre didactice cu titlul de doctor, 1 doctorand), 27 

profesori cu gradul didactic II, 20 având definitivarea în învăţământ și 4 profesori debutanţi. 

 

Nr. total 
cadre 

didactice 

Nr. total 
cadre 

didactice 
titulare 

Nr. total cadre 
suplinoare 

Nr. total 
cadre 

didactice 
cu gradul I 
/ doctorat 

Nr. total 
cadre 

didactice 
cu gradul 

II 

Nr. total 
cadre 

didactice 
cu 

definitivat 

Debutanți 

Calificați  Necalificați 

96 76 24 0 41 / 8 27 20 4 

 
Ponderea personalului didactic calificat în TVET este prezentată în Anexa 3 - 11edu. 

Accesul la cunoaştere este un aspect esenţial al unei societăţi a cunoşterii. Preocuparea 

permanentă a cadrelor didactice pentru propria formare şi dezvoltare profesională este reflectată de 

diversitatea şi numărul de cursuri parcurse. Formele de perfecţionare/specializare urmate sunt: 

 grade didactice; 

 doctorat; 

 masterat în management educaţional sau de specialitate; 

 studii postuniversitare de specialitate; 

 cursuri de formare continuă a personalului didactic în cadrul Programelor Phare TVET; 

 cursuri de iniţiere/perfecţionare/specializare prin CNFPA - formator, mentor, metodist, 

evaluator de competenţe profesionale, manager de proiect; 

 cursuri organizate de Casa Corpului Didactic şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava; 

 cursuri de formare la nivelul unităţii şcolare. 

În rândul cadrelor didactice din şcoală există 9 profesori metodişti ai I.Ş.J. Suceava, 1 

reprezentant în Consiliul Consultativ  ISJ Suceava, 40 formatori naţionali şi locali. 

10 profesori metodiști: 

 Suciu Raluca – Lb. Engleză 

 Nazarov Valentina – Lb. Rusă maternă 

 Monoranu Doina – Matematică 

 Chirilă Silvia – Fizică 

 Jarcău Mihaela – Fizică 

 Popa Ion Olguța – Chimie 

 Radion Palaghia – Istorie 

 Grigoraș Magda – Geografie 

 Suseanu Claudia – DST 

 Țuca Mariana Silvia – DST 

12  profesori membri ai Corpului Național de experți în management educațional: 

 Jarcau Mihaela 

 Popa Ion Olguta 

 Bulboaca Eleonora 

 Grigoras Magda 

 Monoranu Doina 

 Suseanu Claudia 

 Tuca Mariana Silvia 
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 Radion Palaghia 

 Chirila Silvia 

 Suciu Raluca 

 Ciubotaru Maria 

 Grigore Daniela 

6  profesori membri în Consiliile  Consultative pe discipline: 

 Bulboaca Eleonora – Lb. Romana 

 Monoranu Doina – Matematica 

 Jarcau Mihaela – Fizica, Educație premanentă; 

 Popa Ion Olguta – Chimie 

 Suseanu Claudia – Discipline tehnice, management  

 8 responsabili de Cerc pedagogic: 

 Nazarov Valentina – Lb. Rusă maternă 

 Monoranu Doina – Matematica 

 Popa Ion Olguta – Chimie 

 Ionite Viorica – Socio-umane 

 Tuca Mariana Silvia – Industrie textila  

 Jarcău Mihaelea – Educație permanentă 

 Dan Ovidiu – Informatică; 

1 profesor expert în evaluare ARACIP:  

 Popa Ion Olguța 

2 profesori formatori în domeniul calității educației: 

 Jarcau Mihaela 

 Monoranu Doina 

Profesor Murărescu Simona: 

 Manager Proiecte REMR- Echipa națională EDU Moodle Romania; 

 organizator eveniment Hour of Code 2015 , 2016,2017,2018 https://hourofcode.com/ro  la 

Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni; 

 Administrator platformă Concurs Bebras 2018 – Concurs Internațional de informatică și 

gândire  computațională, http://bebras.ro/ , la Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni; 

 

Baza materială 

Procesul instructiv - educativ se desfăşoară în două corpuri de cladire cu 42 săli de clasă, 

cabinete şi laboratoare, atelier şcoala cu 5 ateliere, sală şi teren de sport, CDI, sală multimedia, 

cabinet de asistenţă psihopedagogică, cabinet de consiliere şi orientare. 

Spaţiile de învăţământ şi instruire practică sunt dotate cu material didactic şi echipamente 

tehnice specifice. Laboratoarele de informatică sunt dotate cu un număr de 100 de calculatoare 

legate la Internet şi în reţea, iar 25 calculatoare se utilizează la secretariat, contabilitate, cabinet 

psihologic, cabinet de consiliere, cabinete şi laboratoare, CDI. 

Pentru elevii din alte localităţi, şcoala asigură cazare în cămin (150 locuri) şi masă la cantină 

(150 locuri). 

Şcoala face parte din grupul celor 8 şcoli din judeţul Suceava incluse în proiectul Phare–

TVET 2004-2006, Coeziune economică şi socială, de dezvoltare a învăţământului profesional şi 

tehnic. Prin derularea acestui proiect s-a realizat reabilitarea atelierelor şcoală şi a laboratoarelor 

tehnice de specialitate, (textile, mecanică, electromecanică, electronică şi automatizări), 

achiziţionarea de echipamente tehnice şi IT pentru nivelele de calificare 2, 3 și 4, echipamente de 

birotică şi multimedia şi formarea continuă a echipei manageriale şi a cadrelor didactice de 

specialitate.  

Implementarea sistemului de asigurare a calităţii în educaţie permite şcolii să asigure, să 

monitorizeze şi să îmbunătăţească permanent calitatea serviciilor educaţionale oferite. 

https://hourofcode.com/ro
http://bebras.ro/
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Calitatea resurselor umane şi baza materială de care dispune şcoala asigură calitatea 

procesului instructiv educativ. Aplicarea metodelor moderne de învăţare - centrate pe elev, a 

metodelor de predare, utilizarea echipamentelor tehnice moderne, a echipamentelor IT, a softului 

specializat şi AeL, au ca efect creşterea motivaţiei învăţării, creşterea eficienţei procesului instructiv 

educativ şi a rezultatelor învăţării.  

 

Proiecte finanţate şi proiecte de cooperare europeană 

 

În contextul promovarii si dezvoltarii conceptului de învatare pe tot parcursul vieţii, şcoala 

noastră este preocupată de accesarea şi implementarea proiectelor şi programelor naţionale şi 

europenepentru îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv educativ, pentru promovarea valorilor 

naţionale şi a valorilor europene.  

Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni  a implementat până în prezent peste 60 de 

proiecte europene, derulate de către elevi şi profesori, în cadrul programelor de parteneriat 

educaţional european. 

Proiectele şi programele în care şcoala a fost sau este implicată sunt: 

 

PROGRAMUL ERASMUS+ 

 2015-1-BE02-KA219-012293_4 - English through entrepreneurship - coordonator prof. 

Doina Monoranu 

 2016-1-RO01-KA102-024201 - „Sistemul de calitate în hotelurile din Europa”, Spania 

- coordonator prof. Claudia Suseanu 

 2016-1-CZ01-KA219-023883_4- Legends across Europe – coordonator prof Grigoras 

Magdalena 

 2017-1-RO01-KA102-036356 - „EXPERIENȚE EUROPENE ÎN IT, PENTRU O CARIERĂ 

DE SUCCES!”- coordonator prof Monoranu Doina 

 2018-1-RO01-KA101-048126– Go European! – coordonator prof. dr. Raluca Iuliana 

Suciu 

 2018-1-RO01-KA102-048291– Asistență și suport de specialitate in servicii turistice- 

coordonator prof. Claudia Suseanu 

 2018-1-CZ01-KA229-047985-3–EDGE (Equality, Diversity, Gender, 

Education)coordinator prof. Magdalena Grigoraș 

 

PROIECT ROSE - Proiectul privind învățământul secundar (ROSE) - schema de granturi 

pentru licee – Subproiect „SUCCESUL SUNT EU ”– SGL/RI/233 

Obiectivul general al proiectului: 

Creșterea calității educației  elevilor și absolvenților de liceu,  în vederea creşterii numărului 

de elevi care participă şi promovează examenul de bacalaureat pentru îmbunătățirea tranziției către 

piața muncii și învățământul terțiar 

Ținta strategică: 

1. Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare semestriale şi finale  ale elevilor din clasele IX – XII; 

2. Îmbunătățirea rezultatelor obținute de elevii de clasa a XII-a  in vederea finalizării ciclului 

liceal superior și promovarea examenului de bacalaureat. 

 

Strategia de implementare şi evaluare de impact a programelor şi parteneriatelor europene şi 

Strategia de diseminare şi valorizare a programelelor si parteneriatelor educaţionale sunt prezentate 

în Anexa 19. 
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1.4  ANALIZA REZULTATELOR ŞI EVOLUŢIILOR ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019 

 

Planul de şcolarizare propus pentru anul şcolar 2018-2019 a fost realizat în procent de 

102,38 %, fiind înscrişi un număr de 1536 elevi repartizaţi în 56 clase, structuraţi pe profiluri şi nivele 

de pregătire, astfel:  

 

DISTRIBUȚIA ELEVILOR LICEU  AN ȘCOLAR 2018- 2019 

 

Profil IX X XI XII TOTAL 

TEHNIC 117 100 99 93 409 

SERVICII 58 61 85 83 287 

REAL 57 81 60 77 275 

UMAN 58 63 67 60 248 

TOTAL 290 305 311 313 1219 

 

DISTRIBUȚIA ELEVILOR ȘCOALA PROFESIONALĂ 

 

CALIFICAREA IX X XI TOTAL 

CONFECȚIONER TEXTILE 36 25 21 82 

MECANIC – AUTO 30 32 33 95 

GASTRONOMIE  29 25 0 54 

TOTAL 95 82 54 231 

 

DISTRIBUȚIA ELEVI GIMNAZIU 

 

CLASA NR. ELEVI 

CLASA V 18 

CLASA VI 18 

CLASA VII 24 

CLASA VIII 27 

TOTAL 87 

 

DISTRIBUȚIA ELEVI COLEGIU TEHNIC „MIHAI BĂCESCU” 2018-2019   

 

PROFIL NR. ELEVI PROCENT 

LICEU TEHNOLOGIC 409 26.62% 

SERVICII 287 18.68% 

LICEU TEORETIC REAL 275 17.9% 

LICEU TEORETIC UMAN 248 16.15% 

SCOALA PROFESIONALA 231 15% 

GIMNAZIU 87 5.6% 

TOTAL 1536  

 

DISTRIBUTIE ELEVI 

 

Clasa Rămași Fete Băieți Urban Rural 

Gimnaziu 88 36 52 72 16 

Clasa IX 288 150 138 42 246 

Clasa X 305 155 150 67 238 

Clasa XI 304 158 146 79 225 
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Clasa XII 311 156 155 59 252 

Școala profesională 216 66 150 22 194 

TOTAL COLEGIU 1512 721 791 341 1171 

Procente  47,69% 52,31% 22,55% 77,45% 

 

STRUCTURA ETNICĂ A ELEVILOR 

 

Români      1529 elevi 

Rromi       7 elevi 

Republica Moldova:    3  elevi 

Total elevi învăţământ cu frecventă zi: 1536 elevi 

Total elevi  limba materna  65 elevi 

 

Nivele şi specializări: 

 Gimnaziu: 

 a V-a 

 a VI-a  

 a VII-a 

 a VIII-a 

 Liceu – filiera teoretică: 

 Matematică - informatică 

 Ştiinţele naturii 

 Filologie 

 Ştiinţe sociale 

 Liceu – filiera tehnologică, ruta directă: 

 Tehnician operator tehnică de calcul 

 Tehnician în automatizari 

 Tehnician electromecanic 

 Tehnician în instalații electrice 

 Tehnician transporturi 

 Tehnician design vestimentar 

 Tehnician în turism  

 Tehnician în gastronomie 

 Învăţământ profesional cu durata de 3 ani: 

 Confecţioner produse textile 

 Mecanic auto 

 Ospătar (chelner), vanzător în unități de alimentație publică 

 
Realizarea planului de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019 
 

  Clasa Profil/domeniu/specializare 
Nr. elevi - 

propus 
Nr. elevi  - 

realizat 
% 

Învățământ 
gimnazial 

V   28 18 64.28% 

Învățământ 
liceal teoretic 

IX A Matematică-informatică 28 28 100.00% 

 
IX B Științe ale naturii 28 29 100.00% 

 
IX C Filologie  28 29 103.57% 

 
IX D Științe sociale 28 28 100.00% 

Total învățământ teoretic 140 141 100.71% 

Învățământ IX E Tehnic - Th. Automatizări  28 28 100.00% 
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liceal 
tehnologic 

IX F Th. design vestimentar 28 29 103.57% 

IX G Th. instalatii electrice 28 30 107.14% 

IX H Th. electromecanic  28 30 107.14% 

IX I Th. turism 28 30 107.14% 

IX J Th. turism 28 28 100.00% 

Total învățământ tehnologic 168 175 104.17% 

Învățământ 
profesional 

IX Ap 
Tehnic - Confecționer prod. 
Textile 

28 36 1128.57% 

IX Bp Tehnic - Mecanic auto  28 30 107.14% 

IX Cp 
Servicii - Ospătar (chelner), 
vânzător în unități de alimentație 
publică 

28 29 103.57% 

Total învățământ profesional 84 95 113.09% 

 

 Repartizarea pe ani de studiu şi nivele de învăţământ este prezentată în Anexa 4 (1edu). 

Pierderile pe cohortă şi cauzele piederilor înregistrate pe rutele de profesionalizare sunt 

prezentate în Anexa 5 (4.1edu) şi în Anexa 6 (4.2edu). Au fost înregistrate 34 de cazuri 

de elevi plecați (0,19% liceu teoretic, 1,35% liceu tehnologic, 0,65% învățământ 

profesional) - Anexa 7 (5edu).  

 TABEL CU REZULTATELE LA SFÂRȘITUL ANULUI ȘCOLAR 2018-2019 

 
Nr. 
crt
. 

Clas
a 

Specializare 
Înscriș

i 
Plecaț

i 
Veniț

i  
Rămaș

i 
Fet
e 

Urba
n 

Promovaț
i 

Repetenț
i 

1 V  18   18 8 15 18  

2 VI  18  1 19 7 16 19  

3 VII  24   24 10 21 24  

4 VIII  27   27 11 20 27  

TOTAL GIMNAZIU 87 0 1 88 36 72 88 0 

5 IX A 
Matematică - 
Informatică 

28   28 13 4 28  

6 IX B 
Ştiinţe ale 

naturii 
29 1 1 29 20 2 29  

7 IX C Filologie 30   30 20 6 30  

8 IX D Ştiinţe sociale 28   28 19 2 28  

Clasa a IX-a teoretic 115 1 1 115 72 14 115 0 

9 IX E 
Th. în 

automatizări 
28 1  27 1 5 27  

10 IX F 
Th. design 
vestimentar 

29  1 30 30 5 30  

11 IX G 
Th. în instalatii 

electrice 
30 2  28 5 6 28  

12 IX H 
Th. 

electromecani
c 

30   30 3 3 29 1 

13 IX I Th. în turism 30   30 17 9 30  

14 IX J Th. în turism 28 1 1 28 21 0 28  

Clasa a IX-a tehnologic 175 4 2 173 78 28 172 1 

Total clasa a IX-a 290 5 3 288 150 42 287 1 

15 X A 
Matematică - 
Informatică 

26 1  25 13 13 25  

16 X B 
Ştiinţe ale 

naturii 
26   26 18 10 26  

17 X C 
Ştiinţe ale 

naturii 
29  1 30 23 5 30  

18 X D Filologie 32   32 23 9 32  

19 X E Ştiinţe sociale 31  1 32 21 4 32  

Clasa a X-a teoretic 144 1 2 145 98 41 145 0 



PLAN DE ACȚIUNE AL ȘCOLII AN ȘCOLAR: 2019-2020 

 

 

COLEGIUL TEHNIC „MIHAI BĂCESCU ” FĂLTICENI 12 

20 X F 
Th. operator 

tehn. de calcul 
23   23 0 7 23  

21 X G 
Th. în industria 

textilă 
25   25 21 5 25  

22 X H 
Th. în 

transporturi 
28 2  26 0 4 26  

23 X I 
Th. 

electromecani
c 

24   24 0 4 24  

24 X J Th. în turism 30  1 31 19 1 31  

25 X K Th. în turism 31   31 17 5 31  

Clasa a X-a tehnologic 161 2 1 160 57 26 160 0 

Total clasa a X-a 305 3 3 305 155 67 305 0 

26 XI A 
Matematică - 
Informatică 

30   30 11 7 30  

27 XI B 
Ştiinţe ale 

naturii 
30   30 24 6 30  

28 XI D Filologie 33 1  32 24 6 32  

29 XI E Ştiinţe sociale 34   34 20 10 34  

Clasa a XI-a teoretic 127 1 0 126 79 29 126 0 

30 XI F 
Th. operator 

tehn. de calcul 
28   28 0 20 28  

31 XI G 
Th. designer 
vestimentar 

28   28 26 3 28  

32 XI H 
Th. 

transporturi 
19 2  17 0 4 17  

33 XI I 

Th. 
electromecani

c 
24   24 0 3 23 1 

34 XI J Th. în turism 30 1  29 15 4 29  

35 XI K Th. în turism 27 1  26 18 11 26  

36 XI L 
Th. în 

gastronomie 
28 2  26 20 5 26  

Clasa a XI-a tehnologic 184 6 0 178 79 50 177 1 

Total clasa a XI-a 311 7 0 304 158 79 303 1 

37 XII A 
Matematică - 
Informatică 

27   27 13 5 27  

38 XII B 
Ştiinţe ale 

naturii 
24   24 14 14 24  

39 XII C 
Ştiinţe ale 

naturii 
26   26 20 5 26  

40 XII D Filologie 30   30 21 6 30  

41 XII E Ştiinţe sociale 30 1  29 15 5 29  

Clasa a XII-a teoretic 137 1 0 136 83 35 136 0 

42 XII F 
Th. în instalații 

electrice 
20 1  19 0 3 19  

43 XII G 
Th. în 

automatizari 
26   26 0 2 26  

44 XII H 
Th. designer 
vestimentar 

24   24 22 9 24  



PLAN DE ACȚIUNE AL ȘCOLII AN ȘCOLAR: 2019-2020 

 

 

COLEGIUL TEHNIC „MIHAI BĂCESCU ” FĂLTICENI 13 

45 XII I 

Th. 
electromecani

c 
23   23 0 0 23  

46 XII J Th. în turism 26   26 18 8 26  

47 XII K Th. în turism 29   29 16 1 29  

48 XII L 
Th. în 

gastronomie 
28   28 17 3 28  

Clasa a XII-a tehnologic 176 1 0 175 73 24 175 0 

Total clasa a XII-a 313 2 0 311 156 59 311 0 

TOTAL LICEU ZI 1219 17 6 1208 619 247 1206 2 

49 IX Ap 
Confecționer 
prod. textile 

36 5  31 14 3 31  

50 IX Bp Mecanic auto 30 2  28 0 1 28  

51 IX Cp 
Ospătar 
(chelner) 
vânzător 

29 2  27 15 2 27  

52 X Ap 
Confecționer 
prod. textile 

25 5  20 12 5 20  

53 X Bp Mecanic auto 32 1  31 0 3 31  

54 X Cp 
Ospătar 
(chelner) 
vânzător 

25  2 27 18 2 27  

55 XI Ap 
Confecționer 
prod. textile 

21   21 7 1 21  

56 XI Bp Mecanic auto 33 2  31 0 5 31  

TOTAL ȘC. PROF. 231 17 2 216 66 22 216 0 

TOTAL COLEGIU 1537 34 9 1512 721 341 1510 2 

 

  REZULTATELE ELEVILOR PE MEDII 

 
Nr. 
crt. 

Clasa Specializare Promovați 5-6.99 7-8.99 9-9.99 10.00 

1 V  18  1 10 7 

2 VI  19  1 17 1 

3 VII  24  6 17 1 

4 VIII  27  11 14 2 

TOTAL GIMNAZIU 88 0 19 58 11 

5 IX A 
Matematică - 
Informatică 

28  12 16  

6 IX B Ştiinţe ale naturii 29  23 6  

7 IX C Filologie 30  16 14  

8 IX D Ştiinţe sociale 28  24 4  

Clasa a IX-a teoretic 115 0 75 40 0 

9 IX E Th. în automatizări 27 1 25 1  

10 IX F Th. design vestimentar 30 1 29   

11 IX G Th. în instalatii electrice 28 1 27   

12 IX H Th. electromecanic 29 7 21 1  

13 IX I Th. în turism 30  30   

14 IX J Th. în turism 28 3 25   

Clasa a IX-a tehnologic 172 13 157 2 0 

Total clasa a IX-a 287 13 232 42 0 

15 X A 
Matematică - 
Informatică 

25  6 18 1 

16 X B Ştiinţe ale naturii 26  15 11  

17 X C Ştiinţe ale naturii 30  20 10  
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18 X D Filologie 32  21 11  

19 X E Ştiinţe sociale 32  15 17  

Clasa a X-a teoretic 145 0 77 67 1 

20 X F 
Th. operator tehn. de 
calcul 

23 7 16   

21 X G Th. în industria textilă 25 3 22   

22 X H Th. în transporturi 26 21 5   

23 X I Th. electromecanic 24 5 19   

24 X J Th. în turism 31  30 1  

25 X K Th. în turism 31  30 1  

Clasa a X-a tehnologic 160 36 122 2 0 

Total clasa a X-a 305 36 199 69 1 

26 XI A 
Matematică - 
Informatică 

30  13 16 1 

27 XI B Ştiinţe ale naturii 30 1 20 9  

28 XI D Filologie 32  5 27  

29 XI E Ştiinţe sociale 34  16 18  

Clasa a XI-a teoretic 126 1 54 70 1 

30 XI F 
Th. operator tehn. de 
calcul 

28 2 25 1  

31 XI G 
Th. designer 
vestimentar 

28 2 25 1  

32 XI H Th. transporturi 17 8 9   

33 XI I Th. electromecanic 23  22 1  

34 XI J Th. în turism 29  21 8  

35 XI K Th. în turism 26  26   

36 XI L Th. în gastronomie 26 2 17 7  

Clasa a XI-a tehnologic 177 14 145 18 0 

Total clasa a XI-a 303 15 199 88 1 

37 XII A 
Matematică - 
Informatică 

27  13 13 1 

38 XII B Ştiinţe ale naturii 24  13 10 1 

39 XII C Ştiinţe ale naturii 26  7 19  

40 XII D Filologie 30  5 25  

41 XII E Ştiinţe sociale 29  5 24  

Clasa a XII-a teoretic 136 0 43 91 2 

42 XII F Th. în instalații electrice 19 10 8 1  

43 XII G Th. în automatizari 26 1 19 6  

44 XII H 
Th. designer 
vestimentar 

24 3 19 2  
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45 XII I Th. electromecanic 23 1 20 2  

46 XII J Th. în turism 26 2 16 8  

47 XII K Th. în turism 29  20 9  

48 XII L Th. în gastronomie 28 2 17 9  

Clasa a XII-a tehnologic 175 19 119 37 2 

Total clasa a XII-a 311 19 162 128 2 

TOTAL LICEU ZI 1206 83 792 327 4 

49 IX Ap 
Confecționer prod. 
textile 

31 24 7   

50 IX Bp Mecanic auto 28 18 10   

51 IX Cp 
Ospătar (chelner) 
vânzător 

27 9 18   

52 X Ap 
Confecționer prod. 
textile 

20 4 16   

53 X Bp Mecanic auto 31 19 12   

54 X Cp 
Ospătar (chelner) 
vânzător 

27 4 23   

55 XI Ap 
Confecționer prod. 
textile 

21 4 15 2  

56 XI Bp Mecanic auto 31 10 21   

TOTAL ȘC. PROF. 216 92 122 2 0 

TOTAL COLEGIU 1512 175 933 387 15 

 

 

 SITUAȚIA ELEVILOR CU MEDIA 10 
 

Nr. 
crt. 

Numele și prenumele elevului Clasă Profil 

GIMNAZIU 

1.  ANDREICA MARTA V  

2.  DĂSCĂLESCU MARIA-SOFIA V  

3.  FILIP EDUARD –DANIEL V  

4.  MALEȘ ALEXANDRU IOAN V  

5.  PURDILĂ ANDREI V  

6.  ȘOLDĂNESCU THEA MARIA V  

7.  ȘORODOC DAVID MIHAI CONSTANTIN V  

8.  ATOMEI NICU GABRIEL VI  

9.  ȘOPTELEA ȘTEFANA VII  

10.  APETREI ALEXIA VIII  

11.  ZETU BIANCA VIII  

LICEU 

12.  COSTÎN IOANA ALEXANDRA X A Matematică informatică 

13.  PEIU TEODOR XI A Matematică informatică 

14.  SOPON IONUȚ XII  A Matematică informatică 

15.  BACALU MARTA XII  C Științele naturii 

 
Rata de promovare pentru toate nivelele de educaţie este prezentată în Anexa 8 (6edu). 
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 REZULTATELE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 2019 
 

 
TOTAL 

ÎNSCRIȘI 
PREZENȚI NEPREZENTAȚI RESPINȘI REUȘIȚI 

% reușiți 
din total 
înscriși 

% reușiți 
din total 
prezenți 

Promoția 
curentă 

258 250 8 60 190 73,64% 76,00% 

Promoția 
anterioară 

31 27 4 14 13 41,94% 48,15% 

Total liceu 289 277 12 74 203 70,24% 73,29% 

 

 
 

 
 

 SITUAȚIA PE CLASE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT, 2019 
 

 
Total 

înscriși 
Prezenți Neprezentați 

Respinși din 
înscriși 

Reușiți din 
înscriși 

Clasa a XII-a A 27 27 0 2 25 

Clasa a XII-a B 23 22 1 3 19 

Clasa a XII-a C 26 24 2 3 21 

Clasa a XII-a D 30 30 0 5 25 

Clasa a XII-a E 29 28 1 2 26 

Clasa a XII-a F 5 4 1 4 0 

Clasa a XII-a G 16 15 1 11 4 

Clasa a XII-a H 9 8 1 8 0 

Clasa a XII-a I 13 13 0 12 1 

Clasa a XII-a J 26 24 2 8 16 
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Clasa a XII-a K 22 22 0 9 13 

Clasa a XII-a L 26 25 1 11 14 

Total liceu  312 252 242 10 78 164 

 
 

  
Total 

înscriși 
% Prezenți 

% 
Neprezentați 

% Respinși 
din înscriși 

Reușiți din 
înscriși 

Clasa a XII-a A 27 100,00% 0,00% 7,41% 92,59% 

Clasa a XII-a B 23 100,00% 0,00% 8,70% 91,30% 

Clasa a XII-a C 26 92,31% 7,69% 8,33% 84,62% 

Clasa a XII-a D 30 100,00% 0,00% 6,67% 93,33% 

Clasa a XII-a E 29 100,00% 0,00% 3,45% 96,55% 

Clasa a XII-a F 5 100,00% 0,00% 83,33% 16,67% 

Clasa a XII-a G 16 100,00% 0,00% 62,50% 37,50% 

Clasa a XII-a H 9 92,86% 7,14% 92,31% 7,14% 

Clasa a XII-a I 13 100,00% 0,00% 84,62% 15,38% 

Clasa a XII-a J 26 100,00% 0,00% 23,08% 76,92% 

Clasa a XII-a K 22 100,00% 0,00% 18,18% 81,82% 

Clasa a XII-a L 26 100,00% 0,00% 30,77% 69,23% 

Total  liceu 252 98,84% 1,16% 25,49% 73,64% 

 
  TABEL CU PROMOVABILITATEA LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 

 

An școlar 
Nr. total 

elevi 
inscrisi 

Nr elevi 
promovati 

Medii 
6 – 6,99 

Medii 
7 – 7,99 

Medii 
8 – 8,99 

Medii 
9 – 9,99 

Media 
10 

2012 270 139 52 45 31 11 - 

PROCENT  51,48% 19,25% 16,675% 11,5% 4%  

2013 253 166 69 41 38 18  

PROCENT 71,4% 65,61% 41,56% 24,79% 22,9% 10,84%  

2014 228 154 90 56 38 19  

PROCENT 77,2% 67,54% 58,44% 36,36% 24,67% 12,33%  

2015 261 166 59 52 41 14  

PROCENT  78,3% 65,87% 35,54% 31,32% 24,69% 8,43%  

2016 261 166 59 52 41 14  

PROCENT  79.1% 65,87% 35,54% 31,32% 24,69% 8,43%  

2017 249 189 51 77 53 8  

PROCENT  79% 76,52% 26,98% 40,74% 28,04% 4,23%  

2018 239 171 62 50 43 16  

PROCENT  79.66% 72.15% 36.25% 29.23% 25.51% 9.3%  

2019 252 190 60 68 50 8  

 
 TABEL CU ELEVII PROMOVAȚI PE DISCIPLINE LA EXAMENUL DE EVALUARE NAȚIONALĂ 

CLASA A-VIII-A AN SCOLAR 2018-2019 

Disciplina 
Nr.elevi 
înscriși 

Nr.elevi 
promovați 

Din care note 

≤4.99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

Româna 27 27  1 4 5 11 6  

Matematica 27 23 5 3 7 7 3 2  

Media 
evaluare 
nationala 

27 27 1 3 6 8 8 1  
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 Rezultate la Examenul de Certificare a competenţelor profesionale – nivel 3 și 4 

Nivel 3  

 Înscrişi: 51 

 Neprezentaţi: 0 

 Promovaţi: 51 

 Promovabilitate: 100 % 

Nivel 4 

 Înscrişi: 163 

 Neprezentaţi: 1 

 Promovaţi: 162 

 Promovabilitate: 99,39 % 

 

BURSE ȘCOLARE 
Burse acordate elevilor: Semestrul I   Semestrul II 

Burse de  performanță 4 elevi 5 elevi 

Burse de merit 70 elevi 67 elevi 

Burse elevi din Republica Moldova: 3 elevi 3 elevi 

Burse profesionale 213 elevi 216 elevi 

Ajutor financiar „Bani de liceu”: 281 elevi 275 elevi 

Bani de naveta 801 elevi 790 elevi 

 

Rezultatele pe medii la examene sunt prezentate în Anexa 9. Rata de succes la Examenul 

de Bacalaureat este prezentată în Anexa 10 (7.1 edu)şi evoluţia ratei de succes la examenele de 

certificare a competențelor este prezentată în Anexa 11 (7.2edu). 

 Peste 30 % dintre absolvenţii IPT ai şcolii continuă studiile în alte forme de învăţământ. 

Date privind inserţia socio-profesională a absolvenţilor şcolii, promoţia 2018-2019 sunt 

prezentate în Anexa 12 (12 edu). 

 Întocmirea şi avizarea programelor şcolare pentru disciplinele opţionale oferite elevilor în 

cadrul curriculum-ului la decizia şcolii şi curriculum-ului în dezvoltare locală. 

 Au fost încheiate peste 25 de contracte de colaborare cu agenţi economici.  

 Realizarea de reparaţii curente şi investiţii. 

 

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară 

 

 Cercuri pedagogice derulate în anul școlar 2018-2019: 

- Cercul pedagogic al cadrelor didactice, Specializarea Matematică, sem. I, 2018-2019; 

- Cercul pedagogic al cadrelor didactice din aria curriculară „Tehnologii”, domeniul 

Turism și alimentație, sem. I, 2018-2019; 

- Cercul pedagogic al cadrelor didactice din aria curriculară „Tehnologii”, domeniul 

Electric, bElectromecanic, Electronică automatizări, sem. I, 2018-2019; 

- Cercul pedagogic al cadrelor didactice, Specializarea Fizică, sem. II, 2018-2019; 

 CENTRU ECDL Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” Fălticeni - Centru de Testare Acreditat 

ECDL din data de 15.01.2015 - prof. Dumitriu Bogdan și prof. Murărescu Simona-Maricica 

au susținut examenele cu rezultate foarte bune și au devenit prof. examinatori ai Centrului 

RO755; 

 Centrul de pregătire și examinare acreditat CERTIPORT la Colegiul Tehnic “Mihai 

Băcescu” Fălticeni; 

 Proiectul strategic „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” (CRED); 

 Desfășurarea activităților educative în cadrul CȘE; 
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 Desfășurarea a 17 activități în cadrul Comisiei metodice a diriginților; 

 Desfășurarea a 5 activități în cadrul Consiliului Reprezentativ al Părinţilor/Asociaţia 

părinţilor; 

 Desfăşurarea a 12 activităţi referitoare la prevenirea violenței; 

 derularea unui număr de 5 activități la nivel local (de exemplu: „Iubește și dăruiește”, 

„Dăruind vei dobândi”, „Concert de colide – campanie umanitară, „Balul bobocilor); 

 Implicarea elevilor, profesorilor şi a părinţilor într-un număr de 4 activități pentru 

prevenirea traficului de persoane, consumului de alcool, tutun, droguri, produse 

etnobotanice; 

 Derularea de activități privind copii cu părinți migranți; 

 Derularea unei activități privind apărarea și protecția civilă; 

 Derularea unei activități de voluntariat, sănătate și igienă – CDI; 

 Derularea a 4 proiecte și activități de dezvoltare a noilor educații; 

 Derularea a 10 proiecte educative din domeniul educaţiei nonformale; 

 Derularea a 4 proiecte în colaborare cu parteneri locali, judeţeni sau nationali în domenii 

ca: educaţie pentru sănătate, consiliere privind cariera, dezvoltare personală şi socială; 

 Participarea elevilor și a cadrelor didactice în activitatea „Voluntar în CDI”; 

 Participarea elevilor la marcarea a 20 evenimente din calendarul activităţilor educative 

(Săptămâna educaţiei globalele „Împreună pentru pace!”, „Educaţie  – Valori – Modele - -

Proiect interdisciplinar, „Migraţii în lumea contemporană”, „Împreună pentru pace!”) 

 Participarea elevilor la concursuri și olimpiade școlare cu un număr de peste 70 de premii 

și mențiuni obținute la nivel local, județean, regional, național; 

Programele (proiectele) educaţionale, activităţile extraşcolare, culturale şi sportive sunt  

prezentate în Anexa 18.  

 

 

Formarea continuă a personalului  

 

În contextul promovării și dezvoltării conceptului de învăţare pe tot parcursul vieții ca obiectiv 

al activității din unitatea noastră și ca direcție de acțiune a Uniunii Europene și a sistemului de 

educație din Romania în vederea dezvoltarii resurselor umane, activitatea de formare continuă s-a 

direcționat următoarele obiective:  

1. Formarea continuă a cadrelor didactice pentru dezvoltare profesională în domeniul 

cunoașterii și aplicării metodelor activ participative de predare învăţare; 

2. Consolidarea în randul cadrelor didactice a competenţelor cheie pentru o societate bazată 

pe cunoaștere; 

3. Dobândirea unor noi competenţe și cunostinţe în plan didactic și stiinţific; 

4. Multiplicarea experienţelor pozitive în managementul administrativ, didactic și a stagiilor 

de formare continuă prin programe. 

În urma activității de formare continuă desfășurată de cadrele didactice în anul școlar 2017-

2018 au rezultat: 

 Peste 15 % din cadrele didactice au urmat cursuri de formare continuă și au acumulat în 

ultimul interval de 5 ani de la Definitivat un număr corespunzător de credite; 

 Majoritatea cadrelor  didactice au participat la activități organizate în cadrul comisiilor 

metodice și cercurilor pedagogice (lecții deschise, elaborarea de teste de evaluare și fișe 

de lucru, studierea și dezbaterea documentelor curriculare, studierea și dezbaterea 

lucrărilor de specialitate) și care au vizat consolidarea tehnicilor de predare învățare și 

dezvoltarea calității în educație. 
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În contextul promovării și dezvoltării în școala noastră a conceptului de învățare pe tot 

parcursul vieții, existent la nivel european, în vederea dezvoltării resurselor umane, activitatea de 

formare continuă s-a desfășurat în conformitate cu obiectivele propuse în Planul de activitate. 

Formarea continuă a cadrelor didactice a constituit un obiectiv important al tuturor comisiilor 

metodice si  cercurilor pedagogice, care au desfasurat periodic, activitati specifice (lectii deschise, 

elaborarea de teste de evaluare si fise de lucru, studierea si dezbaterea documentelor curriculare, 

studierea si dezbaterea lucrarilor de specialitate).  

Aceste demersuri au avut ca finalitate o corectă proiectere a activităților didactice, 

cunoașterea și aplicarea unor metode diverse de evaluare a elevilor, adaptarea continuturilor 

învățării si a metodologiei la strucutura psihică a elevului (învățarea centrată pe elev) precum și  

valorificarea potenţialului fiecărui elev. În acest  sens mentionăm ca toate cadrele didactice au 

participat la cel putin doua tipuri de activități ceea ce trebuie sa se reflecte intr-o calitate sporită a 

actului didactic. 

O preocupare permanentă a fost aceea de consiliere și îndrumare a cadrelor didactice 

debutante sau aflate la început de carieră, dar și colaborarea continuă cu CCD Suceava pentru 

identificarea și derularea cursurilor de formare continuă corespunzătoare nevoilor de fomare și cu 

ISJ Suceava- departamentul de formare continuă a personalului didactic. 

În luna septembrie 2018 au fost desfășurate activitățile necesare pentru echivalarea în 

credite a gradelor didactice obținute în anul școlar precedent. Toate cadrele didactice care au depus 

cerere și documentele aferente, au primit adeverința de echivalare a definitivatului/ gradului didactic, 

cu 90 de credite. 

În vederea dezvoltării unor noi competențe și cunoștințe specifice activității desfășurate în 

rândul personalului didactic auxiliar și nedidactic precum și a consolidării celor dobândite, s-a 

desfășurat o amplă acțiune de identificare a nevoilor de formare pentru anul școlar în curs, prin 

aplicarea unui chestionar tuturor cadrelor didactice din liceu. În urma centralizării răspunsurilor 

primite, au fost identificate câteva domenii unde ar fi necesară formarea continuă, respectiv: 

evaluarea didactică, tratarea diferențiată a elevilor, utilizarea ITC și am recomandat colegilor 

interesați cursuri organizare de CCD Suceava, în cadrul cărora pot îmbunătăți aceste competențe. 

Astfel 9 cadre didactice s-au înscris și au participat la cursul „Performanță în evaluare”, alte 5 cadre 

didactice s-au înscris și au participat la cursul „Multimedia în educație”, 1 cadru didactic a participat 

la cursul pentru dobândirea statutului de Formator, 3 manageri au participat la un curs de 

perfecționare în management, 3 persoane din personalul administrativ au participat la cursul „Expert 

în achiziții”. Toate aceste cursuri au  finanțate  din bugetul local. 

De asemenea, unele cadre didactice au optat pentru participarea cu lucrări la diverse 

manifestări științifice (ex.: Simpozionul Internațional „România între Occident și Orient”, Conferința 

Anuală a SGR). 

Desfășurarea în școală a proiectelor finanțate de Comisia Europeană prin Programul  

Erasmus+,  au motivat şi antrenat o serie de cadre didactice să-şi formeze sau consolideze 

competențe de management al unui proiect, de comunicare într-o limbă străină, competențe de 

utilizare ITC, de comunicare interpersonală și o mai bună relaționare.  

În ceea ce privește formarea și consolidarea competențelor cheie, remarcăm oportunitatea 

creată de a utiliza diverse mijloace multimedia prin programul „Invăţăm altfel” și care a deschis calea 

cadrelor didactice, elevilor și a altor persoane dinafara școlii să realizere lecții, activități educative, 

activități de formare, activități cu parinții, utilizând videoproiectorul,  calculatorul racordat la internet, 

camera video, aparat foto etc.  

Astfel în anul școlar 2018-2019 în Sala multimedia au avut loc  peste 100 de activități 

coordonate de cadre didactice care au invăţat sa utilizeze mijloacele multimedia și să aducă astfel 

un plus de noutate, atractivitate, eficienţă. 

Ca puncte slabe ale activității de formare continuă am identificat: 

- O insuficientă motivare a unor cadre didactice pentru activitatea de formare continuă; 
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- Lipsa de timp și de resurse financiare ale unor cadre didactice pentru a urma cursuri 

organizate de CCD sau de alte instituții acreditate; 

- O insuficientă evaluare a aplicării în activitatea didactică a competențelor și cunoștințelor 

dobândite în urma participării la diferite stagii de formare continuă. 

În vederea identificării nevoilor de formare și a domeniilor pe care fiecare cadru didactic ar 

dori să le dezvolte sau aprofundeze, am aplicat un chestionar, la care au răspuns 52 de 

persoane. 

În urma răspunsurilor oferite, au rezultat următoarele aspecte pe care cadrele didactice 

doresc să le dezvolte/aprofundeze: 

 

Nr. 

crt. 
Domeniul / Tema 

Numărul de cadre 

didactice 

1 Educația elevilor cu nevoi speciale 24 

2 Valorificarea mijloacelor digitale în predare învățare 19 

3 Teoria intelignțelor multiple 15 

4 Domeniul educativ 15 

5 Tratarea diferențiată a elevilor 16 

6 Implementarea unor noi strategii de învățare 7 

7 ITC 7 

8 Managementul clasei 6 

9 Comunicarea interpersonală 6 

10 Management școlar 6 

11 Cunoașterea elevului 5 

12 Metode și mijloace de învățământ 5 

 

Profesorii debuntați sau la început de carieră an identificat nevoia de formare în metodica 

disciplinei (filosofie, economie, geografie, limba română, alimentație publică) și în proiectare 

didactică. 

Unii colegi au identificat nevoia pregătirii de specialitate (informatică, mecanică, matematică, 

limba franceză, limba engleză). 

Pentru eficientizarea activității de formare continuă, au fost exprimate următoarele propuneri: 

- Training cu formatori specialiști pentru utilizarea aparaturii de la laboratorul de electronică; 

- Valorificarea resurselor financiare ale școlii pentru formare continuă, cuprinderea în 

bugetul din 2020 a acestor sume; 

- O promovare mai largă a ofertelor de cursuri; 

- Activitățile de formare continuă să se deruleze în vacanțe; 

- Promovarea cursurilor ECDL organizate în școală. 

 

 

Colaborarea şcoală-părinţi 

 

Colaborarea şcolii cu părinţii s-a realizat prin: 

 Informarea periodică a părinţilor de către conducerea şcolii, diriginţi, profesori asupra 

situaţiei şcolare şi atitudinea copiilor faţă de şcoală; 

 Acţiuni de consiliere a părinţilor pentru diminuarea eşecului şcolar și a bandonului școlar; 

 Implicarea în procesul decizional din şcoală prin intermediul Consiliului Reprezentativ al 

Părinţilor, Consiliului de Administraţie şi Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii; 

 Implicarea părinților pentru a îmbunătăți climatul școlar și a-i ajuta pe profesori în munca 

lor; 
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 Acțiuni de consiliere cu părinții elevilor  prin care  să îmbunătățim  pe cât este posibil 

strategiile educative în favoarea elevului și părinții să conștientizeze că relația de 

colaborare școală-familie este determinantă în educarea copiilor; 

 Implicarea părinților în manifestări culturale ale școlii și activități recreative pentru elevi, 

acivități de voluntariat. 

 

 

1.5. PRIORITĂŢI LA NIVEL EUROPEAN ŞI  NAŢIONAL 

1.5.1. Priorități la nivel european 

 

Strategia Europa 2020 pentru creştere inteligentă, durabilă şi inclusivă  

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

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

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

muncă, productivitate şi coeziune socială.  

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

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

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

interdependente stabilite la nivelul statelor membre:  

- Creştere inteligentă:  

Dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare  

- Creştere durabilă:  

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

- Creştere inclusivă  

Rată ridicată de ocupare, coeziune economică şi socială  

 

Ţinte:  

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

 Alocarea a 3% din PIB pentru Cercetare-dezvoltare.  

 Rata abandonului şcolar timpuriu: max 10%.  

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

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

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

energetice, comparativ cu 1990.  

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

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

lucru 7 iniţiative emblematice:  

3 iniţiative pentru creşterea inteligentă:  

- O Uniune a inovării.  

- O Agendă Digitală pentru Euro.  

- Tineret în mişcare.  

2 iniţiative pentru creştere durabilă:  

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

- O politică industrială integrată pentru era globalizării.  

2 iniţiative pentru creşterea incluzivă:  

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

- Platforma europeană de combatere a sărăciei.  
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Pe baza consultărilor sale, Comisia propune concentrarea eforturilor cooperării europene în 

domeniul educaţiei şi formării profesionale în anii care au rămas până în 2020 asupra unui număr de 

patru obiective strategice: 

 realizarea în practică a învăţării de-a lungul vieţii şi a mobilităţii cursanţilor; 

 îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei ofertei de educaţie şi formare profesională şi a 

rezultatelor; 

 promovarea echităţii şi a cetăţeniei active; 

 stimularea inovării şi creativităţii, inclusiv a spiritului antreprenorial, la toate nivelurile 

de educaţie şi de formare profesională. 

Prin urmare, învăţarea de-a lungul vieţii reprezintă o perspectivă fundamentală pentru toate 

obiectivele menţionate mai sus. 

 

 

1.5.2. Priorități la nivel național 

 

Contextul naţional  

 

Orizont 2022. Obiectiv naţional: Atingerea nivelului mediu de performanţă al UE în 

domeniul educaţiei şi formării profesionale, cu excepţia serviciilor în mediul rural şi pentru grupurile 

dezavantajate, unde ţintele sunt cele ale UE pentru 2020.Pentru a moderniza sistemul educaţional 

românesc, în scopul adaptării la cerinţele actuale ale societăţii cunoaşterii şi la creşterea economică 

inteligentă şi favorabilă incluziunii, Guvernul României a promovat Legea Educaţiei Naţionale. În 

elaborarea legii, în afara documentelor politice şi de expertiză naţionale, pentru întocmirea soluţiilor 

legislative propuse au fost consultate şi analizate comparativ legislaţiile altor state. S-a acordat o 

atenţie deosebită tendinţelor legislative recente în domeniul educaţiei, legislaţia reprezentând o 

parte obligatorie dar nu şi suficientă a soluţiei necesare pentru modernizarea sistemului de educaţie. 

Demersul legislativ trebuie urmat de acţiuni administrative şi alocări financiare corespunzătoare. 

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

următoarele schimbări:  

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

European al Calificărilor  

2. Modernizarea şi descongestionarea curriculumului  

3. Reorganizarea sistemului de evaluare a elevilor  

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

5. Asigurarea de şanse egale la educaţie pentru grupurile dezavantajate  

6. Revalorizarea învăţământului profesional şi tehnic  

7. Reformarea politicilor în domeniul resursei umane  

8. Stimularea învăţării pe tot parcursul vieţii  

9. Modernizarea managementului şi conducerii universităţilor  

10.Clasificarea universităţilor  

11. Asigurarea calităţii în învăţământul superior  

12. Finanţarea competiţională şi încurajarea excelenţei la nivel universitar  

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

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

În acest sens, priorităţile naţionale pe linia cărora se înscriu şi activităţile derulate la nivelul 

Colegiului Tehnic „Mihai Bacescu” Falticeni sunt: 

 Implementarea metodelor de învăţare centrată pe elev şi formarea competenţelor-cheie 

 Dezvoltarea parteneriatelor cu agenţii economici, instituţii şi ONG-uri 

 Dezvoltarea curriculelor, inclusiv ale celor în dezvoltare locală 
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 Elaborarea şi dezvoltarea standardelor de formare profesională 

 Formarea continuă 

 Asigurarea calităţii în educaţie prin predare-învăţare şi chiar cercetare, care să contribuie 

la dezvoltarea personală şi profesională a elevilor 

 Asigurarea orientării profesionale şi consilierii pentru construirea carierei 

 Utilizarea tehnicii de calcul (ITC) în predare 

 Modernizarea bazei materiale a învăţământului profesional şi tehnic 

 Asigurarea unui management educaţional de înaltă performanţă 

 Oferirea de şanse egale în educaţie, indiferent de naţionalitate, sex sau minoritate. 

 Dezvoltarea unor materiale didactice auxiliare pentru formare diferenţiată. 

 

 

1.6 PRIORITĂŢI ŞI OBIECTIVE REGIONALE ŞI LOCALE 

 

1.6.1. Priorități regionale  

 

În Strategia de Dezvoltare a Regiunii Nord - Est pentru perioada 2014-2020 sunt 

prevăzute urmatoarele elemente de ordin strategic:  

Obiectivul general: Derularea în Regiunea Nord-Est a unui proces de creştere economică 

durabilă, favorabil creşterii competitivităţii economice şi incluziunii sociale, care să conducă la o 

diminuare a decalajelor existente faţă de celelalte regiuni ale României.  

 

Priorităţi:  

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

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

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

conectivităţii şi atractivităţii Regiunii Nord-Est.  

3. Sprijinirea unei economii competitive şi a dezvoltării locale.  

4. Optimizarea utilizării şi protejarea resurselor şi patrimoniului natural.  

 

Ţinte vizate pentru pentru prioritatea 1, orizontul 2022:  

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

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

vor putea fi finalizate până pe 30.06.2022.  

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

maxim 15% în mediul urban.  

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

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

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

minim 7%. 

 

1.6.2. Priorităţi şi obiective locale 

 

În baza nevoilor identificate în capitolele de analiză cât şi a elementelor surprinse de analiza 

SWOT (PRAI şi PLAI) la nivel regional şi local au fost propuse următoarele direcţii şi ţinte 

strategice pentru perioada 2017 - 2020: 
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Nr. 
crt. 

Denumirea obiectivului Ţinta 

1 
Adaptarea ofertei de formare la 
cerinţele pieţei muncii 

Scăderea ratei şomajului în rândul tinerilor sub 
25 de ani raportat la total şomeri, de la 27,3 
(2014) % la 15% (2020). 

2 
Creşterea populaţiei cu nivel ridicat 
de educaţie prin programe de 
formare continuă 

Autorizarea a cel puţin 20 programe de către 
ASSED, până în 2020. 

3 
Asigurarea egalităţii de şanse în 
formarea iniţială şi reducerea ratei 
abandonului 

Reducerea ratei abandonului la învăţământul 
liceal şi profesional de la 4,1 % în 2011 la 2% 
în 2020. 
Creşterea ponderii populaţiei cu grad ridicat de 
pregătire/calificare 40% nivelul 4. 

4 
Dezvoltarea resurselor umane din 
sistemul IPT în vederea asigurării 
calităţii în formare 

Creşterea ratei de participare a cadrelor 
didactice la cursuri de formare continuă, cu un 
ritm de 25% din total/ an şcolar 

5 
Dezvoltarea infrastructurii unităţilor 
şcolare IPT, în vederea asigurării 
calităţii în formare 

Asigurarea dezvoltării infrastructurii şi dotării 
pentru un număr de 20 de unităţi şcolare IPT 
până în anul 2020. 
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PARTEA A 2-A –  ANALIZA NEVOILOR 
 

 

2.1. ANALIZA MEDIULUI EXTERN (ANALIZA PEST) 

 

2.1.1 Analiza profilului economic 

 

Pe teritoriul judeţului Suceava, în anul 2016, şi-au desfăşurat activitatea 13973 întreprinderi 

din agricultură, industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii. Din total, majoritatea (86,1%) sunt unităţi 

cu 0-9 salariaţi, 12,0% sunt unităţi cu 10-49 salariaţi, 1,7% sunt unităţi cu 50-249 salariaţi, 0,2% 

unităţi mari cu peste 250 salariaţi. 

Regiunea Nord Est se caracterizează prin ponderea mare a numărului de unităţi specializate 

în comerţ (42,1%) şi industrie (13,5%). În cadrul regiunii sectoarele industriale cele mai 

reprezentative sunt industria alimentară, industria prelucrării lemnului, iar dintre servicii, la nivel 

regional, se detaşează comerţul, urmat de activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, transport şi 

depozitare, turism etc. Unităţile cu activitate de construcţii deţin o pondere de 9,8% la nivel regional. 

Judeţul Suceava se înscrie în trendul regional. În anul 2016 cea mai mare pondere a 

întreprinderilor aveau ca obiect de activitate comerţul (36,3%), urmate de întreprinderile cu activitate 

de industrie (12,1%), construcţii (11,1%), transporturi şi depozitare (10,5%), hoteluri şi restaurante 

(6,4%), agricultură (5,2%) ş.a. 

 

Societăți comerciale din județul Suceava       Tab. 2.1 

INDICATORI 

DOMENIUL 

DE ACTIVITATE (CAEN) 

Numărul 

societăţilor 

comerciale 

Cifra de 

afaceri netă 

(mil. lei) 

Profitul 

curent 

(mil. lei) 

Rata 

profitului 

(%) 

Agricultură, silvicultură şi pescuit 684 401,97 21,23 5,28 

Industria extractivă 43 105,48 3,82 3,62 

Industria prelucrătoare 1542 4.403,89 153,57 3,49 

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi 

termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 
26 114,48 -48,17 -42,08 

Distribuţia apei, salubritate, gestionarea 

deşeurilor, activităţi de decontaminare 
47 113,15 10,43 9,22 

Construcţii 1456 1.105,88 51,85 4,69 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea 

autovehiculelor şi motocicletelor 
4755 4.249,43 31,54 0,74 

Transport şi depozitare 1372 1.474,14 45,97 3,12 

Hoteluri şi restaurante 837 198,91 -0,90 -0,45 

Informaţii şi comunicaţii 271 72,51 10,32 14,23 

Intermedieri financiare şi asigurări 105 9,76 4,08 41,80 

Tranzacţii imobiliare 186 67,37 9,10 13,51 

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 860 119,08 23,87 20,05 

Activităţi de servicii administrative şi activităţi 

de servicii suport 
310 148,46 9,67 6,51 

Administraţie publică şi apărare, asigurări 

sociale din sistemul public 
3 0,64 0,08 12,50 

Învăţământ 72 7,67 0,33 4,30 

Sănătate şi asistenţă socială 190 56,21 10,78 19,18 

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 119 53,38 1,88 3,52 

Alte activităţi de servicii 229 25,21 0,96 3,81 

TOTAL 13.107 12.727,65 340,41 2,67 
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Întreprinderile mici şi mijlocii 

Analiza datelor pentru perioada 2000-2016 evidenţiază, per ansamblu, dinamica crescătoare 

a numărului de întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) şi a numărului de angajaţi în IMM, în paralel cu 

reducerile de personal în cadrul întreprinderilor mari. 

Tab. 2.2 

Personalul din unităţile locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii, pe 

activităţi ale economiei naţionale. Jud. Suceava - anul 2013 

Sector de activitate Nr. pers. % 

Industrie extractivă  1400 1,1 

Industrie prelucrătoare 31700 24,6 

Energie electrică şi termică, gaze şi apă 3500 2,7 

Construcţii 9800 7,6 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea  
      

autovehiculelor şi motocicletelor 
       

30100 23,3 

Hoteluri şi restaurante 3400 2,6 

Transport, depozitare şi comunicaţii 10100 7,8 

Tranzacţii imobiliare si servicii pt. intreprinderi 6500 5,0 

Învăţământ 11900 9,1 

Sănătate şi asistenţă socială 8700 6,7 

Administraţie publică şi apărare; asigurări  
      

sociale din sistemul public 
       

5000 3,8 

Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale 7500 5,7 

Total 129600 100,0 

 

La nivelul judeţului numărul de IMM a crescut de la 99,6% în anul 2004 la 99,8% în anul 

2016, cele mai multe regăsindu-se în comerţ, industrie, construcţii, transporturi, turism. 

 

Investiţiile brute ale unităţilor locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte 

servicii 

Investiţiile brute realizate în anul 2016 în unităţile locale active din industrie, construcţii, 

comerţ şi alte servicii din judeţul Suceava au totalizat 1040 milioane lei preţuri curente, cu 23% mai 

puţine faţă de anul 2013. 

Investiţiile realizate în unităţile din industrie şi comerţ din judeţul Suceava au reprezentat  

63,4 % din total. 

 

Proiecţia principalilor indicatori economici la orizontul anului 2020 

În anul2016 judeţul Suceava a realizat 19,50% din PIB-ul regiunii Nord Est şi se plasează pe 

locul doi în cadrul regiunii, după judeţul Iaşi şi la egalitate cu județul Bacău.  

 În structură, comerțul și serviciile regiunii au una din cele mai mari contribuţii la realizarea 

produsului intern brut regional (circa 50,47%), puțin peste media naţională (circa 50,27%). În ceea 

ce priveşte industria, aceasta contribuie în proporție de 21,15% la formarea PIB-ului, principalele 

producţii sunt cele de cărbuni, ţiţei, gaze naturale, benzină, motorină, fire şi fibre sintetice, 

îngrăşăminte chimice, ciment, hârtie şi cartoane, cherestea, mobilier din lemn, ţesături, zahăr. 

Ponderea acestei ramuri în produsul intern brut regional este sub media naţională. În cadrul 

industriei, ponderea cea mai mare o are industria prelucrătoare, urmată de ramura energie electrică, 

termică, gaze şi apă şi industria extractivă.  

Construcţiile participă cu o pondere apropiată de nivelul naţional (8,66% faţă de circa 8,46% 

media naţională). Contribuția adusă de agricultură la realizarea produsului intern brut este de 

7,39%, dublu aproape față de media națională de 4,70%. 
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Industria 

Industria suceveană a înregistrat, pe ansamblu, în anul 2016 o creştere faţă anul 2015, 

indicele producţiei industriale fiind de 104,3% iar indicele valoric ai cifrei de afaceri pentru 

întreprinderile cu activitate principală de industrie pentru aceeaşi perioadă fiind de 118,8% (v. tab. 

2.3). 

Tab. 2.3 

Evoluţia principalelor indicatori care caracterizează activitatea industrială pentru unităţile 

observate statistic 

 An 2016/ An 2015 

Indicii producţiei industriale, serie brută (%) 104,3 

Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie (%) 118,8 

Sursa: DJS Suceava, date provizorii 

 

Notă:Indicele producţiei industriale a fost calculat pentru unităţile observate statistic, 

eşantion reprezentativ la nivel de ţară. Indicele cifrei de afaceri a fost calculat pentru unităţile 

observate statistic, eşantion reprezentativ la nivel de ţară, preţuri curente. 

 

Ramurile industriale reprezentative din judeţul Suceava sunt: 

- industria de exploatare şi prelucrare a lemnului, a cărei dezvoltare este în strânsă 

corelaţie cu suprafaţa mare a fondului forestier existent; 

- industria alimentară, dezvoltată în corelaţie directă cu agricultura judeţului, se bazează 

pe prelucrarea produselor animaliere (carne, lapte) şi a produselor vegetale; 

- industria construcţiilor de maşini, reprezentată prin societăţi comerciale care produc 

maşini-unelte, scule, rulmenţi etc.; 

- industria uşoară, reprezentată prin unităţi de confecţii, tricotaje şi încălţăminte. 

 

Infrastructura de transport, tehnică, edilitară, de comunicaţii şi de mediu 

În anul 2016 judeţul Suceava dispunea de o infrastructură diversă: 

- lungimea simplă a liniilor de cale ferată – 526 km; 

- lungimea simplă a liniilor de cale ferată electrificate – 248 km; 

- lungimea drumurilor publice total (locul 3 pe țară) – 2994 km, din care: 

- drumuri publice modernizate – 1555 km; 

- drumuri publice cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere – 94 km; 

- drumuri naţionale – 628 km; 

- drumuri naţionale modernizate – 614 km; 

- drumuri naţionale cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere – 14 km; 

- drumuri judeţene şi comunale – 2.366 km; 

În apropierea municipiului Suceava, la o distanţă de 12 km, se află Aeroportul Internaţional 

„Ştefan cel Mare” Suceava, care asigură legăturile aeriene cu restul României, precum şi cu alte 

ţări. 

Judeţul Suceava avea la data de 31.12.2012 o reţea de distribuţie a apei potabile în lungime 

totală de 1163,4 km (din care 59,5% se găseşte în municipii şi oraşe), o reţea de canalizare cu o 

lungime de 759,5 km şi o reţea de distribuţie a gazelor naturale în lungime totală de 534,4 km. 

Dinamica investiţiilor în infrastructura tehnică (alimentare cu energie electrică, apă, gaz, 

etc.), edilitară şi pentru afaceri, în creştere în ultimii ani, se va accentua în perioada următoare din 

perspectiva nevoilor de dezvoltare economică şi socială şi a continuării integrării europene. 

În telecomunicaţii se remarcă un proces de modernizare care se va accentua în viitor, 

datorită creşterii gradului de acoperire şi expansiunii noilor tehnologii atât în telefonia fixă cât şi în 
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telefonia mobila. Schimbările tehnologice în domeniu, vor antrena modificări în profilul unor calificări 

(ex. competenţele IT pentru sistemele de transfer integrat de date, voce şi imagine). 

Adaptarea la standardele UE pentru protecţia mediului conduce la o nevoie în creştere de 

personal specializat dar şi de dezvoltare a unor competenţe de mediu ca parte din pregătirea 

tehnică generală, indiferent de specialitate. 

 

Turismul 

Judeţul Suceava dispune de un potenţial turistic foarte ridicat, prin resursele naturale, 

patrimoniul cultural şi arhitectural, staţiunile turistice renumite, dar şi de rezerve neexploatate 

suficient din cauza infrastructurii şi dotării tehnice necorespunzătoare. 

Specificul judeţului oferă condiţii deosebite pentru turismul balnear, montan şi agroturism. 

Agroturismul, beneficiază în mod deosebitde potenţialul gospodăriilor rurale, cu precădere în zona 

montană. 

În anul 2016, numărul total al structurilor de primire turistică a fost de 296 unităţi. 

Numărul structurilor de primire turistică din judeţul Suceava în anul 2016, reprezentau 4,7% 

din totalul unităţilor de primire turistică existente la nivel naţional, judeţul Suceava deţinând locul 3 

pe ţară din punct de vedere al numărului de unităţi de primire turistică, după judeţele Constanţa, 

Braşov. 

Din totalul structurilor de primire turistică înregistrate la nivelul regiunii Nord - Est, 40,7% îşi 

desfăşoară activitatea în judeţul Suceava. 

Tab 2.4 

Principalii indicatori ai structurilor de 

primire turistică în perioada 2013-2016 
UM 2014 2015 2016 

Unităţi de primire turistică număr 271 296 296 

Capacitatea de cazare turistică existentă număr de locuri 8835 9447 9585 

Capacitatea de cazare turistică în 

funcţiune 

număr de locuri - 

zile 
2439609 2594065 2642601 

Sosiri - total număr 229519 238611 241629 

Înnoptări - total număr 556249 586237 577232 

Indicii de utilizare netă % 22,8 22,6 21,8 

Durata medie a şederii zile 2,4 2,5 2,4 

 

Cea mai mare capacitate de cazare turistică în anul 2016 au deţinut-o hotelurile (41,0%), 

urmate de pensiunile agroturistice (25,7%), pensiunile turistice (17,9%), vilele turistice (3,0%) şi 

celelalte structuri cu 12,4%.  

 

Din totalul turiştilor străini înregistraţi în cursul anului 2013, 91,9% provin din Europa (din 

acestia 86,5% apartin ţărilelor Uniunii Europene). 

In cadrul Uniunii Europene, ponderea cea mai mare au înregistrat-o turiştii sosiţi din 

Germania (21,7%), fiind urmaţi de turiştii din Spania (16,7%), Austria (11,6%), Italia (10,6%), Franţa 

(9,9%), Polonia (9,9%), Olanda (4,0%), Regatul Unit (3,0%). 

 

Zona montană şi dezvoltarea durabilă – aspecte specifice ruralului montan 

Zona montană acoperă o suprafaţă însemnată din teritoriul judeţului.Gospodăriile ţărăneşti 

care ocupă zonele montane sunt localizate în grade diferite de dispersie teritorială. Dezvoltarea 

economică în spaţiul rural montan, iar în zonele izolate chiar supravieţuirea civilizaţiei rurale, depind 

decisiv de dezvoltarea şi valorificarea superioară a resursele oferite de agricultura montană şi a altor 

resurse specifice zonei, într-un concept de pluriactivitate. 
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Conceptul de dezvoltarea durabilă aplicat ruralului montan include modernizarea  activităţilor 

agricole în paralel cu conservarea bunelor practici în raport cu mediul, relansarea creşterii 

animalelor şi a îndeletnicirilor tradiţionale, promovarea agriculturii şi a produselor ecologice, 

diversificarea activităţilor economice în spaţiul rural fără afectarea patrimoniului natural, istoric şi 

cultural. 

În ciuda unui randament mai scăzut al agriculturii montane în comparaţie cu câmpia, 

specificul montan oferă un potenţial de excepţie pentru zootehnie şi în particular pentru dezvoltarea 

agriculturii ecologice şi a agroturismului în spaţiul rural, condiţionat de valorificarea superioară a 

următoarelor atuuri: 

 suprafeţele de păşuni şi fâneţe (păşuni 26,0%, fâneţe 21,3% din suprafaţa agricolă a 

judeţului), favorabile creşterii animalelor – activitate tradiţională a locuitorilor din unele 

zone ale judeţului; 

 calitatea bună a mediului, conservarea unor practici agricole „blânde” – fără chimizare sau 

cu chimizare redusă permit obţinerea unor produse ecologice cu valoare biologică 

ridicată; 

 peisaje naturale valoroase, rezervaţii naturale, patrimoniul istoric şi cultural bogat; 

 facilităţile şi interesul în creştere pentru agroturism; 

 capitalul uman (bătrânii păstrători de tradiţie; tinerii – moştenitori ai zestrei tradiţionale şi 

deschişi spre nou); 

 gastronomia specifică apreciată; 

 experienţa şi iniţiativele unor organizaţii active în domeniul turismului din judeţ. 

Se constată o serie de probleme specifice mediului montan, din care: 

 degradarea terenurilor agricole montane, sălbăticirea pajiştilor şi a fâneţelor – riscă să 

devină ireversibile: „fragilitatea muntelui”; 

 condiţii socio-economice precare; şomaj, combinat cu calitate redusă a ocupării 

(agricultură de subzistenţă) cu tendinţă de agravare; 

 depopularea munţilor prin exodul tinerilor spre oraşe sau în afara ţării; 

 îmbătrânirea populaţiei; 

 imens potenţial economic nevalorificat / insuficient în raport cu potenţialul pieţei (în 

creştere) pentru produse ecologice şi biologice, agroturism etc. 

În raport cu problematica analizată, principalele neajunsuri constatate în cadrul sistemului de 

educaţie şi formare profesională sunt: 

 interes mai scăzut al tinerilor pentru formare profesională şi carieră în agricultură; 

 gradul redus de acoperire teritorială a ofertei de educaţie şi formare profesională (iniţială 

şi continuă) în ruralul montan; 

 absenţa unei pregătiri generale privind economia ruralului montan – considerată a fi 

necesară încă din gimnaziu (în cadrul orelor de educaţie tehnologică / componenta de 

curriculum la decizia şcolii - CDŞ), atât ca bază de pregătire pre - vocaţională, cât şi din 

perspectiva celor care nu continuă studiile şi rămân în gospodării; 

 baza materială deficitară a şcolilor din domeniu (fermă didactică, echipamente etc.); 

 formarea profesională a cadrelor didactice - marcată preponderent de cunoştinţe pentru 

agricultura de câmp - deficitară şi neactualizată în privinţa competenţelor specifice 

agriculturii şi dezvoltării durabile in zonele de munte. 

Un răspuns adecvat la problematica dezvoltării ruralului montan, din perspectiva educaţiei şi 

formării profesionale, implică nevoia unui program coerent de măsuri pe următoarele direcţii 

prioritare: 

 consolidarea parteneriatului social prin antrenarea în procesul decizional şi de planificare 

strategică în ÎPT a reprezentanţilor instituţiilor şi organizaţiilor reprezentative pentru ruralul 

montan; 
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 introducerea în documentele de planificare strategică în ÎPT a unei secţiuni distincte 

pentru problematica ruralului montan, având în vedere: 

 planul locale de acţiune (PLAI); 

 planurile de acţiune (PAS) la nivelul şcolilor din ÎPT cu ofertă de formare în agricultură cu 

specific montan. 

 iniţierea / dezvoltarea unor şcoli cu profil agromontan, cu arie de acţiune acoperitoare 

pentru principalii masivi muntoşi, având în vedere: 

 dezvoltarea bazei materiale: ferma didactică, ateliere şcoală şi laboratoare – organizate 

şi dotate corespunzător, din perspectiva agriculturii montane cu o componentă de 

agroturism inclusă. 

 programe de formare continuă a cadrelor didactice de specialitate pentru adecvarea 

competenţelor specifice agriculturii montane; 

 adaptarea conţinutului pregătirii prin curriculum în dezvoltare locală (CDL) în funcţie de 

specificul local, la toate calificările din cadrul  rutei progresive de profesionalizare 

relevante pentru agricultura montană; 

 completarea / adaptarea pregătirii la nivel gimnazial din zonele montane având în vedere 

noţiunile generale privind economia ruralului montan - în cadrul orelor de educaţie 

tehnologică / componenta de CDŞ; 

 programe de orientare şi consiliere profesională adaptate grupurilor ţintă din ruralul 

montan (elevi şi părinţi, tineri agricultori), în parteneriat între instituţiile de învăţământ, 

Direcţia Judeţeană pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Oficiul Judeţean de 

Consultanţă Agricolă, autorităţi locale, organizaţii neguvernamentale (ONG) cu activităţi 

de consultanţă şi instruire în agricultură etc. 

 

CONCLUZII DIN ANALIZA MEDIULUI ECONOMIC. IMPLICAŢII PENTRU ÎPT 

 

Ritmul de creştere economică, reflectat în dinamica PIB şi a productivităţii muncii, pe de o 

parte și procesul de integrare europeană pe de altă parte, aduc noi provocări pentru ănvățământul 

profesional și tehnic. 

Planurile de şcolarizare trebuie să reflecte, prin structura ofertei - proporţional cu nevoile 

pieţei muncii - ponderea mare a serviciilor, diversitatea activităţilor industriale, importanţa 

construcţiilor şi nevoile de dezvoltare a agriculturii. 

Dezvoltarea IMM reclamă din partea ÎPT un răspuns adecvat la nevoile specifice IMM, de 

adaptabilitate crescută a forţei de muncă la sarcini de lucru diverse, prin: 

- asigurarea unei pregătiri de bază largi, competenţe tehnice generale solide; 

- consolidarea pregătirii profesionale, indiferent de calificare, cu competenţe specifice 

economiei de piaţă (competenţe antreprenoriale, tehnici de vânzări, marketing etc.); 

- promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi. 

Pentru schimbările tehnologice şi organizaţionale induse de investiţiile străine şi cerinţele de 

competitivitate, trebuiesc avute în vedere: 

 formarea unor competenţe adecvate pentru: noile tehnologii, calitate, design, marketing, 

tehnici de vânzare; 

 colaborarea între şcoli pentru calificările care presupun competenţe combinate, de 

exemplu: tehnice şi comerciale/economice, tehnice - artistice - IT (design, grafică, publicitate, pagini 

web) etc.; 

 formarea continuă a profesorilor în parteneriat cu întreprinderile. 
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Concluzii desprinse din analiza indicatorilor economici 

 

Concluzii Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane, IPT 

Ritmul susţinut de creştere 

economică din ultimii ani, reflectat 

în dinamica PIB şi a productivităţii 

muncii. 

Noi oportunităţi şi provocări pentru sistemul de educaţie şi 

formare profesională, din perspectiva contribuţiei la formarea 

resurselor umane necesare creşterii competitivităţii economice 

regionale. 

Provocări induse de procesul de 

integrare europeană. 

Dinamica investiţiilor brute şi a 

investiţiilor străine. 

Formarea unor competenţe adecvate pentru: noile tehnologii, 

calitate, design, marketing, tehnici de vânzare. 

Colaborarea între şcoli pentru calificările care presupun 

competenţe combinate, de exemplu: tehnice şi comerciale / 

economice, tehnice - artistice - IT. 

Formarea continuă a profesorilor în parteneriat cu întreprinderile. 

Tendinţa de creştere a ponderii 

unor sectoare economice, în 

paralel cu scăderea ponderii altor 

sectoare în formarea PIB. 

Planurile de şcolarizare trebuie să reflecte, prin structura 

ofertei (proporţional cu nevoile pieţei muncii) ponderea crescută 

a sectoarelor economice în dezvoltare, diversitatea activităţilor 

industriale, şi nevoile de dezvoltare a agriculturii. 

Modificări structurale din economie 

evidenţiate prin modificări ale 

ponderilor sectoarelor şi activităţilor 

economiei naţionale la formarea 

PIB şi VAB. 

Identificarea domeniilor şi pofilelor de formare profesională 

iniţială prioritare pentru dezvoltarea regională. 

Competenţe adecvate şi o mobilitate ocupaţională sporită 

(inclusiv intersectorială) a forţei de muncă. 

Adaptări prin curriculum în dezvoltare locală (CDL). 

Ponderea crescândă a IMM. Adaptabilitate crescută a forţei de muncă la sarcini de lucru 

diverse. 

Asigurarea unei pregătiri de bază largi, competenţe tehnice 

generale solide. 

Consolidarea pregătirii profesionale, indiferent de calificare, cu 

competenţe specifice economiei de piaţă (competenţe 

antreprenoriale, tehnici de vânzări, marketing etc.). 

Adaptări prin curriculum în dezvoltare locală (CDL). 

Dezvoltarea parteneriatul şcoală-agenţi economici. 

Respectarea cerinţelor de mediu 

pe baza standardelor UE. 

Dezvoltarea competenţelor de mediu, ca parte din pregătirea 

tehnică generală. 

Ponderea mare a zonei montane şi 

premontane în suprafaţa judeţului. 

Programe de informare, consiliere şi instruire adaptate grupurilor 

ţintă din ruralul montan. 

 

 

2.1.2. Repere economice ale zonei Fălticeni 

 

Până în anul 1989 municipiul Fălticeni a avut o economie puternică, reprezentată de unităţi 

industriale din ramurile textilă, chimică, prelucrarea şi industrializarea lemnului, confecţii, tricotaje, 

alimentară, sticlărie-menaj, precum şi unităţi prestatoare de servicii şi construcţii civile. 

În ordinea descrescătoare a numărului operatorilor de piaţă, serviciile şi turismul deţin o 

pondere de 17,2 % sectorul industrial 5,7 %, construcţiile 1,4 % şi agricultura având o pondere  de 

0,8%. 

Dezvoltarea micilor afaceri este esenţială pentru economia municipiului, deoarece starea 

economică şi socială se află în strânsă dependenţă cu succesul afacerilor întreprinzătorilor 

particulari, care contribuie la dezvoltarea economiei locale, oferind noi locuri de muncă. 
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2.1.3. Domenii de activitate 

 

Municipiul Fălticeni este centrul polarizator al activităţilor economice ce se desfăşoară pe 

teritoriile comunelor adiacente. 

Profitul net a evoluat pozitiv în ultimii ani pentru multe dintre activităţile economice din 

municipiul Fălticeni, firmele fălticenene (din diverse domenii de activitate: textil, prelucrarea 

lemnului, servicii, etc.) regăsindu-se pe linie de profit în topurile alcătuite anual de Camera de 

Comerţ şi Industrie Suceava  

 

 
Fig. 2.2. Repartizarea agenților economici pe domenii de activitate. 

 

Industria: reprezintă activitatea de bază a municipiului Fălticeni, numărul de salariaţi care 

lucrează în această ramură depăşind un procent de 42,3% din totalul forţei de muncă angajate.  

Subramurile industriale existente în Fălticeni sunt: 

- industria chimică (produse chimice, farmaceutice, articole de materiale plastice); 

- industria textilă – confecţii (articole de îmbrăcăminte şi accesorii), tricotaje; 

- industria băuturilor (băuturi alcoolice distilate şi nealcoolice); 

- industria lemnului (prelucrarea brută a lemnului şi impregnarea lemnului, producţia de 

mobilier); 

- industria materialelor de construcţii (sticlă, BCA, cărămidă, pavele); 

- industria alimentară (fabricarea produselor de panificaţie şi patiserie, a produselor lactate şi 

a brânzeturilor, prelucrarea şi conservarea legumelor şi a fructelor, prelucrarea şi conservarea 

peştelui şi a produselor din peşte). 

Comerţul: se remarcă faptul că această activitate este preponderentă în totalul activităţilor 

economice (66% din totalul cifrei de afaceri), deoarece aria de polarizare a municipiului se 

suprapune pe unitatea administrativă a raionului Fălticeni (până în 1968), iar sectorul este în 

totalitate în proprietate privată. Acest lucru se datorează diversificării activităţilor de comerţ, creşterii 

vânzărilor de mărfuri industriale şi mai puţin prin creşterea puterii de cumpărare a populaţiei. 

Agricultura: deţine o pondere mică în totalul cifrei de afaceri a economiei municipiului 

Fălticeni (1,8 %), sectorul agricol de stat fiind reprezentat de Staţiunea de cercetare-dezvoltare 

pomicolă, iar sectorul privat fiind reprezentat de 16 societăţi comerciale şi 3.406 producători privaţi. 

Construcţiile Creşterea  cifrei de afaceri în acest domeniu, se datorează atât volumului 

ridicat al activităţilor de construcţii-reparaţii din ultimii ani din sectorul privat şi cel public, cât şi 

creşterii preţurilor materialelor de construcţii. 

Serviciile: cifra de afaceri a acestui sector reprezintă 5 % din totalul cifrei de afaceri. Sectorul 

serviciilor a cunoscut în ultimii ani o diversificare a activităţilor, prin înfiinţarea unui număr mare de 

societăţi comerciale care oferă o gamă largă de servicii şi numeroase locuri de muncă. 
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Dinamica IMM: În Fălticeni există un număr relativ ridicat de întreprinderi mici şi mijlocii, fapt 

care dovedeşte  existenţa unui  spirit antreprenorial posibil a fi valorificat. IMM-urile constituie un 

segment important al economiei municipiului, absorbind o mare parte din numărul salariaţilor. Deşi 

activitatea de comerţ constituie partea dominantă a IMM-urilor în cadrul structurii economice, în 

ultimii ani se constată scăderea ponderii ei în favoarea serviciilor, industriei şi construcţiilor. 

Investiţii străine: în Fălticeni activează 8 agenţi economici cu capital străin, din care 5 cu 

capital integral străin şi 3 societăţi mixte. Cele mai relevante societăţi comerciale cu capital străin 

activează în domeniul industriei textile (Lovers SA, SC Motexco SA) şi industriei alimentare 

(Rogelya SRL). 

 

 

2.1.4. Piaţa muncii 

 

În anul 2014 populaţia activă a scăzut cu 3,4 mii persoane faţă de 2013, dar este mai mare 

cu 1,8 mii persoane faţă de 2011. 

Populaţia ocupată din anul 2014 a scăzut faţă de 2013 cu 3,6 mii persoane, şi are valoarea 

cea mai mică din perioada analizată. 

Ponderea populaţiei ocupate în agricultură şi silvicultură s-a menţinut an de an la un nivel 

ridicat peste media la nivel de regiune Nord Est şi evident peste media la nivel de ţară, în dauna 

celorlalte activităţi ale economiei naţionale. 

Populaţia ocupată în industrie şi construcţii deţine o pondere redusă dar se observă o 

creştere în ultimii 2 ani analizaţi. Din cadrul serviciilor, comerţul s-a dezvoltat la nivelul judeţului 

Suceava, se observa o creştere cu 6 procente de la 22,0 mii persoane în 2004, la 28,5 mii persoane 

în 2007, datorită faptului că s-au deschis în judeţ importante centre comerciale, iar în anii 2012-2014 

s-a menţinut aprox. 27-28 mii persoane. 

Structura populaţiei ocupate pe medii şi sexe are tendinţe asemănătoare ca a întregii 

populaţii ocupate, în sensul că are loc o migrare către mediul rural. 

Această tendinţă este mai accentuată la femei care îşi găsesc un loc de munca mai greu în 

mediul urban, fiind mai mare cu 4 – 5 puncte procentuale la femei decât la bărbaţi. Bărbaţii îşi 

găsesc loc de muncă mai uşor, mai ales în industrie şi construcţii, unde numărul de bărbaţi angajaţi 

începe să devină dominant, cu excepţia industriei textile, confecţiilor şi pielăriei. De asemenea, în 

activităţile de Prestări Servicii domină femeile în activităţile de birou sau servicii ce nu necesită efort 

fizic mare, iar în activităţile cu mult teren, depanări şi servicii, domină bărbaţii. 

Din evoluţia numărului mediu al salariaţilor pe activităţi ale economiei în perioada 2004-2012, 

se observă o creştere a numărului mediu de salariaţi în perioada 2004-2008 şi o sensibilă 

descreştere în anii 2009 – 2011, în anul 2012 se observă o uşoară redresare. În judeţul Suceava a 

crescut numărul de salariaţi în domeniul Servicii,până în 2009, anii 2010- 2012 înregistrând scăderi. 

În domeniul Industrie numărul salariaţilor a scăzut de la 34664 persoane în 2004, la 21203 în anul 

2011, iar în anul 2012 -22489 persoane, de asemenea în domeniul Agricultură şi Silvicultură 

numărul salariaţilor a scăzut de la 3590 persoane în anul 2004, la 2753 persoane în anul 2011 şi a 

ajuns la 2996 în 2012. 

 

Evoluţia numărului mediu al salariaţilor pe activităţi ale economiei naţionale, în judeţul 

Suceava 

Tab. 2.5 

Judeţul Suceava 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

TOTAL 94515 100279 101602 99779 89411 87234 88767 88623 

Agricultură şi silvicultură 2945 2791 3005 2862 2559 2753 2996 2917 

Industrie 28836 28589 27369 24316 21441 21203 22489 21565 

Industrie extractivă 1775 1589 1639 1468 1293 1334 1301 1460 
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Industrie prelucrătoare 23924 24282 23056 19254 16497 16368 17608 16938 

Energie electrică, termică, gaze, apă 3137 2718 2674 1652 1417 1331 1357 910 

Construcţii 5654 8709 8675 6951 5749 6381 6163 5878 

Servicii 55495 58612 60971 63273 59662 56897 52783 53541 

Comerţ 15626 16816 16901 20026 17135 16809 16861 16866 

Hoteluri şi restaurante 2770 2702 2861 3518 2440 2299 2281 2430 

Transport, depozitare, comunicaţii 4505 4978 5125 5519 5521 5342 4970 5298 

Intermedieri financiare 1440 1638 1648 1467 1367 1330 1326 1321 

Tranzacţii imobiliare 2481 2563 3254 2577 261 457 428 503 

Administraţie publică şi apărare 4402 5054 5452 5491 5177 4673 4768 4856 

Educaţie 12410 12495 12766 12600 11881 11454 11412 11459 

Sănătate şi asigurări sociale 8228 8675 9153 9601 9464 8175 7756 7722 

Altele 3633 3691 3811 2474 3143 2914 2981 3086 

Sursa: Anuarul Statistic 2014 

 

Deşi anii 2009, 2010, 2011, au fost ani de criză numărul salariaţilor nu a scăzut semnificativ, 

comparativ cu anii anteriori respectiv perioada 2006-2008, descreşterea a avut loc în domeniile 

Industrie, Agricultură, Silvicultură şi Construcţii, dar a fost o creştere importantă a numărului 

salariaţilor în Domeniul Serviciilor de la 55495 persoane în anul 2006, la 63273 persoane în anul 

2009, ceea ce a atenuat într-o oarecare măsură efectul crizei economice la nivelul judeţului 

Suceava,  în anul 2012 a scăzut la 52783 iar în 2013 a crescut cu 758 persoane faţă de 2012. 

 

Indicatori statistici ai pieţei muncii conform datelor din balanţa forţei de muncă (BFM) 

Evoluţia principalilor indicatori ai pieţei muncii, conform datelor din Balanţa Forţei de muncă, 

este prezentată în tabelul 2.6. 

Tab. 2.6 

Judeţul Suceava 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Populaţia activă – Total 251,0 253,0 252,5 254,1 257,3 244,6 251,8 249,8 

Populaţia ocupată – Total 
239,2 243,6 241,5 234,0 238,4 232,7 237.9 

 

233,6 

Rata de activitate 58,6 59,0 58,8 58,5 58,0 54,5 55,6 54,9 

Masculin 58,5 59,1 58,9 59,1 60,5 53,3 55,0 56,0 

Feminin 58,7 58,8 58,7 57,7 55,3 55,9 56,0 53,6 

Rata de ocupare 55,8 56,8 56,3 53,8 53,7 51,9 52,5 51,3 

Masculin 55,5 56,8 56,2 53,9 55,7 50,5 52,0 52,0 

Feminin 56,2 56,7 56,4 53,8 51,8 53,4 53,0 50,5 

Sursa: Anuarul Statistic 2014 

 

Principalele constatări desprinse din informaţiile din BFM la nivelul judeţului Suceava: 

 Populaţia activă, populaţia ocupată:  

În anul 2013 populaţia activă a scăzut cu 2 mii persoane faţă de 2012, dar este mai mare cu 

5,2 mii persoane faţă de 2011. 

Populaţia ocupată din anul 2013 a scăzut faţă de 2012 cu 4,3 mii persoane, dar a crescut 

faţă de 2011 cu 0,9 mii persoane. 

 Rata de activitate şi rata de ocupare: 

În ceea ce priveşte rata de ocupare din anul 2013 este mai mică decât în 2012 cu 1,2%, mai 

mare cu 0,6% decât în 2011, și o diferenţă de 2-5 pp. mai mică decât în perioada 2006-2010. 

Profilul dominant la nivel regional al cererii de forţăde muncă: mecanică, industrie textilă şi 

pielărie, comerţ, construcţii, fabricarea produselor din lemn, electric,electromecanică, industrie 

alimentară. 

Domeniicudinamicăpozitivăşipotenţialmaredeabsorţiepepiaţamuncii:comerţ,construcţii,turism
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şialimentaţie–locuridemuncăîncreştere,şomajînscădere,balanţălocuridemuncă-şomeripozitivăsaucu 

tendinţă de echilibrare. 

Fabricareaproduselordinlemncunoaşteevoluţiicontradictoriilanivel 

judeţean,princreşterealocurilorde muncă în paralel cu creşterea şomajului. 

Dinamicapozitivăaocupaţiilorrelevantepentruprofilulserviciicutendinţădecreşterealocurilorde 

muncă în paralel cu scăderea numărului de şomeri, balanţă favorabilă locuri de muncă-şomeri 

saucu tendinţă de echilibrare. 

Şcoala postliceală: 

Domeniileeconomic,servicii,sănătateşiasistenţăpedagogică,informatică– dinamică 

pozitivălaniveljudeţean:tendinţădecreşterealocurilordemuncăînparalelcu scăderea numărului de 

şomeri şi balanţă favorabilă locuri de muncă - şomeri. 

 

Proiecții ale cererii și ofertei forței de muncă pe termen mediu - Studiul previzional la 

nivel național si județean  

 

Proiecţia cererii potenţiale la nivel naţional 

Rezultatele prognozei cererii potenţiale de forţă de muncă (funcţie de dinamica economică 

ce generează sau distruge locuri de muncă) la nivel naţional pentru perioada 2011-2020 indică 

scăderea acesteia în ipotezele scenariului pesimist şi a celui moderat şi creşterea acesteia în 

ipoteza scenariului optimist. 

 (mii persoane)  Tab. 2.7 

 scenariu PESIMIST scenariu MODERAT (de bază) scenariu OPTIMIST 

2009 9243 9243 9243 

2010 9239 9239 9239 

2011 8939 9161 9400 

2012 8951 9095 9414 

2013 8972 9045 9437 

2014 8937 9032 9440 

2015 8903 9021 9444 

2016 8867 9009 9447 

2017 8831 8996 9450 

2018 8794 8982 9452 

2019 8756 8968 9454 

2020 8718 8954 9456 

  

  

 Proiecţia cererii potenţiale, a cererii înlocuite şi a cererii agregate de forţă de muncă la 

nivel de regiune de dezvoltare şi la nivel de judeţ – scenariul moderat 

În ipotezele scenariului de bază (moderat) proiecţia cererii potenţiale relevante pentru 

învăţământul profesional şi tehnic indică, la nivel regional, trenduri de reducere continuă între 2012-

2020 în regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Sus-Est, Sud-Vest şi trenduri de scădere în perioada 2012-

2014 urmate de trenduri de creştere între 2015 şi 2020 în regiunile Sud, Centru, Vest, Bucureşti-

Ilfov. 

Proiecţia cererii potenţiale de forţă de muncă la nivel judeţean a fost estimată prin 

dezagregarea proiecţiilor la nivel regional privind populaţia ocupată. Proiecţia în structură de 

ocupaţii pentru fiecare judeţ în parte a plecat de la asumpţia că este puţin probabil să se producă în 

următorii trei ani modificări structurale semnificative faţă de anul 2009. 

Pornind de la ratele de pensionare pe ocupaţii la nivel naţional (sursa: CEDEFOP din LFS 

(AMIGO)), s-a coborât la nivel regional luându-se în considerare diferenţele dintre rata de ocupare a 

persoanelor vârstnice (peste 55 de ani) la nivel naţional şi pe regiuni. Apoi, ratele de pensionare au 
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fost rafinate la nivel de judeţ prin raportarea la ponderea populaţiei de 55 ani şi peste în populaţia 

totală ocupată a judeţului respectiv şi compararea acesteia cu ponderea populaţiei de 55 ani şi 

peste în  populaţia totală ocupată a regiunii din care face parte judeţul. 

Cererea agregată de forţă de muncă la nivel naţional a fost obţinută din însumarea cererii 

potenţiale cu cererea înlocuită de forţă de muncă. Se observă faptul că – la nivel naţional - în fiecare 

an de prognoză, cererea înlocuită compensează scăderile cererii potenţiale rezultată din evoluţia 

potenţială a activităţilor economice. Diferenţa dintre cererea înlocuită şi modificarea cererii potenţiale 

faţă de anul anterior este explicată de existenţa unor locuri de muncă disponibile. Estimarea 

dinamicii acestora, ca şi a cererii potenţiale, înlocuite şi agregate în ipotezele scenariului de bază 

(moderat) arată existenţa unor oportunităţi pentru ocuparea tinerilor absolvenţi sau a inactivilor, 

respectiv a şomerilor. Dacă acceptăm ipoteza că ponderea populaţiei inactive nu se modifică şi nici 

nu au loc reduceri ale ratei şomajului, putem să considerăm ca aceste locuri de muncă vor putea fi 

disponibile pentru absolvenţii din diferite domenii relevante pentru învăţământul profesional şi tehnic. 

 

Prognoze ale cererii pentru Regiunea Nord Est în ocupaţii relevante pentru ÎPT     (nr. persoane) Tab. 2.8 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Prognoze 
ale cererii 
potenţiale  

1209958 1204945 1199590 1178179 1173645 1167471 1160745 1153540 1145909 1137904 

Prognoze 
ale cererii 
înlocuite  

23933 23833 23727 23300 23210 23087 22953 22809 22657 22498 

Prognoze 
ale cererii 
agregate  

1233891 1228778 1223317 1201479 1196855 1190557 1183698 1176349 1168566 1160401 

 

Prognoze ale cererii pentru judeţul Suceava                                              (nr. persoane)Tab. 2.9 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Prognoze 
ale cererii 
potenţiale  

290042 288831 287538 282368 281274 279783 278159 276419 274576 272643 

Prognoze 
ale cererii 
înlocuite  

5236 5214 5190 5097 5077 5050 5021 4990 4956 4922 

Prognoze 
ale cererii 
agregate  

295277 294045 292729 287465 286351 284833 283180 281409 279533 277565 

 

 

  Proiecţia cererii de formare profesională la nivel regional şi judeţean – scenariul 

moderat 

Deoarece datele avute la dispoziţie au permis realizarea proiecţiilor doar în intersecţia 

subgrupe majore de ocupaţii şi secţiuni CAEN Rev2, pentru a detalia industria prelucrătoare pe 

diviziuni s-a utilizat structura pe ocupaţii şi activităţi economice din Recensământul din anul 2002. 

Presupunând că structura populaţiei ocupate pe diviziuni în cadrul industriei prelucrătoare nu s-a 

modificat de la data ultimului recensământ, s-a aplicat această structură la rezultatele proiecţiei 

cererii de forţă de muncă pe subgrupe majore de ocupaţii şi secţiuni CAEN. 

În continuare, evoluţia cererii de formare profesională pe domenii de pregătire ale 

învăţământului profesional şi tehnic este estimată prin raportarea la distribuţia cererii de forţă de 

muncă în următoarea structură matriceală, ca intersecţie dintre structura pe grupe ocupaţii şi 

structura pe activităţi CAEN. Pentru domeniul Agricultură evoluţia cererii de formare profesională a 

ţinut cont de numărul de salariaţi din acest sector economic. 
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Structura ofertei educaţionale pe niveluri de calificare la nivelul regiunii NORD EST          Tab. 2.10 

PROGNOZE ALE CERERII 

AGREGATE - REGIUNEA NORD-EST 
Total 

Calificări specifice 

nivelului 4 de 

calificare 

Calificări specifice 

nivelului 3 de 

calificare 

Anul 

2011 1233891 160772 1073119 

2012 1228778 160101 1068677 

2013 1223317 159384 1063933 

2014 1201479 156518 1044961 

2015 1196855 155912 1040944 

2016 1190557 155085 1035472 

2017 1183698 154185 1029513 

2018 1176349 153221 1023128 

2019 1168566 152199 1016367 

2020 1160401 151128 1009274 

Ponderea din cererea pieţei muncii 

pentru calificări de nivel 3 şi 4 în 2017 

 
13% 87% 

Pondere nivel 4 pentru continuarea 

studiilor în învăţământ superior în 2017 

(asigurarea benchmark european) 

 

27%  

Ponderi nivel 3 şi 4 în oferta 

educaţională a IPT - ieşiri în 2017 

 
40% 60% 

 

Notă: Ponderea de 27% a nivelului 4 pentru continuarea studiilor în învăţământ superior în 

2017 este conform țintei asumate de România prin PNR privind ponderea absolvenţilor de 

învăţământ terţiar în 2020. 

Se recomandă ca ponderea IPT din totalul ofertei educaţionale să fie aproximativ 50%. În 

cadrul ofertei educaţionale a IPT aproximativ 60% se recomandă să fie pentru calificări de nivel 4 iar 

40% pentru calificări de nivel 3. 

 

 

CONCLUZII DIN ANALIZA PIEŢEI MUNCII 

 

Principalele constatări desprinse din informaţiile din AMIGO la nivel regional 

Populaţia activă, populaţia ocupată: 

Tendinţa de scăderela nivel regional a populaţiei active şi mai ales a populaţiei ocupate, 

cudisparităţi majore pe sexe şi medii rezidenţiale: 

 Reducerea populaţiei active şi a populaţiei ocupate: mult mai mare în cazul femeilor decât 

în cazul bărbaţilor; 

 Populaţia activă şi populaţia ocupată au crescut în mediul urban, dar au scăzut 

semnificativ în rural. 

Rata de activitate şi rata de ocupare: 

Tendinţa de scădere a ratei de activitate şi mai ales a ratei de ocupare la nivel regional, cu 

disparităţi majore pe sexe şi medii rezidenţiale. 

Se desprinde un fenomen îngrijorător al subocupării care afectează în mod deosebit 

populaţia feminină din mediu rural, combinat cu o calitate redusă a ocupării în mediul rural (în 

condiţiile unei ocupări paupere, de subzistenţă, în agricultură) 

Şomajul (BIM): 

În scădere, faţă de anii anteriori, rata şomajului se menţine mai ridicată decât la nivel naţional 

având următoarele aspecte: 

 rata şomajului mai ridicată în mediul rural, sensibil mai mare faţă de rata şomajului rural la 

nivel naţional; 
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 şomajul puţin mai mare în cazul bărbaţilor; 

 şomajul ridicat al tinerilor (15-24 ani). 

 

În municipiul Fălticeni piaţa muncii este puternic dominată de industria confecţiilor atât sub 

aspectul locurilor de muncă oferite cât şi al angajărilor şi al organizării  cursurilor  de calificare, totuşi 

tendinţa nu este atât de puternică încât să putem vorbi de o monoindustrie.  

Un număr relativ mic de absolvenţi ai unităţii noastre şcolare se regăsesc ca fiind angajaţi în 

unităţile economice din oraş.  

Datele privind inserţia socio-profesională a absolvenţilor sunt prezentate în Anexa 

12(12edu). 

Gradul foarte mare de satisfacere a ofertelor de locuri de muncă în ultimii trei ani -  atât pe 

total personal cât şi pe forme de pregătire a personalului solicitat - acesta a fost de peste 98% şi 

poate fi un indiciu serios ca populaţia  în vârstă de muncă a judeţului Suceava doreşte să 

muncească. 

Sectoarele de activitate în care se manifestă o cerere de forţă de muncă sunt: fabricarea 

articolelor de îmbrăcăminte (confecţioner asamblor articole din textile), construcţii (zidar, fierar-

betonist, dulgher), comerţ (vânzător, lucrător comercial), hoteluri si restaurante (ospătar, bucătar) şi 

fabricarea de mobilă (tâmplar universal). 

Domenii cu dinamică pozitivă şi potenţial mare de absorbţie pe piaţa muncii: construcţii, 

mecanică, comerţ, industrie textilă, industrie alimentară – locuri de muncă în creştere, şomaj în 

scădere, balanţă locuri de muncă-şomeri pozitivă sau cu tendinţă de echilibrare . 

Profilul tehnic a înregistrat o tendinţă de creştere a locurilor de muncă, dar şi evoluţii 

fluctuante a numărului de şomeri  cu tendinţe de creştere.   

Cei mai mulţi şomeri se înregistrează în domeniile: 

- sticlărie; 

- construcţii şi  piscicolă (sezonieri). 

Cererea  de forţă de muncă, conform datelor furnizate de AJOFM Fălticeni, dictată de evoluţia 

pieţei, pe profesii este următoarea: 

- confecţioner produse textile; 

- electrician; 

- tâmplărie lemn; 

- tâmplărie aluminiu şi PVC; 

- lucrător comercial; 

- vânzător; 

- şofer; 

-ospătar, chelner, barman 

Din chestionarele date agenţilor economici din Fălticeni se desprinde concluzia că aceştia 

doresc să angajeze la absolvire: 

- confecţioner textile; 

- muncitor tâmplărie aluminiu; 

- lucrător comercial; 

- lucrător în alimentaţie publică şi turism. 

 

Structura proiecţiei cererii potenţiale pe domenii de pregătire în judeţulSuceava              Tab 2.11 

Domeniu 

Cerere previzionată de locuri 

de muncă INCSMPS 

la nivelul regiunii % 

Oferta IPT Pondere rezultată 

din analiză şi consultare 

la orizontul 2020 % 

2013 – 2020 SUCEAVA Regiune  

RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA 
MEDIULUI 

14,2 22 22% 
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Industrie alimentara 1,5 6-8  

Agricultura  10,5 4-6  

Silvicultura   2-4   

Protecţia mediului  6-8  

INDUSTRIE/PROFIL TEHNIC   45 49% 

Fabricarea produselor din lemn 3,0 4-6  

Electronică şi automatizări 0,3 4-6  

Producţie media 0 0  

Construcţii  10,7 4-6  

Mecanică 19,0 18-20  

Electric 4,4 2-4  

Industrie textilă şi pielărie 9,6 6-8  

Materiale de construcţii 0,8 0  

Electromecanică 0,9 0-2  

Chimie industrială 0,9 0  

Tehnici poligrafice 0,2 0  

SERVICII   33 27% 

Turism 2,5 16-18  

Economic 8,3 12-14  

Comerţ  13,2 2-4   

Estetica şi igiena corpului omenesc 0 0-2  

 

 

2.1.5 Date demografice 

 

La 1 iulie 2015, populaţia judeţului Suceava era de 742049 locuitori, reprezentând 3,3%  din 

populaţia României şi 18,9 % din populaţia regiunii Nord Est. 

Sursa: INS 

 

Analiza datelor statistice evidenţiază o creştere a populaţiei judeţului în perioada 2011-2015, 

de la 634810 locuitori la 742053 locuitori înregistraţi la 1 iulie 2015. 

Densitatea populaţiei judeţului Suceava este de 82,9 loc/kmp, în mediul urban 214,4  

loc/kmp şi în mediul rural 56,9 loc/kmp.  

 

 Distribuţia pe medii rezidenţiale (urban/rural) 

La nivelul anului 2015 (v. tab.2.1), judeţul Suceava are un grad de urbanizare de 43,6%, 

valoare situată sub media naţională (56,4%) şi regională (44,9%). 

Ponderea populaţiei din mediu rural (56,4%), este semnificativ mai mare faţă de cea 

naţională (43,6%) şi apropiată de cea regională (55,1), deși în ultimii 2 ani a scăzut cu 1,2%. 

 

 Distribuţia pe sexe 

Structura pe sexe indică pe ansamblul populaţiei la nivel judeţean o uşoară preponderenţă a 

persoanelor de sex feminin (50,4%), valoare mai mică comparativ cu media naţională (51,2%) dar 

apropiată de valoarea înregistrată la nivel regional. 

  

Tab. 2.12 

Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2015 

 Total (nr. pers.) Femei % Bărbaţi % Urban % Rural % 

România 22279183 51,2 48,8 56,4 43,6 

Regiunea Nord-Est  3914518 50,3 49,7 44,9 55,1 

Suceava 741749 50,4 49,6 43,6 56,4 
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Structura pe grupe de vârstă 

Evoluţia populaţiei după 1992 indică un declin demografic general. În judeţul Suceava, 

grupele de vârstă tinere 0-14 ani, au înregistrat o scădere mai accentuată, de la 26,6% în 1990 la 

17,9% în 2015. 

În schimb a crescut ponderea populaţiei vârstnice (65+), de la 9,9% în 1990 la 14,0% în 2015. 

Deşi este majoritară pe ansamblu, populaţia feminină este în minoritate în grupele tinere şi 

mature de vârstă (până în grupa 30-49 ani), după vârsta de 50 ani populaţia feminină fiind 

majoritară. Această tendinţă este dată de populaţia din mediul rural. 

În mediul urban, diferenţa în favoarea populaţiei masculine se păstrează până la grupa de 

vârstă 25-39 ani, după care se constată o scădere semnificativă în favoarea populaţiei feminine 

(grupa de vârstă 40-85 ani şi peste). 

La data de 1 ianuarie, copiii (0-14 ani) deţineau o pondere de 17,9% în totalul populaţiei 

stabile a judeţului, populaţia tânără (15-24 ani) reprezenta un procentaj de 13,1%, persoanele 

mature (25-64 ani) formau majoritatea (55%),iar persoanele în vârstă de 65 ani şi peste reprezentau 

12,5% din total. Persoanele în vârstă de 85 ani şi peste deţineau o pondere de 1,4% în totalul 

populaţiei stabile.  

 

Structura pe vârste şi medii rezidenţiale 

Grupele de vârstă cuprinse între 0-49 ani au o pondere de 69,5% din totalul populației, în 

rural regăsindu-se 56,7% din totalul grupei menționate.  În schimb, grupele de vârstă cuprinse între 

50 şi 59 de ani au o pondere mai mica în mediul rural (47,9%) faţă de urban (52,1). Ponderea mai 

mare a vârstnicilor in mediul rural comparativ cu mediul urban evidenţiază o îmbătrânire 

demografică mai accentuată în rural. 

 

Structura etnică (conform recensământului din anul 2011) 

La recensământul din 20 octombrie 2011, populaţia română este predominant majoritară 

(96,2%), celelalte etnii având ponderi mult mai mici: populaţia de etnie rromă 2,0%, ucrainiană 

1,0%, poloneză 0,3%, ruși-lipoveni 0,3%, germană 0,1%, ş.a. 

Faţă de recensământul din anul 2002 s-a înregistrat o creştere a ponderii populaţiei de etnie 

rromă. (de la 1,3% la 2,0%) şi o descreştere a ponderii populaţiei de etnie ucraniană (de la 1,2% la 

1,0%). 

 

 

PROIECŢII DEMOGRAFICE 

 

Prognoza demografică realizată de Institutul Naţional de Statistică la orizontul anului 2025 

indică o reducere a populaţiei judeţului Suceava faţă de 2005cu 10,7 mii locuitori(-1,5%). Față de 

anul 2007, populaţia județului Suceava a înregistrat o creştere cu 8507 persoane (+1,01%). 

Pe grupe mari de vârstă, faţă de 2005, cea mai accentuată scădere se proiectează în grupa 

0-14 ani, care a scazut cu 9,0% (-11,7 mii pers.) în 2015 și va scădea cu 18,0% (-24,6 mii pers.) 

până în 2025. În schimb, va creşte numărul persoanelor în vârstă de peste 65 ani, ritmul fiind mai 

scăzut decât cel înregistrat la nivel naţional şi regional (v .tab. 2.13.). 

În judeţul Suceava scăderea numărului populaţiei până în anul 2025 cu 1,5% va fi mai mică 

faţă de scăderea înregistrată la nivel regional (-5,9%) şi naţional (-8,0%). 
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Evoluţia populaţiei în perioada 2005-2025 pe grupe mari de vârstă - Mii pers. - Tab. 2.13 

 2005 2010 2013 2015 2020 2025 
2015-2025 

Nr. % 

RO 22648,5 22516,0 22390,9 22279,1 20.518,0 19.898,0 -369,4 -1,6 

0-14 3611,6 3443,9 3388,5 3304,4 2.884,0 2.590,0 -307,2 -8,5 

15-64 15802,3 15792,2 15701,5 15555,8 14.041,0 13.516,0 -246,4 -1,5 

65 şi 

peste 
3234,6 3279,9 3300,9 3418,9 3.593,0 3.793,0 +184,4 +5,7 

NE 3898,7 3889,7 3889,9 3914,5 3.589,0 3.513,0 +15,8 +0,4 

0-14 729,8 695,9 678,7 656,1 579,0 537,0 -73,7 -10,1  

15-64 2632,2 2650,7 2672,6 2706,7 2.441,0 2.372,0 +74,6 +2,8 

65 şi 

peste 
536,7 543,1 534,6 551,7 569,0 604,0 +15,0 +2,8 

SV 731,0 736,3 739,9 741,7 702,0 695,0 +10,7 +1,5 

0-14 144,4 137,4 135,7 132,7 118,0 112,0 -11,7 -8,1 

15-64 484,1 496,3 503,4 505,2 477,0 470,0 +21,2 +4,3 

65 şi 

peste 
102,5 102,6 100,8 103,8 108,0 113,0 + 1,2 +1,3 

Sursa: Anuarul României, INS,date prelucrate 

 

 
Fig. 2.3. Evoluția populației județului Suceava, 2005-2025 

Sursa: datele din prognoza INS 

 

În figura 2.3. sunt prezentate schimbările care se vor produce în raportul dintre tineri şi 

vârstnici. Până în 2025, numărul tinerilor va scădea, numărul vârstnicilor va creşte, populaţia 

judeţului va cunoaşte un proces de îmbătrânire. 

 

Prognoza populaţiei de vârstă şcolară şi preşcolară judeţul SUCEAVA   - Mii pers. -    Tab. 2.14 

Grupe de vârstă 2005 2015 2025 
2015-2005 2025-2005 

Abs. % Abs. % 

3 - 24 ani 225 192 173 -33 -14,7% -52 -23,1% 

3 - 6 ani 36 32 29 -4 -11,1% -7 -19,4% 

7 - 10 ani 36 33 30 -3 -8,3% -6 -16,7% 

11 - 14 ani 39 34 31 -5 -12,8% -8 -20,5% 

15 - 18 ani 49 36 32 -13 -26,5% -17 -34,7% 
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19 - 24 ani 65 57 50 -8 -12,3% -15 -23,1% 

Sursa: INS, date prelucrate 

 

Până în anul 2020 se estimează reduceri la nivel judeţean ale populaţiei de vârstă şcolară şi 

preşcolară (3-24 ani), în toate grupele de vârstă analizate, cea mai mare scădere înregistrând 

grupele 15-18 şi 19-24 ani, acestea fiind şi cele care încadrează grupul ţintă principal pentru 

planificarea în învăţământul profesional şi tehnic (15 - 18 ani pentru liceu, 19-24 ani pentru 

învăţământul postliceal şi superior) (v. tab.2.14). 

În grupa 15-18 ani, faţă de 2005 se estimează o reducere la nivelul judeţului de 26,5% până 

în 2015, respectiv de 34,7% până în 2025. La nivel regional se estimează o reducere mai mare, de 

31,2% până în 2015, respectiv de 38,5% până în anul 2025 (v. tab. 2.15.) 

 

Prognoza populaţiei din grupa de vârstă 15-18 ani                 - Mii pers. -          Tab. 2.15 

  2005 2015 2025 
2015-2005 2025-2005 

Abs. % Abs. % 

Regiunea Nord EST 260 179 160 -81 -31,2 -100 -38,5 

SUCEAVA 49 36 32 -13 -26,5 -17 -34,7 

Sursa: INS, date prelucrate 

 

Pentru grupa 19-24 ani, faţă de 2005 scăderea prognozată la nivel judeţean este de 12,3% 

până în 2015, respectiv cu 23,1% până în 2025, valori mai mici faţă de regiune, unde scăderea 

prognozată este de 21,6% până în 2015, respectiv cu 29,3% până în 2025 (v.tab.2.16.). 

Efectele acestor evoluţii vor afecta direct populaţia şcolară şi structura populaţiei în vârstă de 

lucru (mai puţini tineri vor intra pe piaţa muncii), cu impact potenţial asupra dezvoltării economico-

sociale a judeţului. 

 

Prognoza populaţiei din grupa de vârstă 19-24 ani                 - Mii pers. -         Tab. 2.16 

  2005 2015 2025 
2015-2005 2025-2005 

Abs. % Abs. % 

Regiunea Nord EST 348 273 246 -75 -21,6 -102 -29,3 

SUCEAVA 65 57 50 -8 -12,3 -15 -23,1 

Sursa: INS, date prelucrate 

 

Pe de altă parte, în intervalul de analiză 2015-2025, se estimează la nivel regional o 

consolidare relativă a vârstei de mijloc (35-55 ani), active pe piaţa muncii, ceea ce în mod logic 

conduce la o nevoie crescândă de formare continuă pentru adulţi - în atenţia şcolilor interesate de 

compensarea pierderilor de populaţie şcolară. 

 

Asigurarea calităţii în ÎPT  

Nevoia unor mecanisme reglementate de asigurare a calităţii serviciilor de educaţie şi 

formare profesională care să garanteze aplicarea riguroasă a standardelor de pregătire şi satisfacţia 

beneficiarilor (forţa de muncă şi angajatorii) a condus la adoptarea Legii nr. 87 din 13 aprilie 2006 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii 

educaţiei. 

La nivel naţional, activităţile privind asigurarea calităţii în sistemul naţional de învăţământ 

sunt coordonate de către cele două agenţii nou înfiinţate – ARACIP (pentru învăţământul 

preuniversitar), respectiv ARACIS (pentru învăţământul superior). 

Mecanismul de asigurare a calităţii utilizat este construit pe autoevaluarea din partea şcolii, 

confruntată cu evaluarea externă (prin inspecţie şcolară), ambele fiind structurate pe acelaşi set de 
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indicatori (descriptori de performanţă). Rezultatele evaluării se regăsesc în planurile de îmbunătăţire 

a calităţii. 

Introducerea unui sistem de asigurare a calităţii în ÎPT va furniza pentru procesul de 

planificare strategică la toate nivelurile (planurile regionale şi locale, planurile de acţiune la nivelul 

şcolii) un set de indicatori standard (benchmark) care să faciliteze decidenţilor comparaţiile în cadrul 

sistemului şi compatibilizarea între cerere şi ofertă. Conducând la creşterea transparenţei faţă de 

beneficiari, mecanismele de asigurare a calităţii vor avea un impact decisiv în motivarea şi 

implicarea partenerilor sociali în planificarea ofertei şi a strategiilor de îmbunătăţire. 

 

 

OFERTA ŞCOLILOR ÎPT DIN JUDEŢUL SUCEAVA 

 

Analiza planurilor de şcolarizare realizate în anii trecuţi demonstrează că exerciţiul de 

planificare în ÎPT pe baza PRAI şi PLAI au contribuit la o mai bună orientare a ofertei de pregătire. 

Datele sintetice privind structura şi evoluţia cifrelor de şcolarizare în ÎPT în perioada 2009-2014, 

sunt prezentate în Anexa 7. 

Scăderea generală a populaţiei şcolare s-a reflectat în scăderea la nivel judeţean a ponderii 

elevilor înscrişi în clasa a IX-a liceu şi implicit la liceul tehnologic. (fig. 2.4.). 

Începând cu anul școlar 2014-2015 elevii de clasa a VIII-a au putul opta și pentru școala 

profesională de 3 ani. 

 

 
Fig.2.4. Evoluţia numărului de elevi înscrişi în clasa a IX-a 2009-2014 (Sursa IȘJ) 

  

După cum se observă din figura de mai sus, la învățământul profesional și tehnic cifrele se 

mențin constante în ultimii 3 ani școlari (50% din total). 

În anul școlar 2014-2015 se constată o cifră de școlarizare mai mică la liceul tehnologic 

(2515), ca urmare a apariției învățământului profesional de 3 ani (după clasa a VIII-a), la care s-au 

înscris 1076 elevi. În acest sens, se impune o reaşezare a ţintelor PLAI, în acord cu condiţiile 

actuale. 

 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Total cl. a IX-a 7558 7537 8699 6886 7072 7177

Cl. a IX-a I.P.T. 4270 4002 4502 3536 3559 3591
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Fig.2.5. Evoluţia numărului de elevi cl. a IX-a, liceu tehnologic, pe profiluri (Sursa: IŞJ Suceava) 

 

Analizând anul școlar 2016-2017 se constată o scădere a numărului de elevi de  la profilul 

tehnic (55% față de anul școlar anterior), ca urmare a opțiunii elevilor pentru școala profesională de 

3 ani . 

Pentru optimizarea ofertei educaţionale şi creşterea atractivităţii sistemului ÎPT se are în 

vedere acoperirea raţională a nevoilor de calificare în teritoriu, eliminarea unor paralelisme 

nejustificate în scopul lărgirii gamei de calificări pentru care poate opta elevul şi utilizarea optimă a 

resurselor materiale şi umane cu impact în creşterea eficienţei calităţii şi serviciilor. 

 

Analiza ofertei curente (pentru anul şcolar 2016-2017) 

Analiza planurilor de şcolarizare realizate în anii trecuţi demonstrează ca exerciţiul de 

planificare în ÎPT pe baza PRAI şi PLAI au contribuit la o mai bună orientare a ofertei de pregătire. 

 

 Din analiza distribuției pe filiere, se constată o nerealizare a cifrelor planificate pentru 

învățământul profesional și tehnic, procentele fiind calculate la numărul de elevi și nu la numărul de 

clase. Astfel, deși la învățământul vocațional nu s-a realizat o clasă din cele planificate, apare 

același procent (4%) deoarece clasele realizate au un număr mai mare de 28 elevi (32-35), iar la 

filiera teoretică la același număr de clase cu cele planificate, apare o depășire cu  5 procente. 

Trebuie remarcat faptul că există pierderi importante la tranziția de la clasa a VIII-a la clasa a 

IX-a, iar cifrele planificate pentru clasa a IX-a trebuie să fie egale cu cele existente pentru clasa a 

VIII-a, la începutul anului școlar. Aceste pierderi au valori cuprinse între 6-12%  și se reflectă, de 

regulă, în cifrele realizate la învățământul profesional și tehnic. 

 Se desprinde concluzia orientării absolvenților claselor a VIII-a spre filiera teoretică și 

vocațională a liceului, la filiera tehnologică înregistrându-se o scădere cu 6,5%, în perioada 2009-

2014. În acest sens, oferta educațională pentru următoarii ani școlari trebuie fundamentată cu 

responsabilitate, ținând cont și de faptul că populația școlară majoritară din învățământul gimnazial 

se află în rural. 

 

Concluzii din analiza ofertei TVET  

 

Concluziile formulate din analiza planurilor de şcolarizare conduc la nevoia de: 

 acoperirea raţională a nevoilor de calificare în teritoriu; 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

-tehnic 2155 1942 2119 1585 1664 922

-servicii 1247 1247 1462 1227 1270 1031

-resurse 868 813 921 724 625 562
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 ajustarea ţintelor PLAI pentru oferta educaţională, pe profiluri şi domenii profesionale în 

acord cu investiţiile din ultimii ani şi aportul diferitelor ramuri ale economiei la Produsul 

Intern Brut; 

 utilizarea optimă a resurselor materiale şi umane cu impact în creşterea eficienţei şi 

calităţii serviciilor; 

 creşterea interesului liceelor tehnologice de a-şi diversifica oferta către nivelul 5 (şcoală 

postliceală şi şcoală de maiştri) în scopul asigurării unei posibilităţi de continuare a 

studiilor pentru absolvenţii care nu promovează examenul de bacalaureat; 

 asigurarea soluţiilor celor mai bune pentru asigurarea accesului la educaţie şi continuării 

studiilor, în condiţii de şanse egale (acces, calitate, varietate de opţiuni). 

 

 

2.1.6. Parteneri actuali şi potenţiali 

 

Procesul de accelerare a schimbărilor, evoluţia ştiinţelor şi tehnologiei, diversificarea 

profesiilor, creşterea gradului de democratizare a vieţii sociale justifică înscrierea învăţământului în 

perspectiva educaţiei permanente. 

Concluzia unanimă a analiştilor pieţei muncii este aceea că pregătirea profesiilor pentru viitor 

începe cu pregătirea învăţământului pentru viitor. Şcoala trebuie să asigure absolvenţilor 

următoarele cinci categorii de competenţe de bază pentru a-i înarma cu „know-ul pentru muncă”: 

 identificarea, organizarea, planificarea şi alocarea resurselor; 

 muncă în echipă, în colaborare; 

 achiziţionarea şi utilizarea informaţiilor; 

 înţelegerea interacţiunilor complexe a sistemelor relaţionale; 

 operarea cu tehnologii variate. 

Având în vedere importanţa pe care o acordăm educaţiei permanente, am elaborat un plan 

de acţiune pentru reţelele de colaborare la nivel interregional şi internaţional. Astfel, Colegiul Tehnic 

„Mihai Băcescu” Fălticeni a încheiat acorduri de colaborare şi parteneriat cu: 

 administraţia publică locală care se concretizează într-o serie de acţiuni ce au ca obiect 

educarea şi formarea tinerilor;  

 societăţi comerciale din regiune in vederea efectuării instruirii practice în domeniile: 

tricotaje, confecţii, mecanică auto, servicii; 

 AJOFM si CJRAE  în vederea consilierii pentru orientarea profesională; 

 alte instituţii si organizaţii : Inspectoratul Şcolar Judeţean, Casa Corpului Didactic, Camera 

de Comerţ si Industrie a Municipiului Fălticeni, Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera” Suceava; 

 alte unităţi de învăţământ de acelaşi nivel din ţară şi străinătate. 

Pentru anul şcolar 2017-2018 activităţile în parteneriat sunt descrise şi planificate în Planurile 

operaţionale pentru reţele de colaborare interne şi externe, documente incluse în PAS. 

În urma interviurilor şi discuţiilor cu reprezentanţi ai agenţilor economici s-a desprins 

concluzia că angajatorii preferă persoane care posedă competenţe şi abilităţi tehnice, o bună 

comunicare şi relaţionare, adaptabili, care pot lucra cu uşurinţă în echipă, care ştiu să utilizeze 

calculatorul şi în unele cazuri şi  competenţa de a comunica într-o limbă străină şi cunoştinţe de 

marketing şi antreprenoriat (în domeniul serviciilor - domeniul turism şi alimentaţie publică). 

 

Oferta şcolilor din ÎPT pentru formarea adulţilor (anexa 11) 

 

Formarea pe tot parcursul vieţii, reprezintă şi pentru învăţământul românesc ca şi pentru 

toate sistemele de învăţământ din Europa, un deziderat important, generat de Strategia Europa 20.  
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Şcolile ÎPT, reprezintă cadrul ideal pentru derularea programelor de formare a adulţilor, 

mediul propice pentru derularea atât a pregătirii teoretice, cât mai ales a pregătirii practice. Judeţul 

Suceava s-a remarcat printr-un număr mare de programe autorizate de către CNFPA (16 programe 

autorizate) şi derulate în şcolile ÎPT, 23% dintre acestea fiind autorizate pentru formarea adulţilor.  

Din păcate, legislativul şi concurenţa, au făcut ca majoritatea cursurilor de formare să fie 

derulate prin AJOFM şi ONG-uri. 

Prin asocierea majorităţii  unităţilor ÎPT, s-a înfiinţat Asociația Școlară Suceveană pentru 

Educație și Dezvoltare (ASSED) Suceava, cu personalitate juridică. Obiectivele acestei asociaţii 

privesc dezvoltarea programelor de formarea continuă a adulţilor, pe baza nevoilor identificate, 

evaluarea competenţelor dobândite non formal şi informal etc. În anul şcolar 2014-2015, ASSED 

Suceava a primit autorizarea pentru 4 programe de formare şi a derulat 3 cursuri de formare, pentru 

nivelul 3 de calificare, fiind formate 30 persoane. 

Consultând registrului furnizorilor autorizaţi pentru formarea adulţilor constatăm că numărul 

şcolilor şi programelor pentru care au obţinut autorizarea este nesemnificativ, comparativ cu 

furnizorii privaţi. În anul calendaristic 2017, în județul Suceava s-au derulat 58 de programe de 

formare, fiind formate un număr de 1599 persoane, furnizorii fiind instituții publice, ONG-uri, societăți 

etc. 

 

Reţele şcolare 

 

Unităţile şcolare ÎPT, pe zone ocupaţionale ale judeţului Suceava, sunt repartizate astfel: 

Zona ocupaţională 1 – Suceava 

1. Colegiul Tehnic „Al. I. Cuza” Suceava 

2. Colegiul Tehnic „Petru Muşat” Suceava 

3. Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava 

4. Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava 

5. Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava 

6. Liceul Tehnologic „Nicanor Moroşan” Pîrteştii de Jos 

7. Liceul Tehnologic Cajvana 

8. Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni 

9. Şcoala Postliceal Sanitară Suceava 

10. Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Suceava 

Zona ocupaţională 2 – Fălticeni 

11. Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni 

12. Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni 

13. Liceul Tehnologic „Iorgu Vîrnav Liteanu” Liteni 

14. Liceul Tehnologic „Oltea Doamna” Dolhasca 

Zona ocupaţională 3 – Siret 

15. Colegiul Tehnic „Laţcu Vodă” Siret 

Zona ocupaţională 4 – Vatra Dornei 

16. Liceul Tehnologic „Vasile Deac” Vatra Dornei 

17. Liceul Tehnologic „Nicolai Nanu” Broşteni 

18. Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor 

19. Liceul Tehnologic „Liviu Suhar” Iacobeni 

Zona ocupaţională 5 – Cîmpulung Moldovenesc 

20. Liceul Tehnologic Nr. 1 Câmpulung Moldovenesc 

21. Colegiul Silvic „Bucovina” Câmpulung Moldovenesc 

22. Şcoala Profesională Specială Câmpulung Moldovenesc 

23. Liceul Tehnologic „Vasile Cocea” Moldoviţa 

Zona ocupaţională 6 – Gura Humorului 
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24. Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului 

25. Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Sf. Andrei” Gura Humorului 

Zona ocupaţională 7 – Rădăuţi 

26. Colegiul Tehnic Rădăuţi 

27. Colegiul „Andronic Motrescu” Rădăuţi 

28. Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus 

29. Liceul Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca 

30. Liceul Tehnologic „Vasile Gherasim” Marginea 

31. Liceul Tehnologic Special Bivolărie 

 

TOTAL UNITĂŢI ÎPT: 31 

 

Din cele 31 unităţi de învăţământ profesional şi tehnic de stat existente în judeţ, 11 au fost 

asistate prin programe Phare TVET în perioada 2001- 2007. Unităţile care nu au beneficiat de 

programe de modernizare IPT beneficiază de asistenţă prin crearea unor reţele cu scopul 

schimbului de bune practici, consolidării şi diseminării achiziţiilor din program, în mod prioritar în 

ceea ce priveşte asigurarea calităţii, învăţarea centrată pe elev, abordarea metodologică specifică 

elevilor cu cerinţe educative speciale (CES), dezvoltarea parteneriatului social şi lucrul cu 

întreprinderile, coordonare în planificarea ofertei de şcolarizare. (vezi anexa 12). Este necesară 

consolidarea acestor reţele, şi, totodată, asumarea de către şcolile Phare TVET a unui rol activ în 

iniţierea unor noi reţele pentru implicarea tuturor şcolilor din ÎPT. Constituirea reţelelor a avut ca şi 

criterii de arondare: domeniul profesional şi zona ocupaţională.  

 

 
Fig. 2.8. Distribuţia unităţilor IPT în judeţul Suceava 

 

În cadrul acestor reţele s-au realizat diferite activităţi educaţionale cu elevii şi cadrele 

didactice, schimb de bune practici, dezvoltarea curriculum-ului etc. 

 

Parteneriatul cu întreprinderile 

 

Un parteneriat activ şi eficient - îndeosebi în ceea ce priveşte practica elevilor, orientarea 

carierei, evaluarea şi validarea competenţelor dobândite de elevi, planificarea ofertei, elaborarea 

curriculumului în dezvoltare locală (CDL), contactul profesorilor cu schimbările tehnologice şi 

organizaţionale din întreprinderi, formarea adulţilor etc. - reprezintă o condiţie obligatorie pentru un 

învăţământ profesional şi tehnic de calitate, orientat spre nevoile beneficiarilor. 
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Toate unitățile ÎPT au elaborat curriculumul în dezvoltare locală prin consultarea agenților 

economici partenri. 

Informaţiile şi evaluările din sistemul de educaţie şi formare profesională evidenţiază un grad 

diferit de dezvoltare a parteneriatului cu agenţii economici, în funcţie de managementul şcolii, 

interesul agenţilor economici şi condiţiile locale. În timp ce în unele şcoli parteneriatul cu 

întreprinderile se limitează la asigurarea, de multe ori conjuncturală şi limitată, a unor locuri de 

practică pentru elevi, în altele se poate vorbi de o diversitate a relaţiilor de parteneriat (din punct de 

vedere al numărului agenţilor economici implicaţi şi al obiectivelor asumate de parteneri).  

Numărul de parteneri ai şcolilor ÎPT este variabil, depinzând de locaţie, varietatea domeniilor 

de pregătire, numărul elevilor etc. Printre parteneri sunt în primul rând agenţi economici, dar şi multe 

instituţii şi ONG-uri. 

Numărul de parteneriate a crescut în ultimul an școlar ca urmare a înființării școlii 

profesionale de 3 ani, după clasa a VIII-a, în 22 de unități din rețeaua ÎPT. 

Anexa 13 prezintă situaţia relaţiilor de parteneriat între unităţi şcolare ÎPT şi operatori 

economici locali. Din analiza datelor se constată că la nivel judeţean, numărul partenerilor este 

semnificativ mai mare decât cel al furnizorilor de formare (al unităţilor şcolare IPT). 

 

 

PRINCIPALELE CONCLUZII DIN ANALIZA ÎPT JUDEŢEAN 

Tab. 2.18 

Concluzii Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane, IPT 

DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE CONTEXT 

Desprinse din contextul 

european de politici în 

educaţie şi formare 

profesională 

Măsuri adecvate vizând: creşterea şanselor de ocupare a absolvenţilor, 

dezvoltarea competenţelor antreprenoriale, creşterea adaptabilităţii forţei 

de muncă şi promovarea şanselor egale pentru participare la piaţa 

muncii. 

Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere profesională: informaţii 

de bază pentru planificarea carierei (informaţii referitoare la parcursurile 

educaţionale şi de formare, oportunităţi de angajare). 

Creşterea atractivităţii ofertei şi calităţii programelor de formare 

profesională: conform proiecţiilor, cca. 50% din totalul locurilor de muncă 

din 2020 vor fi pentru calificări de nivel mediu. 

Desprinse din asumarea 

contribuţiei ÎPT pentru 

îndeplinirea celor 3 priorităţi 

din Strategia Europa 2020 

pentru creştere inteligentă, 

durabilă şi inclusivă 

Dezvoltarea parteneriatelor între sectorul educaţiei şi lumea muncii, în 

special prin implicarea partenerilor sociali în planificarea ofertei de 

educaţie şi formare profesională. 

Implementarea Cadrului European al Calificărilor (EQF); Cadrul Naţional 

al Calificărilor corelat cu EQF. 

Asigurarea dobândirii şi recunoaşterii, prin învăţământul profesional, 

liceal, postliceal şi prin formarea adulţilor, inclusiv pe cale non-formală 

sau informală, a competenţelor necesare integrării pe piaţa 

muncii/continuării studiilor. 

Dezvoltarea de sisteme educaţionale şi de formare moderne care să 

asigure competenţe-cheie şi excelenţă. 

Desprinse din contextul 

educaţional 

Dezvoltarea învăţământului profesional, liceal (filiera tehnologică), a școlii 

profesionale şi şcolii postliceale. 

Susţinerea şi dezvoltarea învăţării pe tot parcursul vieţii prin 

implementarea şi diversificarea programelor în domeniu. 

Desprinse din contextual 

demografic 

Planificarea ofertei şi a resurselor sistemului ÎPT pe termen lung trebuie 

să ţină cont de implicaţiile severe ale scăderii demografice, îndeosebi a 

populaţiei şcolare, în paralel cu fenomenul de îmbătrânire demografică. 

Măsuri compensatorii pentru scăderile demografice prin creşterea ratei 
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de cuprindere, prevenirea abandonului şi oferte de formare profesională 

pentru adulţi. 

DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE INTRARE 

Raportul număr elevi/număr 

norme didactice 

Măsuri de optimizare a ofertei şi a gestionării resurselor, inclusiv prin 

colaborarea în cadrul unor reţele de şcoli. 

Resursele umane din ÎPT Măsurile privind dezvoltarea profesională a personalului didactic din ÎPT 

trebuie să vizeze: 

- competenţele metodice; 

- actualizarea competenţelor de specialitate cu accent pe noile 

tehnologii şi schimbările organizaţionale din mediul economic; 

- competenţe aferente noilor calificări cerute pe piaţa muncii. 

Reducerile prognozate pentru populaţia ocupată în învăţământ cauzate 

de reducerea previzionată pentru populaţia şcolară obligă la identificarea 

şi planificarea unor măsuri adecvate (mobilitate în cadrul sistemului, 

reconversie profesională, şi măsuri compensatorii ca de ex. prevenirea 

abandonului şi oferte de formare profesională pentru adulţi etc.). 

Resursele materiale şi 

condiţiile de învăţare 

Identificarea unităţilor şcolare viabile ce necesită dezvoltarea 

infrastructurii şi a dotărilor la nivel regional şi local. 

Necesitatea unor programe de reabilitare şi modernizare a infrastructurii, 

o planificare strategică a intervenţiilor la nivel de judeţ şi regiune, 

aprobate de structurile parteneriale locale şi regionale . 

Necesitatea unor programe de dotare cu echipamente didactice pentru 

pregătirea de specialitate. 

Înfiinţarea consorţiilor şcolare. 

DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORI DE PROCES 

Mecanismele decizionale şi 

descentralizarea 

funcţională în TVET 

Consolidarea structurilor consultative din ÎPT şi creşterea rolului 

partenerilor sociali în planificarea ofertei şi antrenarea sporită a acestora 

în procesele decizionale inclusiv accesarea finanţărilor. 

Antrenarea agenţilor economici în efortul de planificare pe termen lung în 

ÎPT. 

Promovarea reţelelor de colaborare între şcoli. 

Asigurarea calităţii în IPT Autorizarea de funcţionare provizorie şi acreditarea şcolilor IPT pentru noi 

calificări solicitate de piaţa muncii. 

Serviciile de orientare şi 

consiliere 

Necesitatea unor măsuri vizând creşterea gradului de acoperire şi a 

calităţii serviciilor de orientare şi consiliere, cu privire la numărul de ore 

de consiliere/elev, numărul de elevi testaţi aptitudinal şi consiliaţi pentru o 

decizie informată în alegerea carierei, respectiv a traseului de pregătire. 

Adoptarea unui sistem unitar de raportare şi a unui indicator calitativ de 

evaluare a activităţii serviciilor de orientare şi consiliere cu privire la 

fundamentarea acestora pe informaţiile relevante de pe piaţa regională-

locala a forţei de muncă  

DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE IEŞIRE 

Rata netă de cuprindere în 

educaţie 

Gradul de cuprindere în 

educaţie 

Măsuri de creştere a accesului la educaţie pentru elevii din grupele de 

vârstă 15-18, 19-23 şi cei proveniţi din mediul rural. 

Creşterea gradului de acoperire şi a calităţii serviciilor de orientare şi 

consiliere pentru categoriile expuse riscului. 

Rata abandonului şcolar, 

pe niveluri de educaţie 

ISCED 

Programe pentru diminuarea şi prevenirea abandonului şcolar în special 

în mediul rural, comunităţile etnice dezavantajate, zonele afectate de 

migrarea populaţiei, etc 

Rata de absolvire, rata de Măsuri combinate pentru asigurarea accesului la educaţie (rural, categorii 
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succes, rata de tranziţie în 

învăţământul liceal şi 

profesional 

dezavantajate), serviciile de orientare şi consiliere. 

 

Rata de părăsire timpurie a 

sistemului de educaţie 

Programe pentru diminuarea şi prevenirea părăsirii timpurii a sistemului 

educaţional. 

Procentul elevilor cu nivel 

scăzut al competenţelor de 

citire/lectură (PISA) 

Ponderea populaţiei cu 

vârste cuprinse între 20-24 

de ani care au absolvit cel 

puţin învăţământul 

secundar inferior 

Promovarea învăţării centrate pe elev, urmărirea şi încurajarea 

progresului individual. 

Programe remediale pentru elevii cu dificultăţi de învăţare (în special cei 

din categorii defavorizate). 

Încurajarea participării tinerilor la o formă de educaţie astfel încât 

ponderea populaţiei cu vârste cuprinse între 20-24 de ani care au absolvit 

cel puţin învăţământul secundar inferior să fie apropiată de ponderea din 

UE. 

Rata de participare în 

formarea continuă a 

populaţiei adulte  

Implicarea şcolilor din ÎPT pentru reducerea diferenţelor privind rata de 

participare la educaţia pe tot parcursul vieţii dintre România şi UE. 

DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE IMPACT 

Impactul sistemului de 

învăţământ profesional şi 

tehnic asupra ratei 

şomajului 

 

Rata de inserţie a 

absolvenţilor la 6 luni de la 

absolvire, pe niveluri de 

educaţie 

 

Gradul de utilizare a 

competenţelor dobândite 

de absolvenţi la locul de 

muncă 

Oferta educaţională adaptată cererii de pe piaţa muncii. 

Adoptarea unui sistem unitar de monitorizare a inserţiei profesionale a 

absolvenţilor prin: 

 colaborarea între AJOFM şi ISJ în vederea compatibilizării bazelor 

de date din şomaj cu noile trasee şi finalităţi ale sistemului de educaţie şi 

formare profesională. 

 realizarea de protocoale de colaborare AJOFM - ISJ pentru 

monitorizarea inserţiei absolvenţilor 

 monitorizarea administrativă a  inserţiei absolvenţilor prin 

parteneriatul AJOFM - ISJ 

Sondaje periodice în rândul absolvenţilor şi angajatorilor vizând inserţia 

profesională, gradul de utilizare a competenţelor şi alte informaţii utile 

privind finalităţile sistemului de educaţie şi formare profesională: 

 sondaje proprii efectuate direct de către şcoli 

 sondaje reprezentative pentru reţeaua şcolară la nivel local / 

regional prin intermediul unor organizaţii / instituţii specializate 

DESPRINSE DIN ANALIZA OFERTEI ŞCOLILOR IPT 

Evoluţia planurilor de 

şcolarizare 

Analiza ofertei curente 

Ţinte pe termen mediu pe 

domenii de pregătire 

Oferta şcolilor din ÎPT 

pentru formarea adulţilor 

Parteneriatul cu 

întreprinderile 

Adaptarea ofertei la cerinţele pieţei muncii prin proiectarea adecvată a 

planurilor de şcolarizare pe domenii/profile şi calificări în perspective 

2020. 

Acoperirea raţională a nevoilor de calificare în teritoriu. 

Eliminarea unor paralelisme nejustificate în scopul lărgirii gamei de 

calificări pentru care poate opta elevul în zonă. 

Utilizarea optimă a resurselor materiale şi umane cu impact în creşterea 

eficienţei şi calităţii serviciilor. 

O mai bună colaborarea a şcolilor IPT cu agenţii economici din domeniu 

în cadrul parteneriatelor. 

 

 

2.1.7. Activitatea şcolilor de instruire din zonă 

 

Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” colaborează cu un număr ridicat de alte unităţi şcolare din 

judeţ care au domenii de pregătire similare cu cele ale unităţii noastre şcolare, făcând parte din 

Zona ocupaţională 2 – Fălticeni (11. Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni 12. Colegiul Tehnic “Mihai 
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Băcescu” Fălticeni 13. Liceul Tehnologic „Iorgu Vîrnav Liteanu” Liteni 14. Liceul Tehnologic “Oltea 

Doamna” Dolhasca) 

 

Reţele de interasistenţă la nivelul judeţului coordonate de şcolile Phare TVET 2001-2003, 2004-2006 

Şcoala Phare TVET 2001-2003 coordonatoare Unitate şcolară alocată 

Colegiul Tehnic „Petru Muşat” Suceava Grupul Şcolar Marginea 

Colegiul Tehnic „Laţcu Vodă” Siret 
Colegiul Tehnic "Al. I. Cuza" Suceava 

Colegiul Tehnic Rădăuţi 

Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava Grupul Şcolar "Tomşa Vodă" Solca 

Grupul Şcolar Cajvana 
Colegiul Tehnic "Samuil Isopescul" Suceava 

Grupul Şcolar Dumbrăveni 

Grupul Şcolar Nr.1 Câmpulung Moldovenesc Grupul Şcolar "Oltea Doamna" Dolhasca 

Grupul Şcolar "Vasile Deac" Vatra Dornei 
Grupul Şcolar "Nicolai Nanu" Broşteni 

Grupul Şcolar Iacobeni 

Grupul Şcolar "Nicanor Moroşan" Pârteştii de 

Jos 
Grupul Şcolar "Ion Nistor" Vicov de Sus 

Colegiul "Alexandru cel Bun" Gura Humorului Grupul Şcolar "Vasile Cocea" Moldoviţa 

Colegiul Silvic "Bucovina" Câmpulung 

Moldovenesc 
Grupul Şcolar Agricol Dorna Candrenilor 

Colegiul "Andronic Motrescu" Rădăuţi Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava 

Colegiul Tehnic "Mihai Băcescu" Fălticeni 
Grupul Şcolar "Iorgu Vârnav Liteanu" Liteni 

Colegiul Agricol Fălticeni 

(Sursa: ISJ) 

 

 

2.2.  ANALIZA MEDIULUI  INTERN 

 

Cerinţele progresului tehnico-economic şi condiţiile concurenţei pe piaţa muncii impun 

desfăşurarea unui proces de învăţământ de calitate, care să asigure elevilor cultura generală şi de 

specialitate pe fondul căreia să se dezvolte inteligenţa generală şi  tehnică şi  să se formeze 

calificări temeinice pentru specializarea aleasă. 

 

2.2.1.  Predarea şi învăţarea 

 

Obţinerea informaţiilor privind procesul  de predare învăţare a fost posibilă pe baza analizelor 

făcute de fiecare catedră şi comisie evaluând activitatea şi rezultatele anului şcolar trecut, pe baza 

chestionarelor date elevilor, profesorilor şi părinţilor. 

Analiza rapoartelor şi chestionarelor a condus la următoarele: 

 

PUNCTE TARI: 

 Profesorii dovedesc o bună cunoaştere a curriculumului şi îşi adaptează strategiile de 

predare învăţare în funcţie de standardele de pregătire profesională, nevoile elevilor, 

rezultatele la testele iniţiale şi de progresul elevilor (sursa: planificările semestriale, 

portofoliile profesorilor) 

 Majoritatea profesorilor îşi adaptează stilul şi metodele de predare la stilurile individuale de 

învăţare ale elevilor şi la particularităţile de vârstă, intelectuale şi sociale ale acestora 

 Existenţa proiectelor pedagocice, culturale, curriculare şi extracurriculare (în domeniul 

infodocumentar şi educaţie pentru informaţie), desfăşurate de profesorul documentarist 

individual sau în colaborare cu cadrele didactice (sursa: raport CDI, Registrul de evidenţă a 

activităţilor  CDI). 
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 55% cadre didactice utilizează strategii centrate pe elev, metode de predare - învăţare activ 

– participative şi resursele materiale existente în şcoală, pentru sprijinirea învăţării (sursa : 

proiectarea unităţilor de învăţare, planurile de lecţie, fişele de asistenţe la lecţie) 

 85% dintre profesori stabilesc relaţii de lucru eficace cu elevii (dovezi: rezultatele testelor 

iniţiale comparate cu testele finale denotă progresul şcolar, conform rapoartelor catedrelor) 

 85% dintre elevi primesc feed-back asupra propriului progres (dovezi: rapoarte catedre) 

 Curriculumul la decizia şcolii şi curriculum în dezvoltare locală a fost stabilit în concordanţă 

cu opţiunile elevilor şi cu cerinţele agenţilor economici din comunitatea locală (sursa: oferta 

educaţională, programele disciplinelor opţionale) 

 85% dintre profesori sunt preocupaţi de crearea unei atmosfere generale de securitate şi 

încredere în clasă, de încurajarea succeselor fiecărui elev, de crearea unui flux de simpatie 

între profesor şi elev (sursa: chestionare profesori, elevi) 

 65% dintre profesori folosesc metode alternative de evaluare, stabilite la nivelul fiecărei 

catedre, urmărind promovarea egalităţii şanselor şi evitarea unor atitudini discriminatorii 

(sursa: rapoarte catedre) 

 70% dintre profesori abordează diferenţiat elevii în raport cu care au aşteptări înalte sau 

scăzute conducând la conştientizarea şi valorificarea  resurselor de care aceştia dispun  

 Cadrele didactice orientează elevii în alegerea manualelor alternative, culegeri de texte, de 

exerciţii şi probleme, atlase etc. (sursa: chestionare profesori) 

 Profesorii desfăşoară programe de pregătire suplimentară cu elevii capabili de performanţă, 

pentru olimpiade şi concursuri şcolare şi pentru examenele de absolvire - bacalaureat, 

competenţe profesionale (sursa: chestionare elevi, portofolii profesori) 

 Rezultate bune la examenul de certificare a competenţelor profesionale (sursa: statisticile 

şcolii) 

 Există o preocupare a cadrelor didactice pentru perfecţionare şi formarea continuă prin: 

susţinerea gradelor didactice, participarea la cursuri de formare, activităţi metodice la 

nivelul şcolii şi judeţului (sursa: portofoliile profesorilor) 

 Specializările oferite de şcoală sunt cerute pe piaţa muncii locale (sursa: analiza mediului 

extern) 

 

PUNCTE SLABE: 

 Rezultatele slabe la testele predictive denotă o pregătire iniţială slabă a elevilor (sursa:   

rapoarte catedre); 

 Nu există o strategie coerentă la nivelul catedrelor pentru realizarea unor programe 

remediale prin  planuri individuale de învăţare (sursa: rapoarte catedre) 

 Motivaţia scăzută a elevilor pentru învăţare şi lipsa de interes pentru pregătirea 

profesională datorită “mirajului” muncii în străinătate şi a câştigului  imediat fără a urma 

calificările în care s-au pregătit (sursa: rapoarte catedre) 

 Număr mare de absenţe înregistrat de elevii din învăţămîntul obligatoriu (sursa: cataloagele 

claselor, situaţiile statistice); 

 Un  număr mic de absolvenți de la profilul tehnologic care s-au înscris în  examenul de 

bacalaureat 2017, 33,65% din totalul absolvenților de la profilul tehnologic; 

 Rata scăzută de promovare a examenului de bacalaureat a elevilor proveniți de la profilul 

tehnic, 25,05% din totalul absolvenților de la Colegiul Tehnic „ Mihai Băcescu”; 

 Dificultatea de a realiza un program pentru pregătirea suplimentară a elevilor din cauza 

orarului deja încărcat, majoritatea elevilor fiind navetişti şi procesul de învăţământ se 

desfăşoară în două schimburi (sursa: chestionare profesori); 

 5% dintre profesori au deficienţe în evaluarea ritmică a elevilor şi predomină evaluarea 

sumativă în defavoarea celei formative (sursa: cataloagele claselor); 
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 Slaba colaborare a familiei cu şcoala, nesupravegherea elevilor datorită faptului că mulţi 

părinţi sunt plecaţi în străinătate (sursa: dosarele diriginţilor); 

 

MĂSURI: 

 Adaptarea strategiilor de învăţare pentru a răspunde nevoilor, abilităţilor şi gradului de 

motivare a fiecărui elev; 

 Stabilirea unor programe individuale de învăţare  pentru elevii performanţi,  ce va conduce 

la un număr mai mare de participanți   la olimpiade și concursuri  şcolare; 

 Iniţierea şi derularea, la nivelul catedrelor, a unor  programe remediale, astfel încât să ofere 

elevilor posibilitatea învăţării prin paşi mici şi realizarea unui progres minim; 

 Creșterea ratei de înscriere pentru examenul de bacalaureat a elevilor proveniți din clasele 

de la profilul tehnologic și servicii; 

 Creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat a elevilor de la filiera 

tehnologică cu 2 % ; 

 Diversificarea mijloacelor moderne de predare şi a resurselor materiale din dotare, pentru a 

creşte atractivitatea şi interesul elevilor pentru lecţie 

 Îmbunătăţirea activităţii de marketing şcolar pentru atragerea unor elevi cu pregătire iniţială 

mai bună; 

 Conştientizarea elevilor cu privire la concurenţa pe piaţa muncii,  

 Implicarea în luarea deciziilor privind activităţile şcolii a Consiliului elevilor, Consiliului 

reprezentativ al părinţilor, agenţilor economici şi a comunităţii locale ; 

 Antrenarea unui număr mai mare de elevi la concursurile și olimpiadele şcolare prevăzute 

în programul naţional al activităţilor şcolare formale şi nonformale; 

 Efectuarea de către fiecare cadru didactic a unui număr minim de 2 ore pe an de 

interasistenţe care să fie un indicator al fişei de autoevaluare; 

 Asigurarea serviciilor de sprijin educaţional pentru  elevii cu cerinţe educaţionale speciale 

integrați în învățământul  obligatoriu si realizarea de programe adaptate cerintelor acestora. 

 

 

2.2.2.  Materiale şi resurse didactice 

 

Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” oferă condiţii optime de învăţare şi instruire, siguranţă, 

sănătate şi resurse fizice. 

 

PUNCTE TARI: 

 4 laboratoare de informatică dotate cu 100 de calculatoare legate în reţea care asigură  

instruirea elevilor conform programelor specifice 

 Funcţionarea platformei AeL în două laboratoare cu 50 de calculatoare 

 Biblioteca şcolii dotată cu un număr de 40000 volume, 80% dintre elevii şcolii au fişe la 

bibliotecă (sursa: statisticile şcolii) 

 Centru de documentare şi informare funcţional şi dotat cu echipamente IT  

 Sală multimedia realizată prin proiect de granturi pentru dezvoltare şcolară 

 Reabilitarea şi modernizarea  clădirii atelierului şcoală prin Programul Phare 2004-2006.  

 Dotarea a 5 ateliere - 1 mecanică, 2 electromecanică, 2 confecţii textile cu echipamente şi 

materiale de specialitate la standarde europene prin Programul Phare 2004-2006 

 Existenţa a 12 laboratoare (1 laborator de fizică, 1 laborator chimie, 1 laborator biologie, 4 

laboratoare informatică, 2 laboratoare electronică, 2 laboratoare textile; 1 laborator 

alimentaţie, dotate cu materiale didactice, echipamente tehnice de specialitate şi de birotică 
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 Existenţa a 17 săli de clasă şi a 13 cabinete: 1 limba şi literatura română, 1 limbi moderne, 

1 matematică, 1 istorie, 1 istorie universală, 1 astronomie, 1 geografie, 1 cabinet de 

protecţia muncii, 2 cabinete de consiliere, 1 cabinet industrie textilă şi pielărie, 1 cabinet 

turism, 1 cabinet legislaţie rutieră,dotate cu mobilier specific, luminate corect, cu un volum 

corespunzător 

 Sală de sport reabilitată şi modernizată 

 Existenţa unei săli de sport dotate cu echipamente de specialitate şi a unui  teren de sport 

 Cantina dotată cu toate utilajele necesare procesului de preparare şi servire a hranei pentru 

150  persoane pe serie 

 Cămin cu 50 de locuri pentru cazarea elevilor  

 Existenţa cabinetului medical şi a personalului de specialitate 

 

PUNCTE SLABE: 

 Dotarea insuficientă cu material didactic al laboratoarelor  de fizică ,chimie, bilogie 

 Uzura morală a unor echipamente de laborator 

 Lipsa unui teren de sport amenajat corespunzător 

 

MĂSURI: 

 Atragerea şi utilizarea fondurilor extrabugetare pentru achiziţionarea de noi echipamente şi 

aparatură necesare în laboratoare şi cabinete 

 Elaborarea de proiecte în vederea accesării fondurilor oferite de către Comunitatea 

Europeană pentru reabilitarea corpurilor de clădire ale şcolii, 

 Amenajarea unui teren de sport 

 

 

2.2.3. Rezultatele elevilor 

 

PUNCTE TARI: 

 Rezultate bune şi foarte bune obţinute de elevi la fazele judeţene şi naţionale ale  

olimpiadelor  şi concursurilor şcolare. Tabelul cu rezultatele obtinute la olimpiade şi 

concursuri în anul şcolar 2017 - 2018 este prezentat în Anexa 13. 

 Procentul de promovabilitate de 99,52 % la sfârşit de an şcolar; 

 Promovabilitatea la Examenele de Bacalaureat a fost de 81,4 %, promoția curentă; 

 Promovabilitatea la examenele de Certificare a competenţelor profesionale, nivel 3 şi 4  în 

ultimul an  a fost 100%; 

 32,34% dintre absolvenţii de liceu continuă studiile în învăţământul postliceal şi universitar; 

 Implicarea elevilor în proiecte educaţionale derulate la nivelul unităţii şcolare 

 Implicarea elevilor în  proiecte şcolare și europene. 

 

PUNCTE SLABE: 

 Rata absenteismul ridicată la elevii din învăţământul obligatoriu (sursa: evidenţele şcolii 

privind absenţele) 

 Numeroase sancţiuni acordate elevilor pentru număr ridicat de absenţe nemotivate şi 

abateri compotramentale, conform Regulamentului Şcolar, însoţite de scăderea notei la 

purtare 

 Slaba motivare a elevilor pentru propria formare profesională ; 

 Participarea unui număr  mic de activități  extrașcolare, la clasele din filiera tehnologică; 
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2.2.4.  Consilierea şi orientarea vocaţională oferite elevilor 

 

A. ACTIVITATEA EDUCATIVĂ 

1. ANALIZA SWOT 

 

PUNCTE TARI: 

 realizarea  proiectelor de consiliere propuse 

 realizarea activităţilor  comisiei metodice a diriginţilor conform planului de activităţi 

 existenţa unui colectiv de care didactice dedicate activităţilor de consiliere şi cu deschidere 

spre autoformare 

 cadre didactice formate în consiliere şi orientare 

 derularea de activităţi extraşcolare la nivelul claselor şi al şcolii 

 existenţa psihologului şcolar 

 implicarea  Consiliului Elevilor în numeroase activități educative 

 colectivul de conducere susţine derularea activităţilor educative 

 existenţa unei proceduri de iniţiere, implementare, monitorizare şi evaluare a activităţilor 

educative. 

 

PUNCTE SLABE: 

 Insuficienta cooperare a unor profesori diriginţi în activităţile de consiliere elaborate în 

cadrul proiectelor educative 

 Nr relativ mic de elevi implicați în activități extrașcolare, de la clasele cu profil tehnic 

 Lipsa de interes a unor elevii pentru o orientare reală în cariera profesionala, bazată pe 

aptitudinile lor, nu pe ceea ce doresc părinţii sau propune anturajul. / (Rapoarte ale 

consilierului şcolar şi ale profesorilordiriginţi) 

 Sprijin inegal, inconstant sau inexistent din partea unor părinţi pentru dezvoltarea 

personală, evoluţia în educaţie, fixarea şi parcurgerea unui traseu corespunzător în cariera 

profesională a copiilor lor, prin fundamentare pe înclinaţiile, potenţialul, 

aptitudinileşicompetenţeledoveditealeacestora./Rapoartealeprofesorilordiriginţi şi ale 

cadrelor didactice de instruire practică, registre de procese verbale ale CP şi CA 

 

OPORTUNITĂŢI: 

 Cooperarea cu alte instituţii, organizaţii, persoane fizice implicate sau interesate de 

activitatea educativă; 

 Ofertă de formare generoasă oferită de ISJ şi CCD, alte instituţii de formare continuă; 

 Disponibilitatea şcolilor pentru realizarea de parteneriate şcoală- comunitate locală; 

 Individualizarea ofertei educaţionale a fiecărei unităţi şcolare în funcţie de nevoile reale ale 

comunităţii. 

 

AMENINŢĂRI: 

 Programul zilnic fiind în două schimburi determină inexistenţa spaţiilor libere pentru 

derularea activităţilor şi programul profesorilor incarcat; 

 Concentrarea conţinutului rapoartelor pe date statistice şi neglijarea analizei în profunzime 

a cauzelor care determină un aspect sau altul din cadrul procesului de învăţare; 

 Inerţia unor cadre didactice, adepte ale învăţământului tradiţional, la schimbările apărute în 

proiectarea noului curriculum, în planificarea didactică modernă sau în abordarea noilor 

tendinţe şi orientări în educaţie. 
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MĂSURI: 

 Creşterea eficienţei relaţiei diriginte – părinte – Consiliu profesoral – elev,  pentru o mai 

bună comunicare şi informare 

 Antrenarea elevilor în activităţi competitive cu rol socializator 

 Dezvoltarea activităţilor de promovare a şcolii 

 Încheierea de parteneriate cu organisme guvernamentale / nonguvernamentale care să ne 

sprijine în activităţile extraşcolare, financiar şi logistic 

 Întemeierea parteneriatului profesor-elev pe coordonate reale şi de interes reciproc, 

implicarea părinţilor în actul de formare a elevilor printr-o colaborare informală 

 

 

2.2.5. Calificări şi curriculum 

 

Curriculum  utilizat de unitatea de învăţământ este: 

 

Nr. 

crt. 
Nivel/Clasa Filiera 

Profil/Domen

iu 

Specializare/ 

calificare 
Ordin 

1.  Gimnaziu - - - 
OM nr. 3638/11.04.2001 
OMEN 3590/05.04.2016 

2.  
Liceu 
Ciclul 

inferior 
Teoretică Real / Uman 

Toate 
specializările 

OMECI nr. 3410/16.03.2009 
OMECI 5099/09.09.2009 

3.  
Liceu 
Ciclul 

inferior 
Tehnologică 

Tehnic / 
Servicii 

Toate 
specializările 

OMECTS 3081/27.01.2010 
OMENCS nr. 4121/13.06.2016; 
OMENCS nr. 4457/05.07.2016. 
ANEXA1 ȘI 2  
OMEN nr.3915/18.05.2017  

4.  
LICEU ciclul 

superior 
Tehnologică 

Toate 
domeniile 

Toate 
specializările 

OMECI nr. 
3423/18.03.2009 
OMEN nr. 3914/18.05.2017 și 
OMEN nr. 3915/18.05.2017, 
Anexele 1 și 2. 

5.  
Învățământ 
profesional 

 
Toate 

domeniile 
Toate 

calificarile 

OMEN 3914/18.05.2016- 
Anexa 1  
OMEN 3152/24.02.2014 
OMEN 3915 /05.2016- 
Anexa 4 
OMEN nr. 3500/29.03.2018 
OMEN nr. 3501/29.03.2018, 
Anexele 1 și 3 

 

La nivel de instituţie de învăţământ, se stabilesc Curriculumul în Dezvoltare Locală (C.D.L) şi 

Curriculumul la Decizia Şcolii (C.D.Ş.) în funcţie de nevoile elevilor, specificul şcolii şi cerinţele pieţei 

muncii.  

Analiza portofoliului de produse 

 

Nr. 

crt. 

Domeniul/ 

Specializare 
Argumente Strategii 

1 

Tehnician în 
turism 

Tehnician în 
gastronomie 

„STAR” 

- domeniul de activitate cu pondere 
însemnată, în totalul activităţilor la 
nivelul judeţului (sursa PLAI) 

- concurenţa altor şcoli din zonă 
- înscrierea absolvenţilor de clasa a 

VIII-a nu necesită promovare 
intensă 

- promovarea produsului cu 
număr de clase de nivel 4 

- atragerea de elevi cu pre-
gătire iniţială bună, care 
ulterior pot fi redirecţionaţi 
spre alte domenii din ofertă 
(turism) 
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- creşterea ponderii calificarii, 
inclusiv pentru formarea 
adulţilor 

- înfiinţarea unei agenţii de 
turism ca bază de practică şi 
sursă de venit proprie 

2 

Tehnician 
designer 

vestimentar 
„CASH CAW” 

- domeniu de activitate cu tradiţie în 
Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu”, 
având o bogată experienţă în 
pregătirea forţei de muncă, cu 
diferite nivele de calificare şi 
meserii 

- există o reţea de parteneri, care 
uşurează efectuarea practicii de 
specialitate şi angajarea 
absolvenţilor 

- înscrierea absolvenţilor de clasa a 
VIII-a este stabilă, nu necesită 
promovare intensă 

- menţinerea numărului actual 
de clase 

- creşterea ponderii calificării 
inclusiv pentru forma-rea 
adulţilor 

3 
Tehnician în 

industria textilă 
„CASH CAW” 

- domeniu de activitate cu tradiţie la 
noi în liceu, având o bogată 
experienţă în pregătirea forţei de 
muncă, cu diferite nivele de 
calificare şi meserii 

- există o reţea de parteneri, care 
uşurează efectuarea practicii de 
specialitate şi angajarea 
absolvenţilor 

- înscrierea absolvenţilor de clasa a 
VIII-a este stabilă, nu necesită 
promovare intensă 

- menţinerea numărului actual 
de clase 

- creşterea ponderii calificării 
inclusiv pentru forma-rea 
adulţilor 

4 

Tehnician 
operator tehnica 

de calcul 
„CASH CAW” 

- domeniu de activitate ce 
promovează tehnologii de vârf, cu 
perspective largi de dezvoltare 
datorită ponderii însemnate a 
echipamentelor informatice în cele 
mai diverse domenii de activitate 

- cerere constantă pe piaţa muncii 
internă şi internaţională 

- există dorinţă de specializare în 
această meserie şi din partea 
absolvenţilor de clasa a VIII-a şi a 
părinţilor acestora 

- menţinerea numărului actual 
de clase 

- modernizarea bazei de 
practică în domeniul 
calculatoare hard 

5 
Tehnician in 
automatizari 

„CASH CAW” 

- domeniu de activitate ce 
promovează tehnologii de vârf, cu 
perspective largi de dezvoltare 
datorită ponderii însemnate a 
echipamentelor informatice în cele 
mai diverse domenii de activitate 

- cerere constantă pe piaţa muncii 
internă şi internaţională 

- există dorinţă de specializare în 
această meserie şi din partea 
absolvenţilor de clasa a VIII-a şi a 
părinţilor acestora 

- menţinerea numărului actual 
de clase 

- modernizarea bazei de 
practică în domeniul 
calculatoare hard 

6 Tehnician 
electromecanic 

- domeniu de activitate modern, 
incluzând tehnică de vârf, cu 

- promovarea produsului cu 
număr de clase în creştere 
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„STAR” orizont larg de dezvoltare în judeţul 
nostru în următorii ani 

- nu exista concurenţa la nivelul 
judetului 

- înscrierea absolvenţilor de clasa a 
VIII-a este stabilă, nu necesită 
promovare intensă 

- dezvoltarea bazei materiale 
de practică pentru însuşirea 
abilităţilor specifice 

7 
Tehnician 

transporturi 
„CASH CAW” 

- domeniu de activitate în plină 
expansiune, cu orizont larg de 
dezvoltare în judeţul nostru în 
următorii ani 

- cerere constantă pe piaţa muncii 
din zonă 

- menţinerea numărului actual 
de clase 

- modernizarea bazei 
materiale de practică pentru 
însuşirea abilităţilor specifice 

 

 

2.2.6. Asigurarea calităţii 

 

Implementarea sistemului de asigurare a calităţii în educaţie permite şcolii să asigure, să 

monitorizeze şi să îmbunătăţească permanent calitatea serviciilor educaţionale oferite. Formarea şi 

dezvoltarea  unei culturi a calităţii educaţiei la nivelul întregului personal al şcolii, elevi, părinţi, agenţi 

economici contribuie la îmbunătăţirea procesului educaţional şi la pregătirea elevilor pentru a se 

adapta cerinţelor pieţei muncii naţionale şi europene.  

În acest scop se realizează următoarele activitaţi:  

 Constituirea comisiei şi distribuirea sarcinilor de lucru  

 Revizuirea Manualului Calităţii Colegiului Tehnic „Mihai Băcescu” 

 Revizuirea Regulamentului de funcţionare a CEAC 

 Întocmirea Raportului de evaluare internă şi a Raportului de autoevaluare şi transmiterea 

lor către ISJ Suceava, ARACIP, CNDIPT 

 Întocmirea Planului de îmbunătăţire  

 Intocmirea Planului de Acţiune al CEAC  

 Elaborarea documentelor programatice ale CEAC 

 Evaluare iniţială a elevilor şi centralizarea pe discipline de studiu 

 Încheierea unor protocoale de parteneriat cu: unităţi de învăţământ, agenţi economici  şi 

alte organizaţii 

 Informarea întregului personal, a elevilor şi a celorlalţi beneficiari ai serviciilor oferite de 

unitate, în ceea ce priveşte scopurile autoevaluării, aria de cuprindere, cum se va realiza 

autoevaluarea şi termenele acestora 

 Întocmirea şi afişarea graficelor de asistenţă la ore 

 Observarea lecţiilor şi completarea fişelor de observare 

 Monitorizarea portofoliilor cadrelor didactice (disciplina şi dirigenţie) 

 Monitorizarea portofoliilor elevilor 

 Monitorizare frecvenţei elevilor şi aplicarea sancţiunilor conform ROI 

 Monitorizarea completării cataloagelor şcolare 

 Monitorizarea progresului şcolar 

 Completarea formularelor de monitorizare internă privind implementarea principiilor 

calităţii 

 Informări periodice în Consiliul de administraţie şi în Consiliile profesorale, cu privire la 

acţiunile CEAC 

 Selectarea, păstrarea şi verificarea materialelor şi dovezilor 
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 Punerea la dispoziţia personalului a unei documentaţii suficiente şi actualizate privind 

sistemul calităţii instituţiilor de învăţământ 

 Aplicarea de chestionare elevilor, cadrelor didactice, părinţilor, agenţilor economici pentru 

cunoaşterea gradului de satisfacere a beneficiarilor 

 Întâlniri tematice ale elevilor din anii terminali cu reprezentanţi ai AJOFM şi instituţii de 

învăţământ superior 

 Acţiuni de promovare a şcolii la nivelul tuturor şcolilor gimnaziale din localitate şi din zonă 

 Verificarea documentelor oficiale 

 Întocmirea portofoliului CEAC 

 

Activitatea desfăşurată pe parcursul anului școlar 2017-2018 în cadrul Comisiei de Asigurare 

a Calităţii a urmărit: 

- îmbunătăţirea calităţii întregii activităţi din şcoală; 

- asigurarea informării şi evaluării satisfacţiei grupurilor semnificative de interes (elevi, 

părinţi, corp profesoral, comunitate locală); 

- revizuirea şi optimizarea politicilor şi strategiilor educaţionale de la nivelul unităţii şcolare. 

Pentru a oferi servicii educaţionale de calitate, pentru a înţelege  noul concept de „calitate”, 

respectiv centrarea pe elev/client/beneficiar direct, orientarea pe rezultate şi pe progres, pentru ca 

toţi factorii educaţionali să fie formaţi în domeniul legislaţiei în vigoare privind calitatea în educaţie, al 

sistemelor de management al calităţii aplicate în prezent, s-au aplicat chestionare unui număr 

semnificativ de elevi pentru fiecare an de studiu precum și unui număr semnificativ de părinți. 

Totodată, trebuie accentuat caracterul pragmatic al formării factorilor educaţionali, pentru ca aceştia 

să nu se limiteze la simpla constatare a existenţei unor probleme, ci să se implice activ în rezolvarea 

lor, prin învăţare, inovaţie şi cooperare fapt pentru care am înființat puncte de colectare a sugestiilor 

de la elevi, părinți, profesori, persoane implicate în actul educațional. 

CEAC a urmărit pe parcursul anului școlar  2017-2018: 

 Întocmirea planificărilor anuale și a planurilor manageriale le comisiile din școală; 

 Actualizarea procedurilor operaționale în concordanță cu legislația în vigoare; 

 Reactualizarea componenţei CEAC şi distribuirea sarcinilor de lucru pentru fiecare 

membru; 

 A fost finalizat Raportul anual de evaluare internă pe anul şcolar 2017-2018(RAEI); 

 A fost iniţiat RAEI pentru anul şcolar curent; 

 A fost elaborat  Planul operaţional al C.E.A.C.pe baza Strategiei de evaluare internă a 

calităţii pe anul şcolar 2018-2019; 

 A  fost  elaborat  Planul de îmbunătăţire pentru anulşcolar 2018-2019,  pe  baza 

Raportului  de autoevaluare şi a punctelor slabe identificate; 

 Actualizarea bazei de date a şcolii pe platforma A.R.A.C.I.P.; 

 Personalizarea fişelor postului în cadrul CEAC, în funcţie de specificul activităţilor derulate 

în cadrul comisiei; 

 Monitorizarea aplicării procedurilor şi activităţii de evaluare şi asigurare a calităţii în 

procesul instructiv-educativ; 

 Elaborarea documentelor specifice; 

 Conlucrarea dintre colectivele diverselor catedre la nivel de unitate; 

 Portofoliile cadrelor didactice, diriginţilor, elevilor au fost corect întocmite; 

 Introducerea de activități pe platforma CEAC privind îmbunătățirea calității; 

 Au  întocmit  la  termen  rapoartele  interne  periodice  şi  raportul  de  autoevaluare pentru 

anul şcolar 2017-2018; 

 Au întocmit graficul de asistențe și modul în care s-au efectuat asistenţele de şefii de 

catedră, distribuind fișele de observare a lecțiilor. 
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2.2.7.  Resurse fizice şi umane 

 

2.2.7.1. Resurse fizice 

 

Unitatea şcolară administrează două corpuri de proprietate după cum urmează: 

Corp de proprietate 3181 format din: 

C1 - Liceu - Spaţiu de învăţământ 

C2 - Centrală termică 

C3 - Post Trafo 

C4 - Sala de sport 

C5 - Ateliere şcoală 

Corp de proprietate 3182 format din: 

C1 - Cantina 

C2 - Internat 

C3 - Liceu - Spaţiu de învăţământ 

C4 - Spălătorie 

C5 - Magazie 

C6 - Magazie 

Capacităţi funcţionale: 

Corp de proprietate 3181 

Şcoala C1 

- număr săli de clasă - 3 

- număr de laboratoare - 6 

- număr de cabinete - 10 

- număr de ateliere - 0 

- sala multimedia - 1 

- cabinet de asistenţă psihopedagogică - 1  

- cabinet de consiliere şi orientare profesională - 1    

- suprafaţă construită: 930 mp      

- suprafaţa desfăşurată: 2535 mp 

- număr de schimburi - 2  

Scoala C3  

- număr săli de clasă - 15                                                                                                

- număr de laboratoare - 3 

- număr de ateliere - 0 

- cabinet medical - 1 

- CDI - 1 

- biblioteca - 1 

- arhiva unităţii - 1     

- suprafaţă construită: 623 mp      

- suprafaţa desfăşurată: 2492 mp 

- număr de schimburi: 2       

Corp de proprietate 3181  C6 

Ateliere 

- număr de laboratoare - 3 

- număr de ateliere - 5  

- cabinete - 2     

- suprafaţă construită: 486 m2 
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- suprafaţa desfăşurată: 972 mp 

- număr de schimburi: 2    

 

Spaţiile de învăţământ cuprind un număr de 41 săli din care: 

- laboratoare 11: 1 laborator de fizică, 1 laborator chimie, 1 laborator biologie, 4 laboratoare 

informatică, 2 laboratoare electronică, 2 laborator textile, 1 laborator alimentatie; 

- cabinete 13: 1 limba şi literatura română, 1 limbi moderne, 1 matematică, 1 istorie, 1 istorie 

universală, 1 astronomie, 1 geografie, 1 cabinet de protecţia muncii, 2 cabinete de consiliere, 1 

cabinet industrie textilă şi pielărie, 1 cabinet turism, 1 cabinet legislaţie rutieră; 

- ateliere 5: 1 mecanică, 2 electromecanică, 2 confecţii textile; 

- sali de clasă: 17. 

Spaţiile de învăţământ şi instruire practică sunt dotate cu material didactic şi echipamente 

tehnice specifice (sursa: fişele de inventar). Laboratoarele de informatică sunt dotate cu un număr 

de 100 de calculatoare legate la Internet şi în reţea, iar 25 calculatoare se utilizează la secretariat, 

contabilitate, cabinetul psihologic, cancelarie, cabinete şi laboratoare.  

 

 

2.2.7.2. Resurse umane  

 

A.  PERSONAL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR, PERSONAL NEDIDACTIC  

 

Colegiul Tehnic  „Mihai Băcescu” a functionat in semestrul I al anului scolar 2017-2018 cu un 

numar de 56 de clase in 2 schimburi, cu o populatie scolara de 1550 elevi, educatia fiind asigurata 

de  100 cadre didactice,  cadre didactice auxiliare și  norme personal nedidactic. 

 
1.  Personal didactic de conducere 

 

Nr. 
crt 

Numele și prenumele Grad didactic 
Norma de 

bază 
Anul numirii în 

funcție 

1 Dir. prof. Suseanu Claudia  I. 1 2016 

2 Dir. Adj. prof. Chirilă Silvia  I 1 2016 

3 Dir. Adj. Prof. Țuca Mariana Silvia  Dr.  1 2016 

 
2. Personal didactic 

 

Personalul  angajat al şcolii noastre (132 posturi aprobate)  este alcătuit din 100 de cadre 

didactice de predare, 76 titulari şi 24 suplinitori cu funcţia de bază în şcoala noastră. 

Şcoala noastră acoperă cu personal didactic titular 76% din numărul total de cadre didactice, 

diferenţa de 24% fiind reprezentată de suplinitori. 

 

Personal 
didactic 
angajat 

Titulari 
Cu 

doctorat 

Nr. total 
cadre 

didactice 
suplinitoare 

Cu 
gradul I 

Cu 
gradul 

II 

Cu 
definitivat 

Debutanți 

100 76 7 24 42 27 20 4 
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Cu toate că constituie un punct forte al nivelului de instruire al cadrelor noastre didactice, un 

procent de 42% din totalul personalului didactic al şcolii noastre au gradul didactic I sau cu 7% 

doctorat, ceea ce pe viitor ar putea încărca cheltuielile cu personalul, deoarece aceştia antrenează 

costuri mai mari. 

 Personalul didactic auxiliar şi nedidactic reprezintă o componentă adiacentă, dar absolut 

necesară a procesului instructiv-educativ, contribuind la desfăşurarea optimă a activităţilor din cadrul 

şcolii şi având competenţele necesare, specifice postului pe care le îmbunătăţesc continuu, cu spirit 

de implicare şi responsabilitate. 

 

B. Personal didactic auxiliar 12 persoane astfel distribuite: 

 

Numărul şi structura personalului didactic auxiliar din şcoala noastră se prezintă astfel: 

secretariat 2 angajaţi, 2 administrator financiar, un contabil, 2 administratori de patrimoniu, un 

profesor documentarist, un informatician, un tehnician, un laborant. un supraveghetor de noapte. 

 

C. Personal nedidactic 

Numărul şi structura personalului nedidactic din şcoala noastră se prezintă astfel: 7 îngrijitori, 

10 muncitori, 2 paznici, un șofer (total 20 angajați). 

Analizând datele statistice prezentate, se pot face următoarele aprecieri:  

In ceea ce priveşte cadrele didactice: 

- profesorii debutanţi necesită o îndrumare atentă din partea responsabilului de catedră şi a 

comisiei de perfecţionare pentru a-i ajuta să se dezvolte profesional. 

In ceea ce priveşte personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic: 

- numărul mic de personal este suprasolicitat, având în vedere volumul mare de activitate. 

 

 

2.2.8.  Parteneriate şi colaborare 

 

Conform obiectivelor din Planurile manageriale anuale, au fost încheiate acorduri de 

parteneriat, după cum urmează: 

- Parteneriate cu administraţia publică locală  se concretizează într-o serie de acţiuni ce au 

ca obiect educarea şi formarea tinerilor . 

- Parteneriate cu angajatorii din regiune în vederea efectuării instruirii practice în domeniile: 

confecţii textile, mecanică auto , turism și alimentație 

- Parteneriate cu agenţia locală AJOFM şi Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică 

în vederea consilierii pentru orientarea profesională, Poliţia de proximitate. 
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- Parteneriate cu alte instituţii şi organizaţii: Inspectoratul Şcolar Judeţean, Casa Corpului 

Didactic, Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Fălticeni  

- Parteneriate sau colaborări cu alte unităţi de învăţământ de acelaşi nivel din ţară şi 

străinătate. 

- Parteneriate prin programe şi proiecte naţionale şi europene. 

- Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” FĂLTICENI a încheiat în acest an acorduri de parteneriat 

cu agenţi economici din oraş, în scopul efectuării activităţilor de instruire practică pentru 

elevii de la profilurile Tehnic și Servicii.  

 

Colaborarea şcolii cu administraţia locală a vizat, ca prim obiectiv, asigurarea finanţării 

cheltuielilor curente şi de capital a unităţii de învăţământ de la bugetul Consiliului Local. 

Una din direcţiile majore de acţiune ale şcolii a constituit-o dezvoltarea şi extinderea relaţiilor 

de parteneriat cu comunitatea locală, prin cultivarea unei relaţii deschise şi facilitarea accesului 

acesteia la informaţiile cu caracter public, prin aducerea la cunoştinţă a părinţilor-elevilor-membrilor 

comunităţii a problemelor  cu  care  se  confruntă şcoala  azi,  inclusiv solicitarea  sprijinului  

partenerilor  locali  în  soluţionarea acestora. 

Informarea părinţilor, elevilor, membrilor comunităţi s-a realizat prin folosirea unor metode 

care s-au dovedit a fi eficiente: 

- Afişarea informaţiilor cu caracter public pe site-ul şcolii şi popularizarea acestuia în rândul 

elevilor, cadrelor didactice, membrilor comunităţii; 

- Consiliul  Local  s-a  implicat  şi  prin  susţinerea  financiară  a  unor  activităţi  

extracurriculare,  concursuri sportive şi cultural-artistice organizate în cursul  anului şcolar 2017-

2018. 

 

Parteneriatul cu comunitatea locală 

 

Colaborarea şcolii cu administraţia locală a vizat, ca prim obiectiv, asigurarea finanţării 

cheltuielilor curente şi de capital a unităţii de învăţământ de la bugetul Consiliului Local. 

Una din direcţiile majore de acţiune ale şcolii a constituit-o dezvoltarea şi extinderea relaţiilor 

de parteneriat cu comunitatea locală, prin cultivarea unei relaţii deschise şi facilitarea accesului 

acesteia la informaţiile cu caracter public, prin aducerea la cunoştinţă a părinţilor-elevilor-membrilor 

comunităţii a problemelor  cu  care  se  confruntă şcoala  azi,  inclusiv solicitarea  sprijinului  

partenerilor  locali  în  soluţionarea acestora. 

Informarea părinţilor, elevilor, membrilor comunităţi s-a realizat prin folosirea unor metode 

care s-au dovedit a fi eficiente: 

- Afişarea informaţiilor cu caracter public pe site-ul şcolii şi popularizarea acestuia în rândul 

elevilor, cadrelor didactice, membrilor comunităţii; 

- Consiliul  Local  s-a  implicat  şi  prin  susţinerea  financiară  a  unor  activităţi  

extracurriculare,  concursuri sportive şi cultural-artistice organizate în cursul  anului şcolar 2017-

2018. 

 

Parteneriate pentru formarea profesională 

 

Conform obiectivelor din Planurile manageriale anuale, au fost încheiate acorduri de 

parteneriat, după cum urmează: 

- Parteneriate cu administraţia publică locală  se concretizează într-o serie de acţiuni ce au 

ca obiect educarea şi formarea tinerilor; 

- Parteneriate cu angajatorii din regiune în vederea efectuării instruirii practice în domeniile: 

confecţii textile, mecanică auto , turism și alimentație; 
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- Parteneriate cu agenţia locală AJOFM şi Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică 

în vederea consilierii pentru orientarea profesională, Poliţia de proximitate; 

- Parteneriate cu alte instituţii şi organizaţii: Inspectoratul Şcolar Judeţean, Casa Corpului 

Didactic, Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Fălticeni; 

- Parteneriate sau colaborări cu alte unităţi de învăţământ de acelaşi nivel din ţară şi 

străinătate; 

- Parteneriate prin programe şi proiecte naţionale şi europene; 

- Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” FĂLTICENI a încheiat în acest an acorduri de parteneriat 

cu agenţi economici din oraş, în scopul efectuării activităţilor de instruire practică pentru 

elevii de la profilurile Tehnic și Servicii.  

 

Parteneriate cu agenți economici: 

 

 SC LOVERS ROMÂNIA SRL Falticeni 

 SC EURO-FRATELLO SRL Falticeni 

 SC TRANSLOC SA Falticeni 

 PF NUŢU TUDOR DANIEL SRL Falticeni 

 SC FIRENA COM SRL Falticeni 

 SC EN-GROSS TRANSIT IMPEX SRL Falticeni 

 SC MATADOR SRL Falticeni 

 SC MIRAJ RESORT&SPA SRL Falticeni 

 SC PETRIMAR OIL COM SRL Falticeni 

 SC ASSIST SOFTWARE SRL Falticeni 

 SC PARISIENNE A LA VYS SRL Falticeni 

 SC RCM SRL Falticeni 

 SC TIGER-COM SRL Falticeni 

 SC TURIST MOTO VELO SRL Falticeni 

 SC HIDRAULIC SERV SRL Cornu Luncii 

 SC CRIS TRAVEL SRL Falticeni 

 SC SERV TINICOR SRL Falticeni 

 

 

2.3  ANALIZA SWOT – DIAGNOZA MEDIULUI INTERN  
 

 

PUNCTE TARI (Strengths) 
 

1. Profesorii dovedesc o bună cunoaştere a 

curriculumului şi îşi adaptează strategiile de 

predare învăţare în funcţie de standardele de 

pregătire profesională, nevoile elevilor, 

rezultatele la testele iniţiale şi de  progresul 

elevilor. 

2. Conceperea şi dozarea conţinuturilor şi a 

modurilor de organizare a învăţării se face 

astfel încât elevii să fie angajaţi în eforturi cu 

valoare formativă care să se asocieze cu 

interesul de a învăţa 

3. Cadrele didactice au colaborat în alegerea 

manualelor alternative, culegeri de texte, de 

 

PUNCTE SLABE (Weaknesses) 
 

1. Monitorizarea  şi evaluarea permanentă a 

performanţei şcolare este realizată parţial şi 

lipsa implementarii imediate a măsurilor de  

îmbunătăţire a rezultatelor învăţării; 

2. Feed-back-ul din partea elevilor şi a factorilor 

interesati nu este realizat permanent şi nu 

este suficient utilizat pentru îmbunătăţirea 

activităţii; 

3. Insuficienta implicare a elevilor în asumarea 

propriul proces de invatare,  în evaluarea 

progresului pe care îl realizează; 

4. Multiplicarea cazurilor de violenţă fizică şi 

verbala a elevilor, manifestare a unor 
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exerciţii şi probleme, atlase, în funcţie de 

filieră, profil şi colectivele de elevi ale claselor; 

4. Profesorii sunt preocupaţi de crearea unei 

atmosfere generale de securitate şi încredere 

în clasă, de încurajarea succeselor fiecărui 

elev, de crearea unui flux de simpatie între 

profesor şi elev; 

5. Creşterea interesului elevilor pentru activităţi 

specifice CDI; 

6. Promovarea politicii documentare a unităţii de 

învăţământ şi a activităţilor desfăşurate în CDI. 

7. 55% dintre profesori folosesc metode 

adecvate pentru a construi secvenţe 

instructive bazate pe logica obiectivă a 

disciplinei, a trezi interesul elevilor şi a stimula 

performanţele, a crea o atmosferă prielnică 

studiului, a doza dificultăţile pentru a putea 

dezvolta strategii de rezolvare a problemelor ; 

8. 65% dintre profesori folosesc metode 

alternative de evaluare, stabilite la nivelul 

fiecărei catedre, urmărind promovarea 

egalităţii şanselor şi evitarea unor atitudini 

discriminatorii; 

9. Există o preocupare a cadrelor didactice 

pentru formarea continuă prin obtinerea 

gradelor didactice si prin participarea la cursuri 

de formare derulate la nivel local, naţional şi 

european,  activităţi metodice la nivelul şcolii şi 

judeţului  

10. Derularea unui număr ridicat de proiecte 

educaţionale şi de formare cu finanțate 

externă 

11.  Dezvoltarea unor parteneriate interne (agenţi 

economici, administraţie locală, ISJ, CCD, 

CAP, poliţie, AJOFM, etc.) Şi externe (unităţi 

similare din ţări UE) eficiente (sursa: 

documentele şcolii). 

12.  Promovarea unei oferte educaţionale adaptată 

PRAI, PLAI, cerinţelor şi intereselor elevilor 

(sursa: documentele şcolii); 

12.  Gestionarea eficientă a  bugetului alocat 

13.  Plan de şcolarizare realizat 100% 

14.  Plan de îmbunătăţire realizat pentru punctele 

slabe considerate prioritare la nivelul şcolii 

15. Promovarea imaginii şcolii la nivel local, 

naţional,european prin activităţi specifice 

(întâlniri specifice, materiale informative, site -

ul şcolii, colaborarea cu profesori din şcoli din 

UE etc. (sursa: produse finale de proiect, 

Cartea de onoare a şcoli, panouri informative 

etc.). 

comportamente deviante; 

5. Motivaţia scăzută a elevilor de la învăţământul 

liceal profilul tehnic pentru propria educaţie şi 

formare profesională, concretizată prin 

rezultate şcolare scăzute şi absenteism ridicat  

6. Disciplina  biologie  nu este   studiată de elevi 

în clasa 11 și a 12 la filiera tehnologică,  ceea 

ce conduce la rezultate mici la examenul de 

bacalaureat  (40 de elevi din profilul tehnic nu 

au obținut nota 5);  

7. Populaţia şcolară provenită din familii cu 

venituri mici(sursa: baza de date a elevilor 

care beneficiază de burse sociale);  

8. Monitorizare scăzută a absolvenţilor privind 

viitorul traseu profesional; 

9. Monitorizarea, controlul şi evaluarea scazuta a 

activitatii unor compartimente şi comisii, 

conform Planului de îndrumare şi control, in 

vederea respectării standardelor de calitate. 

10. Preocuparea  scăzută a personalului didactic 

de a aborda strategii didactice specifice unui 

învăţământ incluziv pentru toţi elevii  

11. Insuficientă monitorizare a activităţii didactice 

a cadrelor didactice care utilizează strategii 

didactice centrate pe elev şi pe rezultate; nu 

toate cadrele didactice utilizează metodele 

interactive de învăţare 

12. Slaba implementare, monitorizare, analiză şi 

îmbunătăţire a  procedurilor sistematice de 

revizuire a predării, instruirii practice şi 

învăţării şi de îmbunătăţire a rezultatelor 

elevilor; 

13. Slaba implicare a unor părinţi în procesul 

educaţional. 

14. Rata scăzută de promovare a examenului de 
bacalaureat a elevilor proveniți de la profilul 
tehnic. 

 

OPORTUNITĂŢI (Opportunities) 
 

 

AMENINŢĂRI (Treats) 
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1. Unitatea şcolară este singura din localitate 

care prezintă o ofertă educaţională şi de 

formare profesională din domeniul tehnic, 

diversificată si solicitată pe piaţa muncii locale; 

2. Susţinerea materială şi financiară a unităţii 

şcolare de către consiliul local şi administraţia 

locală prin dezvoltarea activităţii de colaborare 

şi parteneriat; 

3. Posibilitatea accesării fondurilor europene pe 

bază de proiecte şi programe finanţate; 

4. Trendul ascendent a domeniului de activitate –

servicii, conduce la creşterea şanselor de 

ocupare a unui loc de muncă a absolvenţilor. 

5. Generalizarea instrumentelor de asigurare a 

calităţii în educaţie, cu implicaţii benefice 

asupra formării cadrelor didactice şi  a 

nivelului de pregătire profesională a elevilor. 

6. Creşterea autonomiei instituţionale, aplicarea 

principiilor descentralizării instituţionale . 

7. Implicarea activă a comunităţii locale  în viaţa 

şcolii;  

8. Creşterea ofertei de formare continuă internă 

şi externă a personalului didactic şi auxiliar. 

9. Unitatea şcolară dispune de un număr ridicat 

de metodişti isj, profesori formatori 

10. Disponibilitatea de programe de finanțare 

accesibile școlii în domeniul educației și 

formării a crescut simțitor (sursa: proiectele cu 

finanțare europeană aprobate). 

1. Scăderea populaţiei şcolare în următorii 10 ani 

datorită scăderii ratei natalităţii cu ritm de 3% pe 

an; 

2. Slaba inserție profesională a absolvenților din 

domeniul tehnic; 

3. Dezinteres manifestat de elevi pentru educaţie 

şi formare profesională; 

4. Migraţia tinerilor spre un loc de muncă din ţări 

UE care nu necesită calificare profesională; 

5. Orientare şcolară a absolvenţilor de gimnaziu 

realizată superficial, bazată pe idei 

preconcepute privind învățămantul tehnic; 

6. Menţinerea unei rate crescute a absenteismului 

şcolar şi a mediocrităţii rezultatelor şcolare la 

elevii de al profilul tehnic 

7. Abandon şcolar provocat de plecarea părinţilor 

la muncă în străinătate şi de situaţia materială 

precară. 

 

 

2.4. PRINCIPALELE ASPECTE CARE NECESITĂ DEZVOLTARE 

 

Analizele din prezentul document urmăresc evoluţiile şi tendinţele demografice, ale pieţei 

muncii şi economiei judeţene şi locale şi  oferta de educaţie şi formare profesională. 

Analiza demografică indică scădere a populaţiei, în mod deosebit pentru grupele tinere de 

vârstă, însoţită de îmbătrânirea populaţiei.  

Constatările demografice recomandă măsuri pentru raţionalizarea ofertei în raport cu nevoile 

de calificare şi acoperirea teritorială, asigurarea accesului la educaţie şi formare profesională cu 

accent pe calitatea serviciilor şi varietatea opţiunilor, optimizarea resurselor.  

De asemenea, şcolile trebuie să-şi intensifice colaborarea în reţea şi să-şi diversifice oferta 

de servicii, în special prin formarea adulţilor, pentru compensarea pierderilor de populaţie şcolară. 

Din analiza mediului economic judeţean se constată diversitatea activităţilor economice, 

avansul din ultima perioadă al serviciilor faţă de industrie şi al invăţămîntului tehnologic  în favoarea 

celui teoretic.  

 Capitolul privind educaţia şi formarea profesională analizează contextul european şi 

naţional, precum şi principalii indicatori care definesc contextul educaţional, evoluţia populaţiei 

şcolare, cheltuielile/elev, situaţia resurselor umane din învăţământul profesional şi tehnic, condiţiile 

de învăţare (baza materială), cheltuielile medii alocate/elev, numărul de elevi care revin unui 

profesor, implicaţiile descentralizării funcţionale şi importanţa implicării partenerilor sociali, gradul de 

acoperire al serviciilor de orientare şi consiliere, opţiunile elevilor pentru ÎPT, evoluţia ratelor de 

cuprindere în educaţie şi de abandon şcolar, ratele de tranziţie pe niveluri educaţionale etc. O 
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analiză detaliată este dedicată ofertei curente pentru formarea profesională iniţială prin ÎPT, 

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

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

asemenea implicarea şcolilor în formarea adulţilor. 

Rezultatele slabe obținute de absolvenții de liceu la examenul de bacalaureat a determinat o 
schimbare a politicii școlii, concretizată prin adoptarea unor planuri de măsuri ce au ca scop 
ameliorarea rezultatelor în anul școlar următor.  

Planurile de măsuri includ creșterea numărului de ore de pregătire suplimentară la 
disciplinele de examen, motivarea elevilor pentru a participa la programul de pregătire.   

Rezultatele slabe la examenul de bacalaureat sunt, în mare măsură, consecința faptului că 
majoritatea elevilor care au optat pentru Colegiul   Tehnic „Mihai Băcescu” au obținut, la rândul lor, 
note foarte mici (foarte mulți sub nota 5 și puțini peste 5) la Teze naționale sau examenele de 
Evaluare națională. 

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

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

acţiuni pentru dezvoltarea viitoare a formării profesionale prin instituţiile şcolare . 

Pe baza acestor concluzii, sunt identificate direcţii de acţiune la nivelul unităţii şcolare 

2019-2021: 

 Creşterea calităţii şi eficienţei educaţiei din perspectiva pregătirii pentru o societate bazată 

pe cunoaştere şi promovarea unei dezvoltări durabile; îmbunătăţirea calităţii predării-învăţării-

evaluării astfel încât să se asigure şanse egale tuturor elevilor; 

 Creșterea calității educației elevilor și absolvenților de liceu, pentru îmbunătățirea tranziției 
către piața muncii și învățământul terțiar; 

 Creşterea rolului consilierii şi orientării şcolare şi profesionale pentru a determina  

creşterea motivaţiei învăţării; 

 Scăderea numărului de absențe nemotivate/elev; 

 Creșterea ratei de participare și promovare a examenului de bacalaureat; 

 Cunoaşterea şi aplicarea noilor documente de politică educaţională, a metodologiilor 
aprobate la nivelul unităţilor de învăţământ; 

 Promovarea unui management al resurselor materiale şi umane care să asigure creşterea 

calităţii şi eficienţa activităţii în învăţământ; 

 Crearea premiselor pentru formarea continuă a personalului didactic şi didactic auxiliar 

prin programe realizate de Inspectoratul Şcolar şi de Casa Corpului Didactic Suceava sau  prin 

implementarea de programe/proiecte educaţionale; 

 Susţinerea inovaţiei şi a creativităţii în şcoală prin derularea proiectelor educaţionale în 

colaborare cu partenerii existenţi la nivel judeţean; 

 Dezvoltarea de proiecte educaţionale de prevenire a absenteismului în şcoală; 

 Dezvoltarea resurselor informaţionale (reţea de informare, de formare, monitorizare şi 

comunicare) la nivel local şi judeţean; 

 Monitorizarea şi evaluarea programelor pentru educaţie, pe baza unor indicatori specifici 

(rată de participare,grad de cuprindere, rată de abandon, rată de inserţie pe piaţa muncii etc.); 

 Eficientizarea resurselor materiale, didactice şi a resurselor financiare (dotări laboratoare, 

informatizare bibliotecă, mobilier, obţinerea resurselor extrabugetare); 

 Promovarea imaginii şcolii la nivelul comunităţii, la nivel naţional şi internaţional prin 

proiecte de cooperare şi parteneriat; Asigurarea transparenţei şi a unei bune imagini a şcolii în 

mass-media; 

 Colaborarea cu autorităţile publice locale; 

 Asigurarea accesului şcolii la programele de cooperare în educaţie, finanţate din fonduri 

europene sau alte tipuri de finantare; 

 Realizarea unei reţele parteneriale cu agenţi economici, ONG-uri şi Fundaţii cu care 

şcoala colaborează deja, IŞJ, CNDÎPT şi reprezentanţi ai autorităţilor publice locale pentru 
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implementarea învăţământului dual la şcoala profesională şi dezvolarea domeniului „Mecanică 

auto”, „Ospatar (chelner) vânzător în unități de alimentație publică” și/sau „Confecționer produse 

textile”. 

 Îmbunătăţirea participării elevilor la olimpiade şi concursuri şcolare şi a performanţelor 

demonstrate. 

Managementul nostru optează ferm pentru responsabilitate, transparenţă şi eficienţă; îşi 

exprimă angajamentul pentru implementarea performantă şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de 

management cu scopul de a obţine rezultate care să răspundă şi să depăşească nevoile 

beneficiarilor noştri (elevi, părinţi, profesori, comunitatea locală, autoritatea locală, agenţi 

economici). 
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PARTEA a 3 a – PLANUL DE ACŢIUNE ŞI PLANURI OPERAŢIONALE 
 

 

3.1. Obiectivele şi ţintele şcolii pentru perioada 2019-2021 

 

PRIORITATEA I 

Implementarea şi consolidarea  mecanismelor de asigurare a calităţii în  educaţie şi 

formare profesională iniţială a elevilor, sporirea accesului la o educaţie de calitate prin 

învăţare permanentă 

 

Obiective specifice: 

1. Formarea şi dezvoltarea unei culturi a calităţii educaţiei la nivelul întregului personal al 

şcolii, elevi, părinti, agenţi economici; 

2. Creşterea numărului orelor de curs care, prin promovarea metodelor activ-participative de 

predare, învăţare şi evaluare, să stimuleze motivaţia elevilor pentru performanţă şcolară, 

dezvoltare personală şi profesională. 

 

Ţinte strategice: 

1. Elaborarea şi aplicarea a cel puţin 2 instrumente de monitorizare şi asigurare a calităţii 

educaţiei în unitatea şcolară; 

2. Creşterea cu 1% a numărului mediilor generale ale elevilor între 7.00 şi 8.99. 

 

 

PRIORITATEA II 

Creşterea flexibilităţii şi adaptarea ofertei de educaţie şi formare profesională la 

cerinţele pieţii muncii, pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor, 

conform tendinţelor de dezvoltare economică locală, naţională şi europeană 

 

Obiective specifice: 

1. Diversificarea activităţilor de OSP și de dezvoltare personală a elevilor pentru adaptare la 

schimbările sociale și de pe piața muncii; 

2. Îmbunătățirea tehnicilor de marketing pentru promovarea ofertei educaţionale a unităţii 

şcolare. 

 

Ţinte strategice:  

1. Consilierea a 50% a elevilor prin activităţi specifice de OSP pentru orientarea către  

carieră; 

2. Promovarea ofertei educaţionale la un nr de minim 10 școli gimnaziale, la nivel local şi 

zonal prin prezentarea specializărilor şi a beneficiilor aduse absolvenţilor cu privire la  

oportunităţile de inserţie socială şi profesională şi de formare profesională pe domenii din 

profilul tehnologic cu trend crescător pe termen scurt, mediu şi lung și la peste 80% din 

elevii școlii de la profilul tehnic; 

3. Realizarea a două clase - învățamânt profesional în sistem dual.     
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PRIORITATEA III 

Îmbunătăţirea competenţelor profesionale şi personale a personalului didactic şi de 

conducere în vederea creşterii calităţii serviciilor educaţionale oferite de unitatea şcolară, 

creşterea autonomiei prin eficientizarea procesului de descentralizare a şcolii. 

 

Obiective specifice: 

1. Continuarea reformei resurselor umane prin cursuri de formare oferite de unităţi abilitate şi 

a diseminării lor în interiorul şcolii și multiplicarea experienţelor pozitive în managementul 

educaţional şi financiar; 

2. Reautorizarea şcolii ca furnizor de formare a adulţilor în domeniile solicitate pe piața 
muncii, în parteneriat cu agenții economici. 

 

Ţinte strategice: 

1. Participarea personalului didactic şi de conducere la programe de formare continuă astfel 

încât cel puţin 75% din totalul de personal angajat să acumuleze numărul minim de 

credite profesionale transferabile (90) până în anul 2021; 

2. Autorizarea şcolii ca furnizor de formare a adulţilor, pentru cel puțin o calificare până în 

anul 2021. 

 

 

PRIORITATEA IV 

Asigurarea şanselor egale la educaţie şi formare profesională pentru elevi şi realizarea 

echităţii în educaţie 

 

Obiective specifice: 

1. Centrarea activităților de învăţare pe achiziţiile anterioare şi pe nevoile de dezvoltare 
specifice, individuale sau de grup, ale elevilor, asigurând egalitatea de șanse; 

2. Asigurarea condiţiilor optime pentru integrarea în mediul şcolar şi social a elevilor cu CES. 

 

Ţinte strategice: 

1. Integrarea în mediul şcolar a elevilor cu CES, in proportie de 90 %; 

2. Scăderea cu 10% a numărului elevilor care nu au dezvoltate competenţele de bază de 

comunicare, scriere şi calcul matematic; 

3. Creşterea cu 5% a numărului programelor sau activităţilor educative care promovează 

valori şi atitudini dezirabile convieţuirii sociale şi dezvoltării armonioase și promovarea 

educaţiei complementare (educaţie pentru sănătate şi alimentaţie sănătoasă, cultură, 

cultură civică, antreprenorială şi tehnologică, sport). 

 

 

PRIORITATEA V 

Creșterea calității educației din perspectiva pregătirii pentru o societate bazată pe 

cunoaștere și promovarea unei dezvoltări durabile. 

 

Obiective specifice: 

1. Creșterea calității educației  elevilor și absolvenților de liceu, în vederea creşterii 

numărului de elevi care participă şi promovează examenul de bacalaureat pentru 

îmbunătățirea tranziției către piața muncii și învățământul terțiar (implementarea 

proiectului ROSE – subproiectul „Succesul sunt eu”). 
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Ţinte strategice 

1. Cresterea cu 1% a rezultatelor școlare ale elevilor din clasele IX–XII; 

2. Cresterea cu 1% a numărului de elevi de clasa a XII-a care finalizează ciclul liceal 

superior; 

3. Creșterea cu 2%  a procentului de promovare a examenului de bacalaureat; 

4. Consolidarea dezvoltării personale, a valorilor etice, civice și morale ale elevilor. 

 
 

PRIORITATEA VI 

Crearea unui climat de siguranță fizică și afectivă pentru elevi și profesori 

 

Obiective specifice: 

1. Prevenirea şi reducerea absenteismului, a abandonului şcolar şi prevenirea fenomenului 

de violenţă şcolară; 

2. Monitorizarea lunară a frecvenţei şi a cazurilor de abateri disciplinare. 

. 

Ţinte strategice: 

1. Consielirea a 70% dintre elevii care au un număr mai mare de 40 de absenţe şi a 80% din 

numărul total al cazurilor de abateri disciplinare; 

2. Reducerea cu 10% numărului de absenţe şi a cazurilor de abateri  disciplinare în perioada 

2019 – 2021. 

 

 

PRIORITATEA VII 

Dezvoltarea instituţională prin promovarea parteneriatului intern şi extern în plan 

social, economic şi cultural, implementarea şi derularea la un înalt nivel calitativ a 

programelor finanţate, proiecte educaţionale şi de formare profesională, valorificarea 

competenţelor  profesionale şi personale obţinute 

 

Obiective specifice: 

1. Dezvoltarea parteneriatului educaţional, social şi economic intern şi extern prin programe 

în vederea promovării unei educaţiei de calitate în unitatea şcolară; 

2. Valorificarea competenţelor dobândite de către elevi, în activitatea de formare 

profesională iniţială şi de către personalului didactic şi de conducere pentru creşterea 

calităţii serviciilor educaţionale oferite de unitatea şcolară; 

3. Atragerea resurselor financiare necesare lucrărilor de reabilitare a spaţiilor şcolare; 

4. Participarea la competiția „Made for Europe”. 

 

Ţinte strategice: 

1. Creşterea cu 3 a numărului de proiecte–programe educaţionale şi de formare profesională 

iniţială şi continuă locale şi europene până în 2021; 

2. Implementarea a cel puţin un program de reabilitare construcţii, finanţat din fonduri 

structurale/guvernamentale/POR/PNDL etc. până în 2021; 

3. Reabilitarea a două spații școlare și dotarea cu echipamente IT, prin proiectul ROSE, 

până în 2021; 

4. Creşterea cu 20% a numărului de parteneriate care sprijină activităţile educative din 

şcoală şi Asociaţia părinţilor. 
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3.2. PLAN DE ACŢIUNE PENTRU PERIOADA 2019 - 2020 
 

PRIORITATEA I:   

Implementarea şi consolidarea  mecanismelor de asigurare a calităţii în  educaţie şi formare profesională iniţială a elevilor, sporirea 

accesului la o educaţie de calitate prin învăţare permanentă 

Ţinte strategice 2019 - 2020: 

1. Elaborarea şi aplicarea a cel puţin 1 instrument de monitorizare şi asigurare a calităţii educaţiei în unitatea şcolară. 

2. Creşterea cu 1% a numărului mediilor generale ale elevilor între 7.00 şi 8.99. 

Obiective specifice 2019 - 2020: 

1. Formarea şi dezvoltarea unei culturi a calităţii educaţiei la nivelul întregului personal al şcolii, elevi, părinti, agenţi economici. 

2. Creşterea numărului orelor de curs care, prin promovarea metodelor activ-participative de predare, învăţare şi evaluare, să stimuleze motivaţia elevilor pentru 

performanţă şcolară, dezvoltare personală şi profesională 

Context:   

Numărul  mare  de  cadre  didactice  care  utilizează  un  stil  de  predare  tradiţional, predominant   informativ,   axat   pe  transmiterea  şi   însuşirea  de  cunoştinţe,   

în defavoarea  formării  deprinderilor  practice  şi  dobândirii  competenţelor  cheie  - europene. Chiar dacă un număr însemnat de cadre didactice au participat la 

diverse stagii şi programe de formare continuă  în domeniul învățării active centrate pe elev,  competenţele formate sau îmbunătăţite nu sunt valorificate în mod 

corespunzător în activitatea de predare-învăţare şi instruire practică. Din analiza internă efectuată s-a constatat faptul că strategiile de predare-învăţare-evaluare 

folosite de cadrele didactice sunt variate, dar insuficient adaptate stilurilor individuale de învăţare, abilităţilor şi motivării fiecărui elev. Totodată se constată lipsa 

asigurării unor condiţii optime de desfăşurare a procesului educaţional: sala şi terenul de educaţie fizică. 

Instrumentele necesare pentru asigurarea, evaluarea şi îmbunătăţirea calităţii educaţiei în unitatea şcolară nu sunt cunoscute, aplicate şi analizate unitar în unitatea 

şcolară. 

Acţiuni  
Rezultate aşteptate  

(metode centrate pe elev) 
Termen Responsabili Parteneri Cost 

Sursa de 

finanţare 
Riscuri 

1.1  Monitorizarea,  aplicarea şi 

interpretarea rezultatelor obţinute 

de elevi la testele predictive, 

testele de evaluare curentă, 

testele de evaluare sumativă, 

monitorizarea planurilor remediale 

propuse de responsabilii de 

catedre 

- 90% dintre elevi au participat la 

evaluarea predictivă. 

- La clasele cu media generală sub 5 se 

vor realiza activităţi de pregătire 

remedială. 

Anul şcolar 

2019 - 

2020 

-Dir adj Chirila 

Silvia, coordonator 

CEAC 

-Comisia pentru 

monitorizarea 

notării şi a 

rezultatelor 

şcolare 

- 
500 

RON 

Buget 

local 

- Motivaţia 

scăzută a 

elevilor pentru 

învăţare 

- Programe 

încărcate care 

nu permit 

programe 

remediale în 

timpul lecţiilor 
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1.2 Monitorizarea  şi consilierea  

personalul didactic pentru  

adaptarea demersurilor didactice 

la învăţarea centrată pe elev şi pe 

dobândirea competenţelor cheie 

- 70% dintre profesori vor fi monitorizați 

şi consiliaţi în domeniul asigurării 

calităţii educaţionale; 

-10% din personalul didactic participă la 

cursuri organizate pe metode active de 

învăţare centrate pe formare de 

competențe; 

- 100% dintre elevii claselor a IX-a 

completează chestionare pentru 

determinarea stilului de învăţare;  

- realizarea a cel puţin 2 interasintenţe 

pe semestru la fiecare comisie 

metodică; 

- realizarea a cel puţin 10 

asistenţe/semestru - director adjunct. 

An școlar 

2019 - 

2020 

 

Dir. adj. Chirilă 

Silvia,  

Coordonator 

CEAC 

 

-ISJ 

-CCD 

500 

RON 

Extra-

bugetară 

- Mentalităţi 

conservatoare 

- Lipsa timpului 

pentru activitati 

de monitorizare 

şi consiliere 

- Program şcolar 

încărcat 

1.3. Aplicarea şi monitorizarea 

instrumentelor privind asigurarea 

şi evaluarea  calităţii educaţiei în 

unitatea şcolară 

- 50% dintre beneficiari elevi 

completează diferite  chestionare 

privind gradul de satisfacţie privind 

serviciille oferite de şcoală; 

- 50% dintre părinţi completează 

chestionare privind gradul de 

satisfacţie privind serviciille oferite de 

şcoală; 

- 30% dintre reprezentanţii agenţilor 

economici completează chestionare 

privind colaborarea cu unitatea 

şcolară; 

-  monitorizarea  a cel putin 10 proceduri  

din domeniul educational, financiar 

contabil, secretariat; 

-  elaborarea rapoartelor de monitorizare 

internă a rapoartelor de autoevaluare 

şi a planurilor de  îmbunătăţire. 

Anual 

Comisia CEAC 

-Dir. adj. Chirilă S 

- Comisii de lucru 

- Responsabili de 

catedre 

MEN 

-ISJ 

-Unităţi 

şcolare din 

reţea 

2000 

RON 

Extra-

bugetare 
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1.4. Adaptarea metodelor de 

lucru şi a întregii activităţi a 

personalului didactic  în vederea 

îndeplinirii descriptorilor de 

performanţă din standardele de 

referinţă. 

- 50% cadre didactice să cunoască  

indicatorii şi descriptorii de 

performanţă din standardele  de 

referinţă. 

permanent Comisia CEAC - 
500 

RON 

Extra-

bugetare 

Lipsa de interes 

pentru 

cunoaşterea 

standardelor de 

calitate 

1.5 Monitorizarea internă a 

feedbackului obţinut de la 

beneficiari prin aplicarea  

interpretarea, analiza aplicării 

instrumentelor  utilizate. 

Elaborarea RAEI 2019-2020 şi a 

planurilor de îmbunăţăţire. 

- Identificarea punctelor slabe şi 

elaborarea planurilor de îmbunătăţire; 

- Elaborarea rapoartelor de monitorizare 

internă semestriale, a rapoartelor de 

autoevaluare şi a planurilor de 

îmbunătăţire anuale. 

Octombrie 

2019 

Coordonator 

CEAC, 

Dir. adj. Chirilă 

Silvia 

 
200 

RON 

Extra-

bugetare 

Lipsa 

chestionarelor 

standardizate şi 

lipsa 

deprinderilor de 

interpretare şi 

analiza 

rezultatelor 

obţinute. 

 

PRIORITATEA II 

Creşterea flexibilităţii şi adaptarea ofertei de educaţie şi formare profesională la cerinţele pieţii muncii, pe baza nevoilor de dezvoltare 

personală şi profesională a elevilor, conform tendinţelor de dezvoltare economică locală, naţională şi europeană 

Ţinte strategice 2019 - 2021:  

1. Consilierea a 50% a elevilor prin activităţi specifice de OSP pentru orientarea către  carieră. 

2. Promovarea ofertei educaţionale la un nr de minim 10 școli gimnaziale, la nivel local şi zonal prin prezentarea specializărilor  şi a beneficiilor aduse absolvenţilor 

cu privire la  oportunităţile de inserţie socială şi profesională şi de formare profesională pe domenii din profilul tehnologic cu trend crescător pe termen scurt, 

mediu şi lung și la peste 80% din elevii școlii de la profilul tehnic. 

Obiective specifice 2019 - 2020: 

1. Diversificarea activităţilor de OSP și de dezvoltare personală a elevilor pentru adaptare la schimbările sociale și de pe piața muncii. 

2. Îmbunătățirea  tehnicilor de marketing  pentru promovarea ofertei educaţionale a unităţii şcolare. 
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Context:  

Din analiza externă efectuată se constată că există premizele ca o serie de ramuri economice să înregistreze o uşoară creştere economică în intervalul de timp 

2019-2020. Este cazul domeniilor: turism, comerţ, servicii, construcţii, resurse naturale şi protecţia mediului, agricultură, industrie textilă, mecanică auto. Deşi şcoala 

noastră pregăteşte forţă de muncă în domenii  variate şi diversificate este necesară o urmărire permanentă şi atentă a tendinţei de dezvoltare economică a localităţii, 

a dinamicii pieţii muncii locale – naţionale şi europene. Se are în vedere conştientizarea elevilor pentru pregătire pentru o carieră în strânsă legătură cu nevoia lor de 

formare și cu cu posibilitățile de dezvoltare, având în vedere cererile în creşterea de ocupare a unui loc de muncă în anumite domenii pe piaţa europeană a muncii. 

Este necesară dezvoltarea activităților de OSP dar și de dezvoltare personală a elevilor, pentru a le facilita tranziția către piața muncii. 

De asemenea, se impune dezvoltarea colaborării cu agenţii economici, comitetul de părinţi şi autorităţile locale pentru promovarea ofertei de şcolarizare care să 

corespundă nevoilor şi intereselor întregii comunități. 

Acţiuni Indicatori de performanţă Termen 
Persoane 

responsabile 
Parteneri 

Cost 

lei 

Sursa de 

finanţare 
Riscuri 

2.1. Consilierea elevilor, a 

părinţilor de clasa a XII-a și a 

XI-a, prin activităţi specifice de 

OSP. 

Consilierea elevilor de clasa a 

IX-a și a X-a privind continuarea 

studiilor în ciclul superior al 

liceului. 

- Consilierea elevilor din clasele 

terminale pentru alegerea 

viitoarei cariere 

 

- Consilierea a 60 % elevi de 

clasa a IX-a și  a X-a 

An şcolar 

 

 

 

 

Semestrul 

II 

Profesor 

documentarist 

- psiholog şcolar 

- diriginţi 

 

Directori adj. 

Psiholog şcolar 

Consilier educativ 

Parteneri locali 

(AJOFM, 

Administraţie 

locală, organizaţii 

medicale) 

Universitatea 

Suceava, 

Universitatea  

IAŞI 

100 

Ron 

Surse 

extra-

bugetare 

- Oferta scazută de 

locuri de muncă în 

domeniul ştiinţelor la  

nivel local; 

- Interes scăzut al 

elevilor pentru ocuparea 

unui loc de muncă la 

nivel local/naţional 

2.2. Prezentarea ofertelor 

educaţionale a universităţilor 

- Minim 2 parteneriate cu 

centrele universitare 

Aprilie 

2020 
Diriginţi clase XII 

Centre 

universitare 

100 

Ron 

Surse 

extra-

bugetare 

- Interes scăzut al unor 

elevi pentru continuarea 

studiilor 

- posibilităţi financiare 

reduse pentru 

continuarea studiilor 

2.3. Participarea elevilor la 

activități , proiecte,  cu tema 

„Cum îmi aleg viitoarea 

meserie?”, „Cariera între vis şi 

realitate”,  „Stabilirea scopurilor 

în viață”, „Planul meu” etc. 

-120 de elevi de clasa a XI-a şi 

a XII-a vor dobândi 

competenţele specifice 

necesare în dezvoltarea  

personală  

Martie – 

Iunie 

2020 

Directori adj. 

Psiholog şcolar 

Consilier educativ 

Junior 

Achievment 

România (JAR) 200 

Surse 

extra-

bugetare 

Interes scăzut a unor 

elevi pentru propria 

formare 

- Minim 60 elevi consiliați și 

informați despre  piața  muncii  
Mai 2020  Psih., AJOFM 

2.4. Elaborarea, promovarea   

tehnicilor şi metodelor de 

marketing în vederea 

- Elaborarea tehnicilor de 

marketing promoţional a 

ofertei educaţionale; 

Semestrul 

II 

Comisia pentru 

promovarea 

imaginii şcolii și a 

Universități 

Unităţi şcolare 

gimnaziale 

1000 

ron 

Surse 

extra-

bugetare 

Resurse  financiare 

limitate 
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promovarii ofertei şcolare 2019-

2020 

- Elaboarea /îmbunătăţirea  a 

cel puţin 5 materiale de 

promovare a ofertei 

educaţionale (broşură, pliant, 

fluturaşi, revista şcolii, mass 

media , site-ul şcolii, materiale 

power point etc.); 

- Diversificarea metodelor de 

promovare a ofertei şcolare; 

- Implicarea unei echipe de 

elevi în promovarea ofertei 

educaţionale. 

ofertei 

educaționale 

2.5. Popularizarea şi 

promovarea  ofertei 

educaţionale propusă pentru 

anul şcolar 2020-2021. 

 

Evaluarea anuală a opţiunilor 

elevilor absolvenţi ai claselor a 

VIII-a şi popularizarea planului 

de şcolarizare prin: 

- Lansarea oficială a ofertei 

educaţionale; 

- Organizarea acţiunii „Porţi 

deschise”; 

- Publicitate în mass-media; 

- Participarea la acţiunea 

„Târgul educaţional”,  „Festivalul 

Şanselor  tale”. 

 

- Realizarea planului de 

şcolarizare din prima etapă de 

repartizare computerizată 

 

 

- Creşterea numărului de opţiuni 

1 pentru Colegiul Tehnic 

„Mihai Băcescu” la admitere 

2018-2019 la toate 

specializările propuse 

 

- Consilierea elevilor pentru a  

opta pentru învăţământul 

profesional şi tehnic 

 

 

luna mai 

2020 

 

-Responsabil 

comisia de 

promovare a 

ofertei 

educaţionale 

 

 

 

 

-Comisia pentru 

promovarea 

ofertei 

educaţionale 

 

 

Centru de 

asistenţă 

psihopedagogică 

ISJ Suceava 

Administraţia 

locală 

 

1000 

lei 

Extra-

bugetare 

Lipsă date opţiuni; 

Public redus la acţiuni 

de popularizare; 

Desfăşurarea unor 

programe coerente de 

OSP la nivelul fiecărei 

şcoli. 

2.6. Diversificarea activităţilor 

curriculare în vederea întocmirii 

ofertei de cursuri opţionale 

pentru anul şcolar viitor. 

-  7  CDŞ-uri elaborate Mai 2020 

Dir. adjunct 

Chirilă Silvia 

Șef catedră 

Cadre didactice 

ISJ SV 

Părinţi 
200 

Extra-

bugetare 

Alegerea disciplinelor cu 

caracter de aprofundare 

în detrimentul celor noi 

2.7.  Elaborarea curriculumului 

în dezvoltare locală (CDL) de 

către şcoală - agenţi economici, 

- Elaborarea CDL în colaborare 

cu agenţii economici în funcţie 

de  cerinţele  de formare 

Mai 2020 Dir. adj. 
ISJ,  

Agenţi economici 

500 

RON 

Extra-

bugetare 

Lipsa de interes a 

agenţilor economici 
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pentru competenţele specifice, 

locale. 

profesională  

2.8. Investigarea nevoilor 

agenților economici privind 

formarea profesională, 

prezentarea acestora în 

consiliul profesoral, în vederea 

propunerii claselor de 

învățământ liceal și profesional  

- Contracte de parteneriate 

încheiate între școală și 

agenții economici  

Decembrie 

2019 

Director, director 

adj. Țuca Mariana 

Silvia 

Agenți economici 

locali și județeni 
500 

Extra-

bugetare 

Lipsa de interes a 

agenţilor economici 

2.9. Realizarea planului de 

școlarizare pentru învățământul 

liceal și profesional prin 

corelarea domeniilor de 

calificare/ specializărilor cu cele 

solicitate pe piața locală a forței 

de muncă, conform PRAI și 

PLAI  

- Realizarea planului de 

școlarizare pentru anul școlar 

2020-2021 propus în totalitate  

 

Iulie 2019 

Director, 

director adj. 

Profesori 

Elevi din clasele 

gimnaziale din 

zona Fălticeni 

1000 
Extra-

bugetare 
Scăderea demografică 

 

 2.10. Monitorizarea inserției  

absolvenţilor de liceu  

 

- Situaţii statistice pe clase 

privind monitorizarea 

absolvenţilor inclusiv  inserţia 

profesională  

Noiembrie 

2019 

Dir. Adj.Chirilă 

Silvia 

AJOFM, CJRAE, 

IŞJ 

 

100 - Lipsă date de contact 

 
PRIORITATEA III 

Îmbunătăţirea competenţelor profesionale şi personale a personalului didactic şi de conducere în vederea creşterii calităţii serviciilor 

educaţionale oferite de unitatea şcolară, creşterea autonomiei prin eficientizarea procesului de descentralizare a şcolii 
Ţinte strategice  2019 - 2020: 

1. Participarea personalului didactic şi de conducere la programe de formare continuă, astfel încât cel puţin 10% din totalul de personal angajat să participe la 

minim 1 curs de formare continuă şi/sau să acumuleze un număr de 25 credite în anul şcolar 2019 - 2020. 

Obiective specifice 2019 - 2020: 

1. Continuarea reformei resurselor umane prin cursuri de formare oferite de unităţi abilitate şi a diseminării lor în interiorul şcolii și multiplicarea experienţelor 

pozitive în managementul educaţional şi financiar. 
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Context:  

Din analiza  mediului intern se constată că un număr ridicat de cadre didactice folosesc în activitatea de predare-învăţare metode tradiţionale care nu conduc la 

formare de competenţe la elevi. Învăţarea se bazează mai mult pe acumulare de informaţii, pe care elevul nu ştie cum să le folosescă şi, ca urmare, eficienţa 

învăţării este scăzută. Profesorii nu folosesc metode didactice centrate pe elev, pe formare de competenţe, metode activ-participative, care s-au dovedit a fi cele 

mai eficiente în activitatea de învăţare şi formare profesională. Nu toţi profesorii cunosc şi aplică metodele didactice care să conducă la formarea competenţelor 

cheie la elevi. 

Personalul auxiliar şi nedidactic îşi va îmbunătăţi competenţele profesionale  necesare desfaşurării unei activităţi profesionale de calitate. 

Acţiuni Indicatori de performanţă Termen 
Persoane 

responsabile 
Parteneri 

Cost 

lei 

Sursa de 

finanţare 
Riscuri 

3.1. Corelarea priorităţilor şcolii cu 

strategia de dezvoltare a 

învăţământului preuniversitar 

sucevean, cu strategia MEN şi cu 

Programul de Guvernare. 

- Elaborarea documentelor  

de proiectare ale şcolii; 

- PAS; 

- Organizarea internă a 

compartimentelor şi 

comisiilor de lucru din 

şcoală. 

Oct 2019 
Director 

Directori adj 

ISJ SV 

 

100 

RON 
Bugetul  

3.2. Cunoaşterea, aplicarea şi 

respectarea legii, a metodologiilor  

MEN 

- Difuzarea tuturor 

documentelor emise de 

OMEN, ISJ SV prin 

mijloacele interne de 

comunicare (aviziere, 

afișaj electronic, forum de 

discuții etc.). 

An școlar 

2019 - 2020 

Director 

Directori adj 

Ing. sistem 

ISJ SV  -  

3.3 Participarea echipei 

manageriale la activităţii 

organizate  în cadrul  cercului 

metodic al directorilor/ consiliul 

consultativ al directorilor. 

- Aplicarea în școală a 

exemplelor de buna 

practica prezentate 

Dec. 2019 

Aprilie 2020 

Director 

Directori adj 

ISJ SV 

Unități 

școlare 

- - 

Evenimente în școală 

legate de derulare de 

proiecte europene. 

3.4. Participarea personalului de 

conducere la activităţi de formare 

continuă în domeniul 

managementului educaţional şi 

financiar 

- 80% din personalul de 

conducere să participe la 

activităţi formative 

An şcolar 

2019 - 2020 

Director 

Directori adj 

Furnizori de 

programe 

de FC 

interni 

/externi 

2000 

RON 

/persoa

nă 

Fonduri 

personale 

/proprii 

/europene 

Lipsa fondurilor şi a 

timpului; 

Desfăşurarea cursurilor 

în timpul săptămânii/ 

programului şcolar. 

3.5.  Perfecţionare prin obţinerea 

examenului de definitivat şi grade 

- 3  cadre didactice cu 

definitivat şi grade 

An şcolar 

2019 - 2020 

Director 

Prof. Suseanu 

I.Ş.J. 

Suceava 

2000 

RON 

Fonduri 

MEN 

Calificative 

necorespunzătoare la 
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didactice didactice C. Universităţi 

de profil 

inspecţiile curente; 

Evenimente personale 

nedorite ale personalului 

didactic. 

3.6. Activităţi metodice în cadrul 

catedrelor pe discipline: 

„Formarea si consolidarea 

competenţelor cheie: Metode  de 

învăţare activă, centrate pe elev, 

utilizarea ITC, Educație inclusivă ” 

ş.a. 

- 90% din personalul 

didactic să participe la 

activităţi de formare 

continuă organizate la 

nivelul şcolii, CCD/alţi 

furnizori autorizaţi. 

bisemestrial 

Responsabilul 

cu perfecţiona-

rea şi 

formarea 

continuă 

Prof. Magda 

Grigoraş 

ISJ 

CCD 

Siveco 

500 

RON 
Buget local 

Orar încărcat; 

Spaţiu insuficient; 

Demotivarea 

personalului de a 

participa la activităţi  de 

FC. 

3.7. Îmbunătăţirea competenţelor 

personalului didactic pentru 

activităţi  extraşcolare şi 

crosscurriculare 

- 10 profesori  să participe 

la  stagii  de formare 

continuă. 

Semestrul II 

 

Prof. Grigoraş 

M. 

Prof. Suseanu 

C. 

Furnizori de 

formare 

continuă 

interni 

ISJ 

1000 

RON 
Buget local 

Desfăşurarea cursurilor 

în timpul săptămânii/ 

programului şcolar; 

Motivare scăzută. 

3.8.  Participarea la stagii de 

formare continuă prin programe 

acreditate. 

- 10  profesori să participe 

la stagii de FC organizate 

prin programe acreditate 

de CCD sau alţi furnizori 

de PFC. 

An şcolar 

2019 - 2020 

Director, prof. 

Suseanu 

Claudia 

Furnizori de 

programe 

de FC 

interni 

/externi 

5000 

RON 

Buget local 

/fonduri 

europene 

Lipsa fondurilor şi a 

timpului; 

Desfăşurarea cursurilor 

în timpul săptămânii/ 

programului şcolar. 

3.9. Participare la stagii de 

formare continuă a personalului  

auxiliar şi nedidactic. 

- Minim 4 persoane. 
An şcolar 

2019 - 2020 

Director 

prof. Suseanu 

Claudia 

CCD 

ISJ s.a. 

1500 

RON 
Buget local Finanţare insuficientă. 

 
PRIORITATEA IV   

Asigurarea şanselor egale la educaţie şi formare profesională pentru elevi şi realizarea echităţii în educaţie 

Ţinte strategice 2019 - 2020: 

1. Integrarea în mediul şcolar a elevilor cu CES, in proportie de 90%. 

2. Scăderea cu 5% a numărului elevilor care nu au dezvoltate competenţele de bază de comunicare, scriere şi calcul matematic. 

3. Creşterea cu 2% a numărului programelor sau activităţilor educative care promovează valori şi atitudini dezirabile convieţuirii sociale şi dezvoltării armonioase și 

promovarea educaţiei complementare (educaţie pentru sănătate şi alimentaţie sănătoasă, cultură, cultură civică, antreprenorială şi tehnologică, sport). 
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Obiective specifice 2019 - 2020: 

1. Centrarea activităților de învăţare pe achiziţiile anterioare şi pe nevoile de dezvoltare specifice, individuale sau de grup, ale elevilor, asigurând egalitatea de 
șanse. 

2. Asigurarea condiţiilor optime pentru integrarea în mediul şcolar şi social a elevilor cu  CES. 

Context:  

Din analiza internă efectuată se constată că la Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni au şanse egale la educaţie indiferent de mediul de provenienţă, (mediul 

urban şi mediul rural), sex (băieţi şi fete), categorie socială, apartenenţă etnică şi religioasă. Au fost identificaţi elevii cu nevoi speciale pentru care se caută soluţii de 

asigurare a condiţiilor de integrare şcolară şi socială. 

Personalul didactic nu are suficiente competenţe profesionale pentru a aplica metode şi tehnici de educaţie incluzivă. 

Acţiuni  Rezultate aşteptate (măsurabile) Termen 
Persoane 

responsabile 
Parteneri Cost 

Sursa de 

finanţare 
Riscuri 

4.1. Acţiuni de stimulare a 

lecturii, înţelegere şi 

interpretare a textului.   

- Reducerea  cu 10% a numărului 

de elevi care întâmpină dificultăţi  

în citirea şi înţelegearea unui text 

la prima vedere. 

An școlar 

2019 - 

2020 

Membrii catedrei 

de limba română 

Diriginţi 

Catedra de 

limbă şi 

comunicare 

100 

RON 

Surse extra-

bugetare 

Interes scăzut al 

elevilor pentru 

lectură 

4.2. Organizarea şi 

participare la activităţi 

extraşcolare si 

extracurriculare în cadrul 

programului ,,Şcoala altfel, 

Să ştii mai multe, să fii mai 

bun!” 

- Organizarea/ participarea  fiecărui 

cadru didactic la  minimum două 

activităţi  în care vor fi abordate 

teme legate de educaţie pentru 

sănătate şi alimentaţie 

sănătoasă, cultură, civică, 

antreprenorială şi tehnologică, 

sport. 

Aprilie 

2020 

Diriginţi 

Cadre didactice 

Parteneri ai 

unitaţii şcolare 

2000 

RON 

Fonduri proprii-

surse extra-

bugetare 

Lipsa spaţiilor de 

învăţământ datorită 

programului în două 

schimburi  

4.3. Identificarea elevilor cu 

dizabilităţii/CES şi din 

grupuri vulnerabile 

- Număr de elevi identificaţi. 
Octombrie 

2019 

Diriginţi 

Cadre didactice 

Psiholog 

școlar 

Părinţi/ tutori 

 Extra-bugetară 
Slaba comunicare cu 

părinții  

4.4. Elaborare de 

curriculum adaptat pentru 

elevii cu CES 

şi a unor programe speciale 

de integrare în mediul 

şcolar şi social 

- Asigurarea condiţiilor optime 

pentru integrarea elevilor cu CES. 
permanent 

Psihologul şcolar 

Diriginţii 

CJRAE 

 Administraţia 

locală 

300 

RON 
Extra-bugetară 

Lipsa experinţei în 

aplicarea stategiilor 

didactice de predare 

- învăţare conform 

stilului propriu de 

învăţare a elevilor a 

elevilor cu CES 

4.5. Asigurarea condiţiilor 

optime de studiu, cazare, 

masă 

- Reabilitarea terenului de sport, a 

spaţiilor de cazare la standardele 

legislaţiei în vigoare. 

August 

2020 

Conducerea 

şcolii 

Administrator de 

Primăria 

Agenţi 

economici 

70000 

RON 
Bugetul local Buget insuficient 
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patrimoniu 

4.6. Coordonarea acțiunilor 

de administrare a 

programelor sociale„ Bani 

de liceu”, „Euro 200” , 

bursa profesională și 

întocmirea corectă și în 

termen  a dosarelor elevilor 

dezavatajați din  mediul 

socio-economic. 

- Numărul de elevi aprobați. 

Conform 

graficelor 

MEN 

Comisia pentru 

acordarea 

sprijinului 

financiar prin 

programul 

Național „Bani de 

liceu” 

Profesori diriginți 

Administrator 

financiar 

Documentația 

specifică, 

aplicațiile 

informatice 

transmise 

 Buget 

 

 

 

 

 

 

 
PRIORITATEA V 

Creșterea calității educației din perspectiva pregătirii pentru o societate bazată pe cunoaștere și promovarea unei dezvoltări durabile. 

Ţinte strategice 2019 - 2020: 

1. Cresterea cu 1% a rezultatelor școlare ale elevilor din clasele IX–XII. 

2. Cresterea cu 1 % a numărului de elevi de clasa a XII-a care finalizează ciclul liceal superior. 

3. Consolidarea dezvoltării personale, a valorilor etice, civice și morale ale elevilor. 

Obiective specifice 2019 - 2020: 

1. Creșterea calității educației elevilor și absolvenților de liceu, în vederea creşterii numărului de elevi care participă şi  promovează examenul de bacalaureat pentru 

îmbunătățirea tranziției către piața muncii și învățământul terțiar (implementarea proiectului ROSE – subproiectul „Succesul sunt eu”). 

Context:  

Din analiza internă efectuată se constată că la Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni evaluările naționale se desfășoară conform legislației în vigoare, 

respectându-se toate metodologiile specifice fiecărui tip de examen. S-a constatat de asemenea ca un număr mic de absolvenți de la profilul tehnologic s-au înscris 

în  examenul de bacalaureat  2019, 67,52% din totalul absolvenților de la profilul  tehnologic; Rata de promovare a examenului de bacalaureat a elevilor proveniți de 

la profilul tehnologic este relativ scăzută (33,02% din total înscriși, 36,84% din total prezenți). Se impune iniţierea şi derularea, la nivelul catedrelor, în special de 

limba și literatura română, matematică, biologie/geografie,a unor  programe remediale, astfel încât să ofere elevilor posibilitatea învăţării prin paşi mici şi realizarea 

unui progres minim începând  pregătirea remedială cu elevii clasei  a IX-a. Ca urmare a schimbărilor rapide pe plan socio-economic se impune  implicarea elevilor în 

activităţi şcolare şi extraşcolare care să  contribuie la dezvoltarea personală și a stimei de sine. 

Acţiuni Rezultate aşteptate (măsurabile) Termen 
Persoane 

responsabile 
Parteneri Cost 

Sursa de 

finanţare 
Riscuri 

5.1. Pregătirea examenelor 

naţionale  

- 100% elevi informati cu privire la 

metodologia examenului de 

bacalaureat 2020 

Octombrie 

2019 

Diriginții  

claselor 

terminale 

Cadre didactice 

Director, 

directori 

adjuncți; 

CEAC 

100 

RON 
Fonduri proprii 
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5.2. Aplicarea la clasa de 

teste pe structura subiectelor 

naţionale. 

Prezentarea programelor  de 

examen în vigoare la fiecare 

clasa terminală. 

- Promovarea a 70 % dintre elevii 

înscriși la examenul de 

bacalaureat  2020  din seria 

curentă. 

Iulie 2020 Cadre didactice 

Director, 

directori 

adjuncți 

CEAC 

200 

RON 
Fonduri proprii 

Lipsa de interes a 

elevilor pentru 

participarea la 

susținerea examenului 

de bacalaureat 2017 

5.3. a) Proiectarea si 

susținerea programului de 

pregătire  remedială pentru 

elevi, în vederea susținerii 

examenului de  bacalaureat, 

pentru elevii claselor a XI-a și 

a XII-a. 

- Program de pregătire pentru 

elevi, pentru bacalaureat realizat; 

- Program de pregătire remedială 

pentru elevi realizat. 

Noiembrie 

2019-iunie 

2020 

Cadre didactice 

Director, 

directori 

adjuncți 

CEAC 

100 

RON  

Fonduri proprii 

 

 

 

 

 

Fonduri 

extrabugetare 

Lipsa de interes a 

elevilor pentru 

formare. 

Absenţa elevilor de la 

orele de pregătire. 

Slaba motivație a 

elevilor pentru 

participarea la ore de 

pregătire suplimentară 

cu elevii din filiera 

tehnologică. 

5.3. b) Organizarea și 

desfășurarea unor programe 

de pregătire remedială, la 

disciplinele la care vor 

susține examenul de 

bacalaureat, pentru elevi de 

clasa a IX-a, filiera 

tehnologică. 

- Program de pregătire remedială 

pentru elevi realizat. 

Noiembrie 

2019-iunie 

2020 

Cadre didactice 

Cadre 

didactice 

Echipa 

management 

5.4. Organizarea  simulării  

examenului de bacalaureat.  
- 1 sesiunie de simulare pe an  

Martie 

2020 

(clasa a 

XI-a şi 

clasa a 

XII-a) 

Director 

adjunct Chirilă 

Silvia 

Sefii de catedra 

Cadre didactice 

de specialitate 

Director, 

directori 

adjuncți 

CEAC 

500 

RON 
Fonduri proprii 

Lipsa de interes a 

elevilor din filiera 

tehnologică pentru 

participarea la 

examenul de simulare 

a bacalaureatului 2017 

5.5. Stabilirea tematicii 

proiectelor pentru examenul 

de certificare  a 

competenţelor profesionale 

 – nivel 3 si 4. 

- 9 cadre didactice vor elabora  

teme pentru proiectele de 

certificare a competențelor 

profesionale, pentru 5 domenii de 

pregătire și 2 calificări 

profesionale. 

Decembrie 

2019 

Dir. Adj. Ţuca 

M. 

Cadre didactice 

din catedra 

tehnică 

ISJ SV 

Agenţi 

economici 

100 

RON 
Fonduri proprii 

Slaba  implicare a 

agenţilor economici 
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5.6. Coordonarea  proiectelor 

pentru examenul de 

certificare  a competenţelor 

profesionale şi finalizarea 

acestora la termenele 

stabilite 

- 100% dintre  elevii înscrişi  la 

examenul de certificare a 

competenelor profesionale vor 

finaliza proiectele. 

Mai 2020 

Dir. Adj. Ţuca 

M. 

Cadre didactice 

din catedra 

tehnică 

Agenţi 

economici de 

profil 

100 

RON 
Fonduri proprii 

Slaba  implicare a 

agenţilor economici 

5.7.Organizarea programelor 

/activităților de pregătire a 

elevilor în vederea participării 

acestora la concursuri și 

olimpiade școlare 

- Creșterea cu 2% a numărului de 

elevii participanți la olimpiade și 

concursuri școlare 

An școlar 

2019 - 

2020 

Profesori 

Maiștri 

instructori 

Elevi 
1000 

RON 
Fonduri proprii 

Lipsa de interes din 

partea elevilor pentru 

participare la 

concursuri și  

olimpiade școlare 

5.8. Monitorizarea 

rezultatelor şcolare 

semestriale şi anuale şi a 

performanţelor şcolare 

- Creşterea cu 1% a mediilor 

anuale şi cu 2% performanţelor 

şcolare (olimpiade şcolare 

consursuri, extraşcolare la nivel 

local, judeţean, naţional). 

Permanent 

2018 - 

2019 

CEAC 

Responsabili 

comisii 

metodice 

Comisia pentru 

monitorizarea 

rezultatelor 

şcolare 

ISJ 

Unităţi şcolare 

din judeţ 

 

500 

RON 

Fonduri 

extrabugetare 

Lipsa interesului 

pentru propria formare  

a  unor elevi; 

Lipsa interesului unor 

părinţi  pentru educaţia 

propriilor copii; 

Slaba  motivaţie pentru 

învăţare a elevilor din 

clasele de la filiera 

tehnologică. 

5.9. Organizarea unor 

evenimente de promovare, 

evidențiere și recompense a 

elevilor/ cadrelor didactice cu 

performanțe deosebite 

- Premierea elevilor și a cadrelor 

didactice care au obținut premii și 

mențiuni la concursurile județene 

și naționale. 

Iunie - iulie 

2020 

Director, 

directori 

adjuncți 

responsabili de 

catedre 

Elevi 

Primăria 

Fălticeni 

5000 

Ron 

Fonduri proprii 

/fonduri de la 

bugetul local 

Lipsa  fondurilor de la 

bugetul local  

5.10. Organizarea unor 

activități extrașcolare cu rol 

de dezvoltare personală a 

elevilor pentru a le facilita 

tranziția către piața muncii și 

învățământul terțiar  („Povești 

de învingător”, „Să nu ne 

pierdem verticala”, excursii 

de documentare etc.) 

- Program de activități realizat. 
Semestrul 

II 

Profesor 

documentarist 

Psiholog şcolar 

Diriginţi 

Dir adj. 

Psiholog şcolar 

Consilier 

educativ 

Parteneri 

locali 
 

Surse extra-

bugetare 
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PRIORITATEA VI  

Crearea unui climat de siguranță fizică și afectivă pentru elevi și profesori 

Ţinte strategice 2019 - 2020: 

1. Consielirea a 70% dintre elevii care au un număr mai mare de 40 de absenţe şi a 80% din numărul total al cazurilor de abateri disciplinare. 

2. Reducerea cu 3 % numărului de absenţe şi a cazurilor de abateri  disciplinare în perioada 2019-2020. 

Obiective specifice 2019 - 2020: 

1. Prevenirea şi reducerea absenteismului, a abandonului şcolar şi prevenirea fenomenului de violenţă şcolară. 

2. Monitorizarea lunară a frecvenţei şi a cazurilor de abateri disciplinare. 

Acţiuni Indicatori de performanţă Termen 
Persoane 

responsabile 
Parteneri 

Cost 

lei 

Sursa de 

finanţare 
Riscuri 

6.1.  Monitorizarea 

frecvenţei şi a cazurilor de 

abateri disciplinare 

- Diminuarea absenteismului cu 2 % 

în anul şcolar 2019-2020  față de 

2018-2019; 

- Diminuarea cazurilor de violenţă 

şcolară şi abateri disciplinare în 

anul şcolar 2019-2020 față de 

2018-2019. 

Permanent 

CEAC 

Comisia pentru 

monitorizarea 

frecvenţei 

Comisia pentru 

combaterea 

violenţei  şi  

abaterilor 

disciplinare 

Poliţia 

Fălticeni 

Jandarmeria 

Falticeni 

ISJ 

CJRAE 

500 

RON 
Extra-bugetare 

Lipsa interesului 

pentru educaţie a 

elevilor; 

Lipsa interesului 

părinţilor pentru 

educaţia copiilor; 

Lipsa motivaţiei pentru 

învăţare a elevilor; 

Lipsa metodelor şi 

instrumentelor de 

evaluare a tuturor 

competenţelor cheie. 

6.2. Aplicarea de 

chestionare în vederea 

stabilirii cauzelor 

absenteismului ridicat şi 

abandonului şcolar. 

Identificarea elevilor cu 

tendința de abandon şcolar. 

- Identificarea elevilor cu frecvență 

sporadică și tendința de abandon și   

întocmirea unei baze de date 

privind cauzele absenteismului și 

tendințelor de abandon 

Ianuarie 

2020 

CEAC 

 Comisia 

pentru 

monitorizarea 

frecvenţei 

 Comisia 

pentru 

combaterea 

violenţei şi  

abaterilor 

disciplinare 

Psiholog 

Diriginţi 

Poliția 

Fălticeni 

Jandarmeria 

Falticeni 

ISJ 

CJRAE 

500 

RON 
Extra-bugetare 

Lipsa interesului 

pentru educaţie a 

elevilor; 

Lipsa interesului 

părinţilor pentru 

educaţia copiilor; 

Lipsa motivaţiei pentru 

învăţare a elevilor; 

Lipsa metodelor şi 

instrumentelor de 

evaluare a tuturor 

competenţelor cheie. 
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6.3.  Consilierea elevilor cu 

absenteism ridicat şi a 

elevilor cu abateri 

disciplinare 

- Consilierea elevilor cu un număr 

mai mare de 40 de absenţe şi a 

elevilor cu abateri disciplinare. 

Permanent 

2019 - 

2020 

CEAC 

Comisia pentru 

monitorizarea 

frecvenţei 

Comisia pentru 

combaterea 

violenţei  şi  

abaterilor 

disciplinare 

CJRAE 

Psiholog 

şcolar 

- - 

Lipsa interesului 

pentru educaţie a 

elevilor 

Lipsa interesului 

părinţilor pentru 

educaţia copiilor 

Lipsa motivaţiei pentru 

învăţare a elevilor 

Lipsa metodelor şi 

instrumentelor de 

evaluare a tuturor 

competenţelor cheie 

6.4. Comunicarea cu  

familiile elevilor cu 

probleme de frecvenţă şi de 

integrare şcolară. Vizitarea 

acestora. 

- Program de audiente cu părinții; 

- Minim 2 întâlniri părinții și CRP. 

 

noiembrie 

2019 

martie 2020 

Diriginţi,Cadr

e didactice 
Părinți - - 

Lipsa interesului 

pentru educaţie a 

elevilor; 

Lipsa interesului 

părinţilor pentru 

educaţia copiilor. 

6.5. Organizarea şi 

desfăşurarea de acţiuni în 

parteneriat în scopul 

susţinerii şi reintegrării 

şcolare şi sociale a elevilor 

ce au săvârşit acte 

infracţionale, abateri 

disciplinare, abandon 

şcolar, absenteism ridicat 

etc. 

- Minim 2 întâlniri semestrial. 

Ianuarie 

2020 

- iunie 2020 

consilier 

educativ, 

diriginţi, 

cadre 

didactice 

Inspectoratul 

de Politie, 

Jandarmerie, 

ONG-uri 

100 

RON 
Fonduri proprii 

Lipsa interesului 

pentru educaţie a 

elevilor; 

Lipsa interesului 

părinţilor pentru 

educaţia copiilor; 

Elevi cu părinţi plecaţi 

în străinătate. 

6.6. Organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor 

educative extraşcolare în 

care să fie antrenaţi şi elevii 

aflaţi în situaţie de risc de 

abandon școlar. 

- Program de activități. 

Oct. 2019-

iunie 2020 

 

Consilier 

educativ, 

Diriginţi, 

Cadre 

didactice 

Parteneri 

educationali 

ONG-uri 

ISJ 

Unităţi 

şcolare din 

judeţ 

500 

RON 
Fonduri proprii 

Lipsa interesului 

pentru educaţie a 

elevilor; 

Lipsa interesului 

părinţilor pentru 

educaţia copiilor; 

Elevi cu părinţi plecaţi 

în străinătate. 
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PRIORITATEA VII 

Dezvoltarea instituţională prin promovarea parteneriatului intern şi extern în plan social, economic şi cultural, implementarea şi derularea la 

un înalt nivel calitativ a programelor finanţate, proiecte educaţionale şi de formare profesională, valorificarea competenţelor  profesionale şi 

personale obţinute. 

Ţinte strategice: 

1. Creşterea cu 3 a numărului de proiecte / programe educaţionale şi de formare profesională iniţială şi continuă locale şi europene până în 2021. 

2. Implementarea  a cel puţin un program de reabilitare construcţii, finanţat din fonduri structurale/guvernamentale/POR/PNDL etc., până în 2021. 

3. Reabilitarea a două spații școlare și dotarea cu echipamente IT, prin proiectul ROSE, până în 2021. 

4. Creşterea cu 10% a numărului de parteneriate care sprijină activităţile educative din şcoală şi Asociaţia părinţilor. 

Obiective specifice: 

1. Dezvoltarea parteneriatului educaţional, social şi economic intern şi extern prin programe în vederea promovării unei educaţiei de calitate în unitatea şcolară. 

2. Valorificarea competenţelor dobândite de către elevi, în activitatea de formare profesională iniţială şi de către personalului didactic şi de conducere pentru 

creşterea calităţii serviciilor educaţionale oferite de unitatea şcolară. 

3. Atragerea resurselor financiare necesare lucrărilor de reabilitare a spaţiilor şcolare. 

4. Participarea la competiția  „Made for Europe”. 

5. Creșterea calității educației  elevilor și absolvenților de liceu,  în vederea creşterii numărului de elevi care participă şi promovează examenul de bacalaureat 

pentru îmbunătățirea tranziției către piața muncii și învățământul terțiar. 

Context:  

În contextul integrării europene, şcoala trebuie să pregătească tineri care să poată face faţă exigenţelor impuse de o societate democratică, deschisă aşa cum este 

societatea românească. În acest sens absolvenţii trebuie să deţină competenţe profesionale care să-i ajute să se integreze în mediul profesional intern sau extern, 

de asemenea trebuie sa aibă  valori umane specifice cetăţeanului european care să-i permită integrarea socială oriunde în spaţiul european. 

Reforma în educaţie presupune o nouă abordarea a activităţii didactice şi pedagogice ca urmare competenţele îmbunătăţite/formate în cadrul programelor europene 
vor fi valorificate eficiet  în activităţile şcolare şi extarşcolare. 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Indicatori de performanță 

(măsurabili) 
Termen 

Persoane  

responsabile 
Parteneri Cost 

Surse 

bugetare 
Riscuri 

7.1. Stabilirea strategiilor de 

colaborare cu agenţi 

economici 

- Identificarea agenţilor economici 

pentru domeniile în care școala 

școlarizează elevi; 

- Minim 10 agenţi economici 

identificaţi 

Septembrie 

2019 

Director 

Director-adj. 

Agenții 

economici 

parteneri 

100 

RON Fonduri 

proprii 

Extra-

bugetare 

Un număr redus de 

agenți economici ce 

pot încheia 

parteneriate cu 

școala; 

Lipsa interesului 

elevilor pentru 

propria formare; 

Nerespectarea 

- Încheierea de convenții de 

parteneriat cu agenții economici; 

- Minim 10 convenții încheiate. 

Noiembrie 

2019 

Director 

Director-adj 

Agenți 

economici 

100 

RON 

- Executarea practicii comasate la Iunie  2020 Director Agenți 100 
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agentul economic; 

- 100% clase planificate care 

efectuează practica comasată la 

agentul economic. 

Director-adj 

Cadre 

didactice 

economici RON normelor de protecția 

muncii pot cauza 

evenimente nedorite. 

- Implicarea agentului economic în 

evaluarea performanţelor 

profesionale a elevilor; 

- Participarea unui reprezentant al 

agentului economic în comisiile 

de certificare nivel 3, 4. 

Iunie-iulie 

2020 

Director 

Director-adj 

ISJ SV 

Agenți 

economici 

100 

RON 

- Consultarea agenților economici 

în elaborarea curriculumului în 

dezvoltare locală; 

- Minim 3 agenţi consultanţi. 

Martie 2020 
Director 

Director-adj 

CLDPS 

Agenți 

economici 

100 

RON 

- Monitorizarea inserţiei  socio - 

profesionale a absolvenţilor; 

- Identificarea 80% a absolvenţilor 

angajaţi. 

Noiembrie 

2019 

Director 

Director-adj 

Diriginţi 

Agenți 

economici, 

părinți 

- 

7.2. Colaborarea cu părinţii 

- Încheierea acordului de 

parteneriat pentru educaţie cu 

părinţii; 

- 100% acorduri încheiate cu 

părinţii elevilor claselor a IX-a. 

Noiembrie 

2019 

Director 

Diriginţi 

ISJ 

MENCȘ 

500 

RON 

Fonduri 

proprii 

Extra-

bugetare 

Slaba colaborare 

dintre părinți  

profesori diriginți; 

Părinți plecați la 

muncă în străinătate. 

- Lectorate cu părinţii. Aplicarea de 

chestionare; 

- Minim 1 şedinţă cu părinţii pe 

semestru. 

An scolar 

2019 - 

2020 

Director 

Directori-adj 

Diriginţi 

Părinți 
100 

RON 

- Consilierea părinţilor privind 

orientarea şcolară şi profesională 

- Minim 1 şedinţă cu părinţii pe 

semestru la clasele terminale 

An scolar 

2019 - 

2020 

Diriginţi 

Psiholog 

Universităţi 

 

100 

RON 

7.3. Promovarea de 

parteneriate  cu comunitatea 

locală 

- Promovarea ofertei educaţionale 

în cadrul „Târgului ofertelor 

educaţionale”;  

- Vizitarea standului de minim 500 

Mai 2020 

Director 

Directori 

adjunct 

ISJ 

CJRAE 

Scoli 

gimnaziale 

500 

RON 

Fonduri 

proprii 

Extra-

bugetare 

Materiale 

informative, pliante, 

insuficente  
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elevi și părinți. 

- Participare la bursa  locurilor de 

muncă; 

- Participarea unui minim de 30% 

din elevi din clasele terminale. 

Mai 2020 Diriginţi AJOFM 
500 

RON 

Programe ce se 

derulează în timpul 

orarului școlar 

- Desfăşurarea de  activităţi 

ecologice; 

- Minim  2 activităţi de ecologizare/ 

semestru. 

Iunie 2020 

Coordonator 

proiecte și 

programe 

Diriginţi 

Primaria 

Fălticeni 

Agentia de 

mediu 

ONG 

500 

RON 

Slaba motivare și 

implicare a elevilor în 

acțiuni de voluntariat  

- Activităţi de voluntariat; 

- Minim  2 activităţi de voluntariat/ 

semestru. 

Iunie 2020 

Coordonator 

proiecte și 

programe 

   

7.4. Încheierea parteneriatelor 

educaţionale, sociale şi de 

formare profesională cu 

partenerii locali, regionali şi 

europeni (I.S.J, Biroul de 

Asistenţă Socială şi Autoritate 

Tutelară din cadrul Primăriei 

Municipiului Fălticeni, Centrul 

de Resurse educaționale, 

Direcţia de Sănătate Publică, 

Direcţia pentru Protecţia 

Drepturilor Copilului, 

Organizaţia „Salvaţi Copiii”, 

Poliţia municipiului,școli din 

rețele parteneriale, alţi 

parteneri  etc.)  

- Încheierea în anul şcolar 2019 – 

2020 a cel puţin:  

- 10 contracte de parteneriat  

educaţional cu instituţii şcolare, 

din localitate, regiune, la nivel 

naţional european  

- 10 contracte de parteneriat  

educaţionale, sociale cu 

asociaţii profesionale, instituţii 

culturale, administrative ș.a.  

Iulie 2020 

 Reprezentant 

legal 

 Coordonatori 

ai proiectelor 

- Comisia de 

programe şi 

proiecte 

Parteneri 

locali, 

regionali, 

naţionali, 

europeni 

1000 

RON 
pentru 

proiectele 

interne 

 

8000 

euro 
pentru 

proiectele 

externe 

Comisia 

europeană, 

buget local, 

surse extra-

bugetare 

 

7.5. Diversificarea acţiunilor de 

cooperare europeană în cadrul 

Programului Erasmus
+
 

- Propuneri de proiecte în Apelul 

2020 – Erasmus+  

Februarie 

2020 

Coordonatori 

ai proiectelor 

-Comisia de 

Parteneri 

locali, 

regionali, 

1000 

RON 
pentru 

Comisia 

europeană, 

buget local, 
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programe şi 

proiecte 

naţionali, 

europeni 

proiectele 

interne 

80000 

euro 
pentru 

proiectele 

externe 

surse extra-

bugetare 

7.6. Implementarea în 2019 - 

2020 a  proiectelor finanţate în 

cadrul programului Erasmus+ 

 2018-1-RO01-KA101-

048126– Go European! – 

coordonator prof. dr. 

Raluca Iuliana Suciu 

Organizație de primire:  

SKUPINA PRIMERA, 

Ljubliana, Slovenia 

EUROPASSS TEACHER 

ACADEMY, Florența, Italia 

Oxford International Study 

Centre, Oxford, Regatul 

Unit al Marii Britanii 

Durata: 2018-2020 
 2018-1-RO01-KA102-

048291– Asistență și 

suport de specialitate in 

servicii turistice - 

coordonator prof. Claudia 

Suseanu 

Durata:2018-2020 
 2018-1-CZ01-KA229-

047985_3– EDGE 

(Equality, Diversity, 

Gender, Education) 

coordonator prof. 

Magdalena Grigoraș 

Coordonator: HAVÍŘOV-

- Formarea valorilor şi atitudinilor 

umane la elevi şi profesori 

comune cu ale cetăţeanului 

european; 

- Dezvoltarea relaţiilor de 

parteneriat educaţional cu alte 

şcoli / organizaţii profesionale, 

instituţii publice din tară şi 

străinătate; 

- Încheierea a cel puţin 10  

parteneriate la nivel local, 

regional, naţional european în 

perioada 2019 -2020; 

- Participarea unui număr de 10 

profesori  și 15 elevi în mobilităţi 

externe prin programul, Erasmus+ 

şi valorificarea rezultatelor oţinute 

pentru un număr de 200 elevi şi 

50 profesori. 

2019 - 

2020 

Dir. Suseanu 

Claudia 

Dir. adj. Prof. 

Chirila Silvia 

Dir. adj. Tuca 

Mariana 

Prof. 

Monoranu 

Doina 

Prof. Suciu 

Raluca 

Prof. Jarcău 

Mihaela 

Prof. Trușcan 

Simona 

Parteneri 

locali 

regionali, 

naţionali, 

europeni 

200000 

euro 

Fonduri UE 

Surse extra-

bugetare 

Buget local 
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MĚSTO, HAVIROV,Cehia 

Parteneri: Spania, 

Romania, Slovacia, 

Polonia 

Durata: 2018-2020 

 „Support to European 
Quality Assurance in 
Vocational Education 
and Training National 
reference points” 
(EQAVET-NRP-RO 2019), 
coordonator prof. Claudia 
Suseanu 

 2019-1-FR01-KA201-
062855-EdComix - 
Erasmus+ Programme Key 
Action 2: Strategic 
Partnerships 
Coordonator: YuzuPulse 
SARL, Franța 
Parteneri: Franța, Grecia, 
Spania, Cipru, România 
Coordonator: prof. Simona 
Trușcan  
Durata: 2019-2021 

7.7. Valorificarea 

competenţelor obţinute prin 

programele derulate în 2018-

2019 

- Creşterea gradului de interes al 

elevilor de a participa la 

elaborarea şi derularea 

proiectelor locale, naţionale şi 

internaţionale; 

- Eficientizarea orelor prin 

implementarea noilor metode de 

predare - învăţare - evaluare 

dobândite de către profesorii 

beneficiari direcţi ai proiectelor 

derulate; 

- Schimbarea mentalităţii şi 

metodelor de lucru a relaţionării şi 

comunicării  tuturor cadrelor 

Iunie 2020 

Dir. Suseanu 

C 

Prof. 

Monoranu 

Doina 

Prof. Grigoras 

M 

Prof. Dr. 

Jarcău M. 

Prof. Dr. Suciu 

R. 

ISJ Suceava 

Consiliul local 

AJOFM 

Fălticeni 

Centrul 

Judeţean de 

Asistenţă 

Psihopeda-

gogică 

200 

euro 

Surse extra-

bugetare 
 



PLAN DE ACȚIUNE AL ȘCOLII AN ȘCOLAR: 2019-2020 

 

 
COLEGIUL TEHNIC „MIHAI BĂCESCU ” FĂLTICENI 92 

didactice din şcoală în urma 

diseminărilor făcute de beneficiarii 

direcţi ai proiectelor, în 

conformitate cu standardele 

europene. 

7.8. Proiectul privind 
Învățământul Secundar 
(ROSE), Titlul subproiectului: 
„SUCCESUL SUNT EU” 

- Creșterea calității educației   

elevilor și absolvenților de liceu, 

pentru îmbunătățirea tranziției 

către piața muncii și învățământul 

terțiar, ce se va derula pe o 

perioadă de 4 ani; 

- Organizarea și derularea unor 

activități remediale,  prin ore de 

pregătire  suplimentară a elevilor 

cu rezultate slabe la disciplinele 

matematică și română dar și a 

elevilor proveniți   din familii 

monoparentiale cu un  potențial 

socio-economic redus; 

- Derularea unor activități de 

consiliere psihopedagogică a 

elevilor identificați în grupul țintă, 

ce  vor urmări  schimbări pozitive 

atât pe plan cognitiv cât și pe plan 

atitudinal și motivational. 

Noiembrie 

2019-iunie 

2020 

Dir. Suseanu 

Claudia 

Membrii 

echipei de 

proiect 

Centrul 

Judeţean de 

Asistenţă 

Psihopeda-

gogică 

Bugetat 

prin 

proiect  

Proiect  cu 

finațare de la 

Banca 

Mondială 

 

7.9. Efectuarea unor lucrări 

de investiţii prin: 

- Reabilitare internat; 

- Reamenajare la standarde 

europene a două spații 

școlare prin proiectul ROSE; 

- Achiziționare de 

echipamente IT și mobilier 

școlar. 

- Teren de sport reabilitat; 

- Cămin internat reabilitat; 

- Două spații amenajate; 

- Laptop-uri, PC-uri, videproiector, 

multifuncționale. 

August 

2020 

Consiliul de 

administraţie 

Administraţia 

locală, 

consiliul local 

1000000 

RON 

Buget local 

Fonduri 

europene 
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3.2.1. PLAN DE ACŢIUNE PENTRU  SEMESTRUL I,  2019 - 2020 

 

Acţiuni 
Indicatori de 

performanţă 
Actiuni concrete 

Ter-

men 

Persoane 

responsabile 
Parteneri Riscuri 

ACŢIUNEA 1:  

 

Monitorizare şi 

raportarea 

frecvenţei elevilor 

la nivelul unităţii 

şcolare 

- Diminuarea 

absenteismului 

cu 2 % în anul 

şcolar   2019-

2020  faţă de 

2018-2019 

- Monitorizarea şi raportarea zilnică, 

săptămânală şi lunară  a frecvenţei 

elevilor; 

- Identificarea cauzelor care conduc la 

înregistrarea unui număr ridicat de 

absenţe; 

- Analiza de catre fiecare diriginte 

împreună cu elevii şi părinţii  a cauzelor 

care au condus la înregistrarea de 

absenţe nemotivate;  

- Înregistrarea la cabinetul de asistentă 

psihopedagogică şi consilierea elevilor 

care au înregistrat un număr mai mare de 

40 de absenţe pe motive personale şi 

familiale; 

- Aplicarea de măsuri de sancţionare 

pentru elevii care absentează nemotivat 

conform regulamentului şcolar şi a 

regulamentului intern cu înştiintarea 

părinţilor prin adrese scrise. 

Sem. 

I, II 

- Diriginţii; 

- Consilierul 

educativ; 

- Psihologul 

şcolar; 

- CEAC;  

- Comisia pentru 

monitorizarea 

frecvenţei;  

- Comisia pentru 

combaterea 

violenţei  şi  

abaterilor 

disciplinare. 

- Poliţia 

Falticeni şi din 

localităţile din 

rural; 

- Jandarme-ria 

Fălticeni;  

- CJRAE; 

- CRP. 

- Lipsa interesului pentru 

educaţie a elevilor; 

- Lipsa interesului părinţilor 

pentru educaţia copiilor; 

- Lipsa deprinderilor de a lucra 

pe baza unor proceduri 

operaţionale. 

ACŢIUNEA 2:  

 

Monitorizarea 

cazurilor de 

abateri 

disciplinare la 

nivelul unităţii 

şcolare 

- Diminuarea 

cazurilor de 

violenţă în anul 

şcolar   2019-

2020  faţă de 

2018-2019 

- Monitorizarea zilnică, saptămânală şi 

lunară  a cazurilor de violenţă fizică, 

verbal manifestate de elevi în şcoală; 

- Identificarea cauzelor care conduc la 

înregistrarea unor cazuri de violenţă; 

- Analiza de către fiecare diriginte 

împreună cu elevii şi părinţii  a cauzelor 

care  conduc la manifestarea unor acte 

de violenţă (agresiune fizică, verbală, 

distrugeri a bazei materiale şi didactice 

Sem 

I , II 

- Diriginţii 

- Consilierul 

educativ 

- Psihologul 

şcolar 

-CEAC,  

Comisia pentru 

monitorizarea 

frecvenţei  

- Comisia pentru 

 -  
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din şcoală);  

- Înregistrarea la cabinetul de asistenţă 

psihopedagogică şi consiliere a elevilor 

care manifestă comportamente violente; 

- Aplicarea de măsuri de sancţionare 

pentru elevii care manifestă 

comportamente violente conform 

Regulamentului Şcolar şi a 

Regulamentului Intern cu înştiintarea 

părinţilor prin adrese scrise; 

- Organizarea de programe educative 

incluse în Programul Operaţional al 

Comisiei pentru diminuarea cazurilor de 

violenţă în mediul  şcolar; 

- Angajarea unui agent de pază pentru 

întărirea siguranţei şi pazei elevilor; 

- Aplicarea procedurilor operaţionale 

specifice. 

combaterea 

violenţei  şi  

abaterilor 

disciplinare  

- Conducerea 

şcolii 

- CRP 

 

ACŢIUNEA 3:  

 

Aplicarea unor 

planuri remediale 

pentru elevii 

claselor care au 

obţinut note/medii 

sub 5 la testarea 

iniţială 

- Diminuarea cu 

20% a elevilor 

care dovedesc 

un nivel foarte 

scăzut de 

cunoştinţe de 

nivel gimnazial 

- Analiza rezultatelor obţinute de elevi la 

evaluările iniţiale şi propunerea de planuri 

remediale în cadrul colectivelor de 

catedră; 

- Realizarea şi aplicarea de planuri 

remediale de către profesori; 

- Monitorizarea  aplicării planurilor 

remediale; 

- Monitorizarea evaluării ritmice a elevilor; 

- Aplicarea procedurilor operaţionale 

specifice.  

Sem. 

I 

- Profesorii 

- Diriginţii;  

- Responsabili  de 

catedră;  

- Director adjunct 

- Politia 

Falticeni şi din 

localităţile din 

rural 

- Jandarmeria 

Falticeni,  

- CJRAE 

- CRP 

- Lipsa interesului pentru 

educaţie a elevilor; 

- Lipsa interesului părinţilor 

pentru educaţia copiilor; 

- Lipsa motivaţiei pentru 

învăţare a elevilor; 

- Lipsa deprinderilor de a lucra 

pe baza unor proceduri 

operaţionale; 

- Personal de pază insuficient. 

ACŢIUNEA 4:  

 

Monitorizarea 

progresului şi a  

performanţelor 

şcolare obţinute 

de elevi pe 

- Creşterea cu  

1%  a mediilor  

şcolare la 

sfârsitul 

semestrului I 

comparativ cu 

anul şcolar 

- Realizarea şi aplicarea de programe de 

pregătire suplimentară pentru elevii 

selectaţi să participe la olimpiade, 

concursuri şcolare şi sportive; 

- De către cadrele didactice; 

- Monitorizarea  aplicării programelor de 

pregătire suplimentară;  

Sem 

I 

- Profesorii 

- Diriginţii  

- Responsabilii de 

catedră  

- Director adjunct 

 

- Poliţia 

Suceava şi 

Fălticeni 

-CRP 

- Agenţie de 

pază 

- Lipsa interesului pentru 

educaţie a elevilor; 

- Lipsa interesului părinţilor 

pentru educaţia copiilor; 

- Lipsa motivaţiei pentru 

învăţare a elevilor; 

- Lipsa metodelor şi 
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parcursul şi la 

sfârşitul 

semestrului I 

2019-2020 

anterior;  

- Cresterea 

performanţelor 

şcolare prin 

creşterea  

numărului de 

elevi participanţi 

la concursuri şi 

olimpiade 

şcolare, 

competiţii 

sportive. 

- Monitorizarea evaluării ritmice a elevilor; 

- Analiza rezultatelor obţinute de elevi la 

evaluările finale la sfârşitul semestrului I, 

2019-2020; 

- Aplicarea procedurilor operaţionale 

specifice.  

 

 

instrumentelor de evaluare a 

tuturor competentelor cheie; 

- Programul în două schimburi 

cu ocupare integrală a 

spaţiului şcolar. 

- Lipsa motivaţiei  pentru pentru 

obţinerea de performanţe 

şcolare; 

- Lipsa interesului părinţilor 

pentru obţinerea de 

performanţe şcolare; 

- Lipsa motivaţiei pentru 

învăţare a elevilor; 

- Programul în două schimburi 

cu ocupare integrală a 

spaţiului şcolar; 

- Lipsa deprinderilor de a lucra 

pe baza unor proceduri.  
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3.2.2. PLAN OPERAŢIONAL 

PENTRU ACTIVITĂŢILE DE DEZVOLTARE A MANAGEMENTULUI ŞCOLAR 

 

OBIECTIVE: 

 

1. Organizarea activităţilor la nivelul structurilor funcţionale din şcoală; 

2. Creşterea profesionalismului personalului de conducere; 

3. Eficientizarea relaţionării şi comunicării la nivelul întregii unităţi. 

 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 
Termen 

de realizare 

Persoana/ 

Persoane 

care răspund 

Dovezi 

1. Realizarea / completarea  organigramei. Sept. 2019 Directorul Document 

2. Distribuirea sarcinilor şi realizarea fişei postului pentru directorii adjuncţi. 1.10.2019 Directorul Fişa postului 

3. Stabilirea componenţei Consiliului de administraţie şi distribuirea sarcinilor. 1.10.2019 Directorul 
Procese verbale ale şedinţelor 

Consiliului de Administraţie 

4. Stabilirea comisiilor de lucru şi a comitetelor ce vor funcţiona la nivelul şcolii în anul şcolar 

2019-2020. 
1.10.2019 Directorul 

Procese verbale ale şedinţelor 
Consiliului de Administraţie 

5. Numirea prin decizie a responsabililor departamentelor şi comisiilor şi atribuirea 

responsabilităţilor. 
1.10.2019 Directorul 

Procese verbale ale şedinţelor 
Consiliului de Administraţie 

6. Stabilirea atribuţiilor din fişa postului pentru responsabilii departamentelor, comisiilor şi 

comitetelor, personalului didactic si nedidactic. 
1.10.2019 Directorul Decizii  

7. Participarea personalului de conducere, didactic şi nedidactic la cursuri de formare 

continuă. 
Permanent Directorul Fişa postului 

8. Diversificarea metodelor şi tehnicilor de comunicare în şcoală şi în afara ei. Permanent Directorul Atestate / certificate 
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3.2.3 PLANUL OPERAȚIONAL AL UNITĂȚII  ŞCOLARE 

PRIVIND REDUCEREA FENOMENULUI VIOLENȚEI IN MEDIUL ŞCOLAR  2019-2020 

 

STRATEGIA EDUCAȚIONALĂ 

Forma de 
violență 

Obiectivul Măsuri / Activități 
Responsabili și instituții cu 

care se colaborează 

Termene de 
realizare sau 

aplicare 

Indicatori 

de evaluare 

I. Violența 

exercitată 
asupra 
mediului şcolar 
(elevi, cadre 
didactice, 
personalul 
didactic auxiliar 
şi nedidactic) 
de către 
persoane 
străine de 
mediul şcolar, 
găşti de cartier 
etc. 

I.1. Prevenirea şi 
combaterea agresiunilor 
fizice, verbale sau de altă 
natură care se pot exercita 
asupra elevilor, cadrelor 
didactice şi a altor categorii 
de personal din cadrul 
unității şcolare, provenite 
din partea unor persoane 
străine de mediul şcolar 
(prin măsura activitatea 
I.1., I.2., I.3. 

- Includerea obligatorie în cadrul 
Regulamentului intern al 
unitățiii şcolare a unor 
reglementări referitoare la 
accesul persoanelor străine în 
incinta şi în interiorul unitătii 
şcolare (se va avea în vedere 
inclusiv realizarea de semne 
distinctive pentru elevii şcolii) 

- prof. Pădurariu Mioara 
- prof. Mihaela Jarcău 

20.10.2019 

-Diminuarea cu 
70 % a numărului 
agresiunilor 
exercitate asupra 
elevilor, cadrelor 
didactice şi a 
altor categorii  de 
personal din  
cadrul unității 
şcolare 

I.2. Asigurarea eficientă a 
pazei şi securitătii unității 
şcolare.  
 

- Aplicarea şi respectarea 
Ordinului Comun şi a planului 
de măsuri elaboratde MEN şi 
MIRA; 

- Realizarea unui sistem de 
depistare şi informare cu 
privire la cazurile de 
agresivitate / violență din 
preajma, incinta şi interiorul 
unității şcolare; 

- Întocmirea procedurii de 
combatere a violenţei. 

- Consiliul de administratie 
al unității şcolare pe baza 
colaborării cu institutii 
abilitate, precum Poliția şi 
Jandarmeria; 

- Comisia pentru 
prevenirea și combaterea 
violentei 

- Diriginți 
- Consilier educativ 

-semestrul I 
al 

anului şcolar 

2019-2020   
-permanent 

 
 
31 .10.2019 

-Diminuarea 60% 
a   numărului de 
agresiuni 
exercitate asupra 
elevilor, cadrelor 
didactice şi a 
altor categorii de 
personal din 
cadrul unității 
şcolare 

I.3. Întâlniri ale elevilor şi 
cadrelor didactice cu 
reprezentanti ai Politiei, 
Jandarmeriei, magistrati, 
în vederea realizării unor 
dezbateri pe teme 
referitoare la fenomenul 
violentei în general, al 

 

- Director / director 
adjunct,   
- Coordonator de proiecte 
şi programe educative 
- Diriginți 

-conform 
unui grafic 
stabilit de 
Comisia de 
prevenire şi 
combatere a 
violentei în 
mediul 

-numărul de 
întâlniri realizat la 
nivelul unitatii 
şcolare -20 de 
intalniri/an cu 
elevii 
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violentei în şcoală, în 
particular. 

şcolar 

II. Violența în 
interiorul 
mediului şcolar 

 
A.Violența între 
elevi 
 
B.Violența în 
relațiile dintre 
elevi- cadre 
didactice, 
personalul 
didactic auxiliar 
şi nedidactic 
 
C.Violența în 
relațiile dintre 
părinti şi elevi, 
părinti şi 
profesori 

II. A,B,C 

Prevenirea şi combaterea 
agresiunilor fizice, verbale 
sau de altă natură care se 
pot  manifesta: între elevi, 
în  relațiile dintre elevi  şi 
cadrele didactice, între elevi 
şi alte  categorii de 
personal din cadrul  
unitățiii şcolare; 
Prevenirea şi combaterea  
formelor de violență 
manifestate de părinți în 
şcoală. 

 

II.1 A,B 
- Includerea obligatorie, în 

fiecare semestru, în cadrul 
orelor de  consiliere şi 
orientare a cel puțin unei teme 
care să pună în dezbatere 
problema violenței între elevi şi 
a relațiilor dintre elevi, cadre 
didactice, personalul didactic  
auxiliar şi nedidactic. 

- Coordonatorul de 
proiecte șiprograme 
educative - șeful comisiei 
dirigintilor, profesorii 
diriginti 
- prof. Purdilă Valentin 
- Coordonatorul de 
proiecte şi programe 
educative – şeful comisiei 
dirigintilor și profesorii 
dirigintii 

-conform 
planificării 
tematice 
anuale şi 
semestriale 
a orelor de 
dirigenŃie 

-numărul de teme 
realizate la 
nivelul unităŃii 
şcolare 
(minim 2 anual 

pentru fiecare 
clasă) 

 
II. A,B,C include 
subobiectivele: 
II.1. Conştientizarea 
existenței problemei 
violenței în mediul şcolar 
de către elevi, părinti şi 
cadre didactice prin 
crearea unui cadru formal 
de dezbaterea acestei 
probleme la nivelul unității 
şcolare (prin măsura / 
activitatea II.1A, B şi II.2 A, 
B, C) 
 

II.2. A,B,C 
- Includerea obligatorie, in cadrul 

tematicii şedintelor cu părintii, 
a unei teme (lectorat) care să 
pună în dezbatere problema 
violentei în mediul familial, a 
violentei între elevi,a relatiilor 
dintre elevi-cadre didactice, 
personalul didactic auxiliar şi 
nedidactic 

- Discutie: cauzele si metodele de 
prevenire a violentei in scoala 
familie, precum şi a 
comportamentului părintilor în 
şcoală 

- prof. Purdilă Valentin  
- Colaborează cu 
consilierul psiho-
pedagogic din cadrul 
unității şcolare 

-conform 
planificării 
tematice 
anuale şi 
semestriale 
a şedintelor 
(lectoratelor) 
cu părinŃii-
conform 
planificării 
tematice 
anuale şi 
semestriale 
a orelor de 
dirigenŃie 

-numărul de teme 
realizate la 
nivelul unitătii 
şcolare (minimun 
a anual pentru 
fiecare clasă 

 II.2. Oferirea de alternative 
educationale multiple şi 
atractive pentru petrecerea 
timpului liber prin 

II.3. A,B 
- Participarea elevilor unitatii 

şcolare la activităti 
extraşcolare sportive, artistice, 

- Coordonatorul de 
proiecte şi programe 
educative şi coordonatorii 
de programe,  profesori, 

-permanent 

-numärul de elevi 
participanti la 
diferite tipuri de 
activitati 
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participarea la activități 
extracurriculare (prin 
măsura /activitatea II.3. A, 
B) 

civice (cu precädere la activitati 
de genul servicii în beneficiul 
comunitatii), în cadrul 
cercurilor de la nivelul unitătii 
şcolare, al cluburilor şi 
palatelor copiilor, al 

- unor programe civice; 
participarea la concursuri 
şcolare 

diriginți curriculare, 
extracurriculare şi 
extraşcolare 
(fiecare elev 
participa la cel 
putin o formä 
de activitate 
extraşcolarä) 

 

Consilierea psihologică şi 
pedagogică a elevilor şi 
profesorilor; participarea 
cadrelor didactice la 
cursuri de formare privind 
managementul clasei şi 
managementul conflictelor 
(prin măsura /activitatea  
II.4 A,B şi II.5 A,B) 

- Inițierea de proiecte şi 
programe ale consiliului 
elevilor pe o problematică 
vizând prevenirea şi 
combaterea violenței la nivelul 
unitătii şcolare. 

- Se vor desfășura activitățile 
specifice în cadrul celor două 
proiecte ințiate în acest sens: 
1. „NU VIOLENȚEI!” 
2. „VIAȚA ARE PRIORITATE” 

- Prof. coordonator al 

Consiliului elevilor 

Prof. Morosan Geanina 
 
- prof.diriginti 
- Comisia pentru 
prevenirea si combaterea 
violentei  

-conform 
unui 

grafic stabilit 
în cadrul 
programului 
Consiliului 
elevilor 

-Conform  
programului 
din proiect 

-Nr. de proiecte 

Initiate de elevi şi 
nr. de elevi 
beneficiari (cel 
putin un proiect 
de acest tip, 
anual 

-Reducerea cu 
50% a cazurilor 
de violenta si 
accidente in 
scoala si in afara 
ei. 

-Cunoasterea 
drepturilor si 
obligatiilor copiilor 

-numärul de elevi 
consiliati 

-ameliorarea 
comportamentu 
lui (diminuarea cu 
50% a numärului 
de incidente). 
-numärulde 
profesori 
participanŃila 

 

 

II.4 A,B 
- -Consilierea psihologică a 

elevilor care prezintă forme 
accentuate de manifestare 
violentă, agresivă, în relațiile 
cu colegii şi cadrele didactice, 

-Consilerul şcolar din 
cadrul cabinetului de 
consiliere  

-permanent 
- Activitatea de 
consiliere 
pedagogicä  
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în cadrul cabinetului de 
- Consiliere psihopedagogică de 

la nivelul unității şcolare 

 

 

II.5 A,B  
Consilierea pedagogică a 
cadrelor didactice privind 
managementul clasei şi 
managementul conflictelor: 

- Se va realiza o monitorizare 
permanentă a elevilor consiliați; 

- Consilierea personalului 
didactic pe problematica 
prevenirii şi combaterii 
violenței în mediul şcolar; 

- Participarea cadrelor 
didactice la activități de 
formare privind 
managementul/rezolvarea 
conflictelor şi managementul 
clasei, organizate în cadrul 
unitătii şcolare sau în afara sa 
(CCD, CJRAE, activităti 
organizate la nivel național 
sau la nivelul ISJ/ISMB ş.a.). 

-Psihologul scolar 
 
 
 
 
 
 

 

 

- Note scăzute la 
purtare, a 
numărului de 
absențe 
nemotivate) 
 
 
 
 

 

 
II.6. B. Comisia metodică a 
diriginţilor cu tema: „Violenţa – o 
realitate a zilelor noastre” 

-Coordonatorul de proiecte 
şi programe educative 

 

-Fiecare profesor 
participă la cel 
puȚin o activitate 
de consiliere şi 
formare 

 

Cunoaşterea şi aplicarea 
prevederilor Legii 272/2004 
privind protecția şi 
promovarea drepturilor 
copilului profesorilor (prin 
măsura/activitatea 
6.II.B) 

- Legea nr. 272 din 21/06/2004. 
- Se va realiza prezentarea 

generală a Legii nr. 272 din 
21/06/2004 privind protecția şi 
promovarea drepturilor 
copilului, selectând şi urmărind, 
în mod special, atribuțiile care 
revin întregului personal din 
sistemul de învățământ, aşa 
cum sunt precizate în cadrul 
legii (se va insista asupra 
Secțiunii Educație, activității  

-Coordonatorul de proiecte 
şi programe educative  
diriginţi (conform planuului 
de activitate) 
 

luna 
decembrie 

-80% din 
profesori vor 
cunoaște 
legislația 
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recreative şi culturale, precum şi 
asupra Capitolului XII: 
Răspunderi şi sancțiuni). 

 

 

- Elaborarea raportului  general 
privind starea şi calitatea 
învățământului 
din unitatea şcolarä care va 
prevede și precizări privind 
respectarea și promovarea 
drepturilor copilului 

Directorul uniățtii de 
învățământ şi 
coordonatorul de proiecte 
şi programe educative 

Februarie 
2020 

 

 

 
- Măsuri privind respectarea și 

promovarea drepturilor copilului 

-În cadrul raportului 
general privind starea şi 
calitatea 

Învatamântului din unitatea 
şcolarä, le revine sarcina 
realizärii capitolului privind 
modul în care se 
realizeazä respectarea, 
promovarea şi garantarea 
drepturilor copilului 
stabilite prin Legea 272, la 
nivelul unitatii şcolare 
-Comisia de prevenire şi 
combatere a violenței în 
mediul şcolar are 
responsabiltatea de a  
monitoriza modul în care 

la nivelul unității şcolare 
se respectă,se 
promovează şi se 
garantează drepturile 
copilului stabilite prin lege. 

- permanent 
 

-Se elaborează 
semestrial 
raportul Comisiei 
de prevenire și 
combatere a 
violenței 
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3.2.4.  PLAN OPERAŢIONAL  PENTRU 

  ÎMBUNĂTĂŢIREA  MANAGEMENTULUI  CALITĂŢII EDUCAŢIEI ŞI FORMĂRII PROFESIONALE 

An şcolar 2019 - 2020 
 
Obiectiv general: 
1. Creşterea calităţii actului educaţional. 

 

Obiective specifice 
Nr. 
crt. 

Activităţi 
Instrumente/ 

resurse 
Responsabil Termen 

Modalităţi de 
evaluare a 

obiectivelor 

Indicatori 
de 

realizare 

O1: Asigurarea cadrului 
legislativ de funcţionare CEAC 

1.  
Reorganizarea Comisiei de 

Evaluarea şi Asigurarea 
Calităţii 

Legislaţie 
Consiliul profesoral, 

Director 
Sept. 2019 Decizie CEAC 100% 

O2: Asigurarea eficacităţii 
educaţionale prin existenţa 
proiectelor, programelor şi 
activităţilor realizate în diferite 
parteneriate. 
 
 
 
 
O3: Asigurarea desfăşurării 
tuturor activităţilor 
caracteristice organizaţiei în 
mod unitar respectând reguli 
precise şi identificarea cu 
uşurinţă a responsabililor 
activităţilor. 

2.  
Elaborarea planului 

operaţional 
Document tip, Resursă 

timp 
Director 

Membrii CEAC 
Oct. 2019 

Plan 
operaţional 

100% 

3.  
Elaborarea RAEI pentru 
anul şcolar 2018 - 2019 

Document tip, Resursă 
timp 

Director 
Membrii CEAC 

15 oct. 
2019 

RAEI 100% 

4.  

Iniţializarea  RAEI pentru 
anul şcolar 2019 - 2020 şi 
completarea Bazei de date 

a şcolii 

Document tip, Resursă 
timp 

https://calitate.aracip.eu/ 

Director 
Membrii CEAC 

29 nov. 
2019 

RAEI 
Baza de date 

90% 

5.  
Participarea la activităţi în 

cadrul proiectelor 
Resursă timp 

Echipa de implementare a 
proiectelor de la nivelul 

scolii 

An şcolar 
2019-2020 

Implementare 
Programe si 

proiecte 
europene 

100% 

6.  Diseminarea informaţiilor 
Suport informativ, 

Resursă timp 
Director adj. 
Membru CA 

An şcolar 
2019-2020 

7.  Realizarea de proceduri Fişă tip, resursă timp 

Membri CEAC 
Cadre didactice şi didactice 

auxiliare 
Serviciul secretariat 

Serviciul contabilitate 

Permanent Proceduri 100% 

8.  
Revizuirea procedurilor 

existente 
Fişă tip, resursă timp 

Membrii CEAC 
Cadre didactice şi didactice 

auxiliare 
Serviciul secretariat 

Permanent Proceduri 100% 
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Obiective specifice 
Nr. 
crt. 

Activităţi 
Instrumente/ 

resurse 
Responsabil Termen 

Modalităţi de 
evaluare a 

obiectivelor 

Indicatori 
de 

realizare 

O4: Asigurarea calităţii 
programelor de învăţare şi 
promovarea îmbunătăţii 
continue. 
 
 
 
 
O5: Asigurarea condiţiilor 
egale de acces la programele 
de învăţare şi sprijinirea tuturor 
elevilor. 
 
 
 
 
O6: Identificarea  nevoilor 
elevilor, agenţilor economici, 
părinţilor şi comunităţii locale 

9.  
Realizarea graficului de 

interasistenţe 
Grafic Director adj. 

30 oct - 15 
dec. 2019 
26 ian -

2020  
15 feb – 1 
iun 2020 

Grafic 90% 

10.  Realizarea interasistenţelor Fişă observaţie lecţie. 

Director adj. 
Membri CEAC 

DAC (departamentul de 
asigurare a calitatii) 

2019-2020 

11.  
Completarea Planului de 

invatare personalizat 
Fişă tip, resursă timp 

Director 
Membri CEAC 

Şefi arii curriculare 
Sefi comisii metodice 

2019-2020 

12.  
Realizarea planurilor de 

îmbunătăţire 
Fişă tip, resursă timp 

Director 
Director adj. 

Membri CEAC 
Comisii metodice 

An scolar 
2019-2020 

13.  Alcătuirea de chestionare 
Chestionare, resursă 

timp, birotică 
Membri CEAC 

Consilier  
Octombrie 

2019 
  

14.  
Aplicarea şi interpretarea 

chestionarelor 
Chestionare  Psihopedagog Diriginţi 

Oct. 2019 - 
mai 2020 

Chestionare 90% 

O7: Asigurarea  unui mediu 
sigur de învăţare, sănătos şi 
care răspunde nevoilor elevilor  
 
O8: Asigurarea organizaţiei că 
programele sunt furnizate şi 
evaluate de personal 
competent şi calificat. 
 
O8: Asigurarea organizaţiei că 
oferă condiţii egale de acces la 
programele de învăţare şi 
sprijină toţi elevii. 
 
O9: Asigurarea organizaţiei că 

15.  
Monitorizarea completării 

cataloagelor şcolare 
Resursă timp Membri comisie 

01 nov  
2019 

Cataloage 
şcolare 

100% 

16.  
Monitorizarea ritmicităţii 

evaluării 
Resursă timp Responsabil monitorizare Lunar Fişă tip 80% 

17.  
Monitorizarea progresului 

şcolar 
Fişă tip, resursă timp 

Cadre didactice 
Sefi arii curriculare 

Semestrial Fişă tip 
100% 

 

18.  
Monitorizarea frecvenţei la 

ore 
Fişă tip, resursă timp 

Diriginţi 
Responsabil monitorizare 

Lunar Fişă tip 100% 

19.  
Monitorizarea respectării 

R O I şi a R O F U I P 
Tabel tipizat, resursă 

timp 
Diriginţi 

Comisia de disciplină 
Permanent 

Tabel tipizat 
procese 
verbale 

caiete de 
corespondenţă 

100% 

20.  
Monitorizarea orarului şi a 

desfăşurării orelor de 
Orar, Resursă timp 

Director 
Director adj. 

Permanent 
Orar clase, 

fişă observaţie 
90% 
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Obiective specifice 
Nr. 
crt. 

Activităţi 
Instrumente/ 

resurse 
Responsabil Termen 

Modalităţi de 
evaluare a 

obiectivelor 

Indicatori 
de 

realizare 

utilizează procese eficace de 
evaluare şi monitorizare pentru 
a sprijini progresul elevilor. 

instruire practică şi laborator Cadre didactice lecţie 

21.  
Monitorizarea 

managementului clasei şi a 
strategiilor didactice 

Plan de verificare, 
resursă timp 

Director 
Director adj. 

Coordonator cu proiecte si 
programe educative 

Permanent 
Fişe tip, 
procese 
verbale 

80% 

22.  

Monitorizarea impactului 
folosirii echipamentelor 

performante şi a softuri-lor 
educaţionale 

Plan de verificare, 
resursă timp 

Director adj. 
Şefi arii curriculare şi 

compartimente 
Permanent 

Procese 
verbale 

100% 

23.  

Verificarea portofoliilor 
cadrelor didactice; 

verificarea portofoliilor 
elevilor 

Plan de verificare, 
resursă timp 

Director adj. 
Şefi arii curriculare Membri 

CEAC 
Permanent Fişe tip 80% 

24.  
Monitorizarea rezolvării 

contestaţiilor 
Proceduri 

Director 
Membri CEAC 

Permanent 
Procese 
verbale 

100% 

O10: Realizarea monitorizării 
organizaţiei şi stabilirea paşilor 
în vederea realizării 
îmbunătăţirii, prin asigurarea 
calităţii şi autoevaluare 
O11: Realizarea planificării 
îmbunătăţirii 
O12: Realizarea implementării 
îmbunătăţirilor și monitorizarea 
acestora 

25.  
Completarea raportului de 

autoevaluare final 
Formular tip 
Resursă timp 

Membri CEAC 
August  

septembrie 
2020 

Raport de 
autoevaluare 

100% 

26.  
Elaborarea planului de 
îmbunătăţire pe baza 

raportului de autoevaluare 

Formular tip 
Resursă timp 

Director adj. Sept. 2019 
Plan de 

îmbunătăţire 
100% 

27.  
Actualizarea planului de 

îmbunătăţire 
Formular tip 
Resursă timp 

Director 
Director adj. 

Membri CEAC 

Conform 
grafic 

Plan de 
îmbunătăţire 

100% 

O11: Urmărirea traseului  
educaţional și a inserţiei socio-
profesionale a absolvenţilor 

28.  Sondaj opinie 
Formular tip 
Resursa timp 

Director 
Director adj. 

Membri CEAC 

15 
noiembrie  

2019 

Realizare 
diagrama PIE 

75% 
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3.2.5. PLAN  OPERAŢIONAL 

PENTRU ACTIVITĂŢILE  DE  ÎNVĂŢARE  CENTRATĂ  PE  ELEV 

OBIECTIVE: 

 

1. Eficientizarea  procesului de învăţare şi transformarea acestuia într-un proces activ, prin încurajarea implicării active a elevilor în propria formare. 

2. Adaptarea strategiilor didactice pentru a corespunde stilurilor individuale de învăţare ale elevilor. 

3. Responsabilizarea elevilor privind propria formare. 

4. Promovarea învăţării incluzive. 

 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate aşteptate Dovezi 
Termen de 

realizare 

Persoane 

care răspund 

Factori de 

influenţă 

1. Proiectarea, organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor de învăţare, 

cu implicarea activă a elevilor în 

propriul proces de formare – învăţare 

centrată pe elev  

 

- desemnarea unui Coordonator pentru 

activităţi de învăţare centrată pe elev; 

- organizarea unor cursuri de formare  

pentru diseminarea informaţiilor privind 

învăţarea centrată pe elev; 

- identificarea stilurilor de învăţare ale 

elevilor fiecărei clase şi stabilirea stilului 

dominant al clasei. 

- 10 % din personalul didactic participă la 

cursuri organizate pe metode active de 

învăţare; 

- 100% dintre elevi de clasa a IX-a 

completează chestionare pentru 

determinarea stilului de învăţare;  

- înţelegerea de către elevi a modulului 

care îi ajută să înveţe cel mai bine;   

- transformarea procesului învăţării într-

unul activ, antrenant şi atractiv pentru 

elevi;  

- lecţii cu activităţi centrate pe elev; 

- participarea activă şi eficientă  a elevilor 

la lecţii; 

- petrecerea în mod plăcut şi cu succes a 

timpului la şcoală; 

- responsabilizarea elevilor asupra propriei 

formări. 

- planificări ale 

activităţilor 

didactice, 

proiecte de lecţii 

cu activităţi 

centrate pe elev; 

- chestionare 

pentru 

determinarea 

stilului de 

învăţare; 

- formulare pentru 

planul de lecţie; 

- formular pentru 

analiza propriilor 

practici; 

- formular pentru 

tema de lucru. 

Noiembrie 

2019 

-Echipa 

managerială 

 

-Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

 

-Cadrele 

didactice 

- Disponibilitatea 

cadrelor didactice 

de a desfăşura 

lecţii cu activităţi 

centrate pe elev; 

- Gradul de implicare 

şi antrenare a 

elevilor pentru 

participarea la 

lecţii; 

- Interesul manifestat 

de elevi pentru 

propria formare. 

- stabilirea strategiilor de învăţare, care 

corespund cel mai bine stilurilor 

individuale de învăţare ale elevilor; 

- întocmirea proiectelor de lecţii cu activităţi 

centrate pe elev; 

- pregătirea spaţiului şi a materialelor de 

- 60% din cadrele didactice aplică 

metodele active de învăţare; 

- situaţii de învăţare în care elevii se vor 

simţi în largul lor şi vor avea încredere în 

strategia didactică folosită de profesor; 

- abilităţi cheie dezvoltate la elevi şi 

- proiecte de lecţii 

cu activităţi 

centrate pe elev, 

cu sarcini 

diferenţiate pe 

stilurile 

Permanent  

-Echipa 

managerială 

-Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

 

- Disponibilitatea 

cadrelor didactice 

pentru aplicarea 

strategiilor 

didactice care să 

corespundă  
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învăţare; 

- organizarea şi desfăşurarea de lecţii cu 

activităţi de învăţare centrate pe elev la 

toate clasele, cu sarcini diferite de 

învăţare pentru cele trei stiluri de 

învăţare: vizual, auditiv şi practic; 

- utilizarea metodelor active în procesul 

învăţării: lucrul în grupuri mici şi perechi, 

jocul de rol, studiul de caz, 

brainstormingul; 

- aplicarea metodelor alternative pentru 

evaluare: autoevaluarea,  proiectul 

individual şi în grup, portofoliul; 

- evaluarea eficienţei utilizării strategiilor 

didactice adecvate stilurilor individuale de 

învăţare; 

- desfăşurarea lecţiilor în sistem AEL. 

competenţe tehnice dobândite de către 

aceştia, corespunzător Standardelor de 

Pregătire Profesionale; 

- dezvoltarea la elevi a stilului preferat de 

învăţare; 

- găsirea celei mai potrivite căi de a învăţa; 

- creşterea eficienţei  învăţării; 

- 5% din programele şcolare sunt predate 

cu ajutorul soft-ului specializat AeL. 

individuale de 

învăţare ale 

elevilor; 

- materiale şi 

resurse de 

învăţare adecvate 

stilurilor de 

învăţare ale 

elevilor: fişe de 

documentare, fişe 

de lucru, teste, 

fişe de evaluare, 

fişe de observare, 

proiecte şi 

miniproiecte. 

-Cadrele 

didactice 

stilurilor individuale 

de învăţare ale 

elevilor; 

Factori cu 

influenţă pozitivă: 

- Derularea 

proiectului prin 

Program Phare, 

prin care şcoala a 

fost dotată cu 

echipamente 

tehnice, IT, audio 

vizuale etc., 

- Participarea 

cadrelor didactice 

la cursuri  de 

formare prin 

programul Phare. 

2. Construirea unui mediu de învăţare 

accesibil pentru toţi elevii, cu asigurarea 

de şanse egale  

- asigurarea condiţiilor egale de acces la 

programele de învăţare pentru toţi elevii 

şi sprijinirea acestora pentru propria 

formare; 

- identificarea elevilor cu un nivel scăzut de 

pregătire; 

- asigurarea sprijinului specializat pentru 

învăţare: personal didactic bine pregătit; 

- adecvarea mediului de învăţare, nevoilor 

individuale ale elevilor; 

- asigurarea unui mediu fizic potrivit pentru 

învăţare: săli de clasă, cabinete de 

specialitate, ateliere-şcoală, CDI ş.a. 

- îmbunătăţirea performanţelor de învăţare, 

- toţi elevii identificaţi având un nivel scăzut 

de pregătire vor beneficia de programe 

speciale de pregătire; 

- progres în pregătirea elevilor. 

- -programe 

de învăţare 

individuale 

care să 

asigure 

progresul şi 

învăţarea; 

- -programe 

de învăţare 

pentru 

elevii care 

participă la 

concursuri 

şcolare. 

Permanent 

-Echipa 

managerială 

 

-Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

 

-Cadrele 

didactice 
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3.2.6. PLAN  OPERAŢIONAL   

PENTRU ACTIVITĂŢI  DE  TRANZIŢIE  DE  LA  ŞCOALĂ  LA  LOCUL  DE  MUNCĂ 

 

OBIECTIVE: 

1. Asigurarea formării profesionale a  elevilor în condiţii similare cu cele ale viitorului loc de muncă; 

2. Dezvoltarea la elevi a abilităţilor cheie şi a competenţelor tehnice corespunzătoare viitorului loc de muncă, în vederea facilitării integrării 

cu succes a acestora, după absolvire în viaţa socio-economică; 

3. Responsabilizarea elevilor privind propria formare. 

 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate aşteptate 
Termen de 

realizare 

Persoane 

care răspund 

Factori de 

influenţă 
Parteneri 

1. Corelarea ofertei educaţionale cu calificările necesare pe 

piaţa muncii 

• Identificarea agenţilor economici, corespunzător domeniilor de 

pregătire profesională ale şcolii; 

• Elaborarea de Curriculum-uri la decizia şcolii (CDŞ) şi 

Curriculum în dezvoltare locală (CDL), de comun acord cu 

consultarea agenţilor economici reprezentativi din oraş; 

• Fundamentarea planului de şcolarizare, în acord cu cererea de 

calificări de pe piaţa muncii. 

- Adaptarea curriculum-ului 

la decizia şcolii (CDŞ) şi 

curriculum-ului în 

dezvoltare locală (CDL) 

elaborate, la condiţiile 

agenţilor parteneri 

- Plan de şcolarizare stabilit 

în acord cu cererea de 

calificări de pe piaţa muncii 

An scolar 

2019-2020 

Directorul 

adjunct  

 

- gradul de interes a 

partenerilor 

Agenţii 

econo-

mici 

parteneri 

 

I.Ş.J. 

Suceava 

2. Planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de 

instruire teoretică şi practică pentru formarea profesională a 

elevilor, în condiţii care să le asigure atingerea 

performanţelor profesionale şi să le faciliteze integrarea la 

locul de muncă 

• Pregătirea şi desfăşurarea activităţilor didactice, cu scopul 

dezvoltării abilităţilor cheie şi dobândirea de către elevi a 

competenţelor tehnice necesare viitorului loc de muncă 

• Utilizarea în procesul de predare-învăţare a metodelor activ-

participative (învăţare centrată peelev) şi a unor strategii de 

învăţare adaptate stilurilor individuale de învăţare, nevoilor, 

abilităţilor şi gradului de motivare a fiecărui elev; 

• Realizarea de activități remediale pentru elevii cu rezultate 

scazute la testele initiale, in special la disciplinele de 

- Protocoale de colaborare 

încheiate cu agenţi 

economici, pentru toate  

domeniile de pregătire 

 

 

- Dobândirea de către elevi a 

competenţelor pentru 

abilităţi cheie şi tehnice 

specializate, corespunzător 

Standardelor de Pregătire 

Profesională 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

Octombrie 

2019 

 

 

 

 

 

 

Directorii 

adjuncti 

 

 

 

 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

Directorii 

adjuncţi 

 

 

 

Factori de influenţă 

negativă: 

-lipsa de interes 

sau/şi  a partenerilor, 

a elevilor 

-evoluţie defavorabilă 

a pieţei muncii 

-situaţia economică la 

nivel local şi naţional 

-cererea de produse 

-direcţiile de 

dezvoltare a (ale 

agentului economic) 

pe plan local sau 

Agenţii 

econo-

mici 

parteneri 
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Acţiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate aşteptate 
Termen de 

realizare 

Persoane 

care răspund 

Factori de 

influenţă 
Parteneri 

invatamant la care vor sustine examen de bacalaureat 

• Realizarea unor materiale de învăţare-evaluare, adaptate unor 

metode didactice eficiente şi moderne; 

• Utilizarea metodelor alternative de evaluare (autoevaluarea). 

• Desfăşurarea activităţilor de instruire practică a elevilor în 

spaţii dotate corespunzător şi în condiţii similare viitorului loc 

de muncă: ateliere şcoală şi agent economic, corespunzător 

domeniului de pregătire profesională. 

• Formarea comisiei responsabile cu activitatea de protecţie a 

muncii şi P.S.I. 

• Realizarea instructajului şi completarea fişelor individuale de 

protecţie a muncii  a elevilor, cu folosirea metodelor interactive 

de realizare a instructajului ce vizează şi evaluarea 

cunoştinţelor elevilor 

• Întocmirea graficelor  de desfăşurare a activităţilor de instruire 

practică curentă şi comasată 

• Încheierea de conventii de colaborare (parteneriate) cu agenţii 

economici la care se vor desfăşura  activităţile de instruire 

practică 

• Repartizarea elevilor la agenţii economici 

• Monitorizarea activităţilor de instruire practică a elevilor de 

către cadre didactice ale şcolii şi reprezentanţi ai agenţilor 

economici 

• Participarea elevilor la olimpiade-concursuri şcolare. 

• Organizarea simulării examenelor finale de absolvire. 

• Monitorizarea absolvenţilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dobândirea de către elevi a 

priceperilor şi deprinderilor 

practice 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Premii la concursurile 

şcolare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An scolar 

2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directorii 

adjuncţi 

regional 

-competitivitatea 

agenţilor economici, 

în funcţie de normele 

de calitate 

-retehnologizarea şi 

restructurarea unor 

unităţi economice 

-implementarea 

normelor de protecţia 

mediului 

-migrarea forţei de 

muncă 

-calitatea 

managementului 

Factori cu influenţă 

pozitivă: 

-derularea proiectului 

prin Program Phare, 

prin care a fost 

reabilitat şi dotat cu 

echipamente  atelierul 

şcoală (textile, 

mecanică, 

electromecanică) 

-participarea cadrelor 

didactice la cursuri de 

formare 

3. Asigurarea pentru elevi, a condiţiilor de informare, 

orientare şi consiliere privind cariera 

• Consilierea elevilor pentru buna orientare privind cariera, în 

scopul responsabilizării  elevului privind propria formare şi 

atingerii performanţelor profesionale; 

• Participarea elevilor la simularea unor interviuri în vederea 

- 80% dintre absolvenţi vor fi 

pregătiţi pentru o analiză 

obiectivă  a pieţei forţei de 

muncă 

- Inserţia a minim 15 % dintre 

absolvenţi pe piaţa muncii 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

Echipa 

managerială 

 

 

 

 

-gradul de  interes al 

elevilor pentru propria 

formare; 

 

 

 

Agenţii 

economici 

parteneri 
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Acţiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate aşteptate 
Termen de 

realizare 

Persoane 

care răspund 

Factori de 

influenţă 
Parteneri 

angajării; 

• Participarea elevilor la târguri de job-uri („Bursa locurilor de 

muncă”) la care să fie prezenţi invitaţi ai reprezentanţilor 

agenţilor economici; 

• Asigurarea unei baze de date care să cuprindă situaţia locurilor 

de muncă vacante şi documentele necesare angajării; 

• Consilierea elevilor din clasele a IX-a si a X-a, privind  

continuarea formării la nivelurile 4 de calificare. 

- 80% dintre elevii claselor a 

X-a vor continua studiile la 

nivel 4 

 

 

 

Sfârşitul 

anului şcolar 

Consilier 

educativ 

 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

 

-existenţa cabinetului 

de consiliere şcolară 

şi a unui cadru 

didactic specializat; 

-existenţa CDI. 
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3.2.7. PLANUL DE MĂSURI PENTRU ASIGURAREA PROTECŢIEI UNITĂŢILOR ŞCOLARE, 

A SIGURANŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR, ANUL ŞCOLAR 2019-2020 

 

Obiectivul Măsuri şi acţiuni Termen 

Resurse 
(informaţionale, 

materiale, umane, 
financiare) 

Responsabil 
/monitorizare 

Evaluare 

Aplicarea 
legislaţiei 
specifice şi a 
regulamentelor 
referitoare la 
asigurarea 
protecţiei unităţii 
şcolare, 
protejarea elevilor 
şi a personalului 
didactic 

 Actualizarea Regulamentului de Ordine Interioară 
şi a procedurilor ce au drept scop siguranţa 
mediului şcolar 

Octombrie 
2019 

 

Regulamentul de 
Ordine Interioară 

Echipa managerială 
Cadre didactice/ 
Profesori diriginţi 
Comisia de disciplină 

Aplicarea ROI şi a 
procedurilor 

 Prelucrarea, în Consiliul profesoral, a 
legislaţieiprivind siguranţa în unităţile de 
învăţământ şi a prezentului plan de măsuri 
PROCEDURII OPERAŢIONALA ISJ SUCEAVA 
COD CIS 033/24.09.2014 

 
Noiembrie  

2019 
 

Documente legislative 
conform notei nr. 

11344 din 
12.09.2012şi a 
PROCEDURII 

OPERAŢIONALA ISJ 
SUCEAVA COD CIS 

033/24.09.2014 

Comisia de disciplină 
Proces verbal Consiliu 
profesoral 

 Aplicarea prevederilor specifice documentelor 
menţionate anterior 

An şcolar 
2019-2020 

Procese verbale 
Rapoarte comisie 

Comisia de disciplină 
Cadre didactice/ 
Profesori diriginţi 

Asigurarea  unui climat 
de ordine şi disciplină în 
şcoală 

 Afişarea la loc vizibil a regulilor de acces în şcoli 
An şcolar 

2019-2020 
Avizier 

profesori/elevi 

Personalul 
administrativ/ Echipa 
managerială 

 Verificarea condiţiilor de acces în şcoală pentru 
profesori, elevi şi vizitatori 

An şcolar 
2019-2020 

Plan acces 
Plăcuţe indicatoare 

Echipa managerială 
Personalul 
administrativ 

Existenţa plăcuţelor 
indicatoare. 
Absenţa persoanelor 
străine, cu interese 
dăunătoare mediului 
şcolar 

 Asigurarea funcţionalităţii convenţiei de parteneriat  
dintre unitatea şcolară, poliţia municipiului Fălticeni , 
Jandarmerie pentru siguranţa mediului şcolar 

An şcolar 
2019-2020 

Convenţie 
parteneriat 

Comisia de disciplină 
Cadre didactice/ 
Profesori diriginţi 

Optimizarea procesului 
de colaborare în cadrul 
parteneriatului 
Reducerea numărului de 
infracţiuni la nivelul şcolii 

 Monitorizarea  purtării uniformelor şcolare şi a 
însemnelor şcolii (ecuson personalizat) 

An şcolar 
2019-2020 

Elevi/uniforme 
şcolare 

Echipa managerială 
Cadre didactice/ 
Profesori diriginţi 

Asigurarea unei ţinute 
decente pentru elevi 
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Obiectivul Măsuri şi acţiuni Termen 

Resurse 
(informaţionale, 

materiale, umane, 
financiare) 

Responsabil 
/monitorizare 

Evaluare 

Comisia de disciplină 

 Monitorizarea    prezenţei elevilor la cursuri (zilnică, 
lunară, semestrială şi anuală) 

An şcolar 
2019-2020 

Catalog 
Centralizator 

frecvenţă 
săptămânal, lunar, 

anual 

Echipa managerială 
Cadre didactice/ 
Profesori diriginţi 
Responsabil 
frecvenţă 

Diminuarea 
absenteismului cu 5%, 
la nivel de unitate 
şcolară 

 Identificarea elevilor cu frecvenţă slabă sau tendinţă 
de abandon 

An şcolar 
2019-2020 

Catalog 
Centralizator 

frecvenţă 
săptămânal, lunar, 

anual 
Statistici 

Echipa managerială 
Cadre didactice/ 
Profesori diriginţi 
Responsabil 
frecvenţă 

 Depistarea cauzelor care generează fenomenul de  
absenteism şi iniţierea măsurilor urgente de prevenire 
şi combatere  

An şcolar 
2019-2020 

Fişa psihopedagogică 
a elevului 

Echipa managerială 
Cadre didactice/ 
Profesori diriginţi 
Comisia de disciplină 
Psihologi şcolari 

 Eficientizarea colaborării şcolii cu familiile elevilor şi  
cu autorităţile locale 

An şcolar 
2019-2020 

Plan activităţi cu 
părinţii 

Procese verbale 

Echipa managerială 
Cadre didactice/ 
Profesori diriginţi 
Psihologi şcolari 

Implicarea unui număr 
cât mai mare de părinţi 
în activităţile şcolare şi 
extraşcolare 

Implicarea 
factorilor 
educaţionali, a 
părinţilor , a 
elevilor, a 
instituţiilor abilitate 
(Poliţie, 
Jandarmerie, etc. ) 
în activităţi de 
prevenire a 
infracţionalităţii şi 
de asigurare a unui 
climat de siguranţă 
civică 

 Constituirea şi funcţionarea comisiilor ce au ca 
atribuţii siguranţa şcolară 

1.09.2019 
 

Decizii comisii 
Plan de măsuri pe 

comisii 
Rapoarte periodice 

Consiliul de 
Administraţie 
Echipa managerială 
Consiliul profesoral 

Asigurarea  unui climat 
de ordine şi disciplină în 
şcoală 

 Derularea de proiecte/actăivităţi educaţionale, cu 
scopul: 

1. Prevenirii violenţei: 
- Drogurile – semne de maturitate? Violenţa – o 

problemă a școlii de azi. Combaterea violenţei –
dezbatere, analiză de caz,  măsuri concrete, 
rezultate obținute. - lecţie deschisă la dirigenţie, 

- „Toleranţa este arma celor puternici !” - 
consilierea părinţilor 

- ,,PREVENIREA VIOLENTEI IN SCOALA” – 
proiect educativ; 

- Dăruim din suflet - proiect educativ - acţiuni de 

 
An şcolar  

2019-2020 

Plan de activităţi 
comisia diriginţilor 

Raportare periodică 
Raportare proiecte 

Echipa managerială 
Cadre didactice/ 
Profesori diriginţi 
Consiliul consultativ al 
elevilor 
Consilier educative 
Profesori psihologi 
Parteneri proiecte 

Implicarea în totalitate a 
claselor şi elevilor în 
activităţi/proiecte 
educative 
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Obiectivul Măsuri şi acţiuni Termen 

Resurse 
(informaţionale, 

materiale, umane, 
financiare) 

Responsabil 
/monitorizare 

Evaluare 

voluntariat. 
2. Siguranţei stradale: 
- „Ştii să circuli?” - prelucrarea regulilor de 

circulaţie, 
- „Circulăm în siguranţă?”- lecţie la dirigenţie, la 

toate clasele. 
3. Prevenirii/reducerii absenteismului, 

abandonului şcolar, consumului de substanţe 
de risc pentru elevi: 

- „Nu drogurilor”  - proiect de combatere a 
consumului de droguri şi a traficului de persoane,  
partener Alianţa Internaţională Antidrog, filiala 
Suceava; 

- Vizionarea  filmului „Human Traffic”, discuţii 
despre mesajul filmului; 

- PREVENIREA 
ABANDONULUI/ABSENTEISMULUI SCOLAR” 
– proiect educativ; 

- Program de preventie a absenteismului si 
abandonului scolar - Abandonul scolar - vina 
nimanui, problema tuturor; 

- Program de dezvoltare personala a parintilor 
„Schimbări mici - DIFERENTE MARI”. 

 Stimularea participării copiilor de alte etnii la 
educaţia şcolară; dezvoltarea ofertei de activităţi 
extraşcolare cu specific intercultural atractiv 

An şcolar 
2019-2020 

Plan de activităţi 
comisia diriginţilor 

Cadre didactice/ 
Profesori diriginţi 
Consiliul consultativ al 
elevilor 
Consilier educativ 

Implicarea în totalitate a 
elevilor de alte etnii în 
activităţi extraşcolare 

 Asigurarea funcţionării acţiunilor de consiliere 
psihopedagogică individuală şi de grup în cazul 
elevilor care comit acte de indisciplină (sau cu 
alte nevoi) 

An şcolar 
2019-2020 

Planificarea activităţilor 
profesorilor psihologi 
Program de consiliere 

afişat 

Echipa managerială 
Cadre didactice/ 
Profesori diriginţi 
Psihologi şcolari 

Diminuarea actelor de 
indisciplină 

 Monitorizarea internă a actului didactic  prin 
observaţii permanente 

Corespun-
zător 

etapelor de 
monitorizar
e internă 

Graficul activităţilor de 
monitorizare internă 
Fişe de observare a 

lecţiei 
Raportul de 

Echipa managerială 
Comisia pentru 
Evaluare şi Asigurare a 
Calităţii 

Îmbunătăţirea actului 
didactic cu scopul 
creşterii gradului de 
atractivitate pentru elevi 
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Obiectivul Măsuri şi acţiuni Termen 

Resurse 
(informaţionale, 

materiale, umane, 
financiare) 

Responsabil 
/monitorizare 

Evaluare 

monitorizare internă: 
etapa I, II, III 

 Participarea periodică a poliţiştilor de proximitate 
la activităţile cu părinţii şi la orele de dirigenţie 

 Intervenţia poliţiei locale prin desemnarea de 
reprezentanţi care să monitorizeze cazurile de 
violentă sau alte fapte antisociale săvârşite în 
incinta şcolii sau în vecinătatea ei 

An şcolar 
2019-2020 

Planificarea orelor de 
dirigenţie 

Proiecte didactice 
Procese verbale 
Note informative 

Convenţie de 
parteneriat 

 
Echipa managerială 
Comisia de disciplină 
Profesori diriginţi 

Prevenirea actelor de 
insfracţiune 

Comunicarea 
eficientă între 
factorii 
responsabili, 
pentru asigurarea 
derulării în condiţii 
normale a 
procesului de 
învăţământ 

 Comunicarea permanentă între unitatea noastră 
şcolară  şi I.S.J. cu scopul atragerii elevilor în 
proiecte educative specifice şi pentru informarea 
privind situaţiile de nesiguranţă în mediul şcolar 

An şcolar 
2019-2020 

Note informative 
Reuniuni la nivel de 

ISJ 
Activităţi de parteneriat 

Echipa managerială 
Consilier educativ 

Îmbunătăţirea imaginii 
şcolii 

 Stabilirea unui sistem de comunicare în vederea 
intervenţiei rapide pentru aplanarea sau 
soluţionarea stărilor conflictuale sau a actelor de 
violenţă 

An şcolar 
2019-2020 

Note informative 
Convenţie de 
parteneriat 

Plan de măsuri 

Echipa managerială 
Comisia de disciplină 

Acţionarea cu 
promtitudine şi eficienţă 
a factorilor implicaţi 

Eficientizarea 
acţiunilor 
necesare pentru 
asigurarea ordinii 
şi liniştii publice 

 Monitorizarea actelor de violenţă comise în şcoală 
şi în zona unităţii şcolare 

An şcolar 
2019-2020 

Date centralizate la 
nivel de comisie 

Comisia de disciplină 
Profesor/elev serviciu 

Diminuarea actelor de 
violenţă 

 Optimizarea colaborării cu  mass-media locală şi 
realizarea unor activităţi comune  destinate 
susţinerii şi influenţării pozitive a 
comportamentului elevilor şi a membrilor 
comunităţii 

An şcolar 
2019-2020 

Diseminări periodice 
ale exemplelor de 

bună practică 

Echipa managerială 
Comisia de disciplină 
Purtătorul de cuvânt al 
şcolii 

Diseminarea exemplelor 
de bună practică cu 
scopul îmbunătăţirii 
comportamentului 
elevilor 

 Întocmirea unei baze de date care să cuprindă : 
starea infracţionalităţii juvenile în rândul elevilor, 
fapte comise, moduri de operare, frecvenţă,  
lucrătorul de poliţie care are în responsabilitate 
unitatea şcolară 

 
Semestrul I, 
Semestrul II 

 
 

Baza de date revizuite 
periodic 

Comisia de disciplină 
Psihologul şcolar 
Compartimentul 
secretariat 
Profesorii diriginţi 

Baza de date 
funcţională 

 Popularizarea sistemului unic de Apel de Urgenţă 
-112 pentru preluarea sesizărilor în situaţii de 
urgenţă privind starea de sănătate, aplanarea sau 
soluţionarea stărilor conflictuale grave sau a 
actelor de violenţă fizică în incinta şcolii 

An şcolar 
2019-2020 

Afişe 
Pliante 

Comisia de disciplină 
Psihologul şcolar 
Profesorii diriginţi 

Utilizarea cu 
discernământ şi doar în 
caz de urgenţă a 
sistemului de apel 
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Obiectivul Măsuri şi acţiuni Termen 

Resurse 
(informaţionale, 

materiale, umane, 
financiare) 

Responsabil 
/monitorizare 

Evaluare 

 Asigurarea sistemelor electronice de 
supraveghere, pază şi alarmare 

An şcolar 
2018 - 2019 

Înregistrări video 
Echipa managerială 
Inginerul de sistem 

Diminuarea actelor de 
violenţă şi a infracţiunilor 
la nivelul şcolii  Asigurarea cu personal de pază a unităţii de 

învăţământ - reactualizarea fişei postului 

Septembrie 
2019 

Fişa postului 

Consiliul de 
administraţie 
Echipa mangerială 
Personalul 
administrativ 

 Identificarea surselor de finanţare pentru 
asigurarea  sistemelor de siguranţa şi pază a 
şcolii 

An şcolar 
2019-2020 

Cadru legislativ 
Consiliul de 
administraţie 
Echipa mangerial 

Îmbunătăţirea sistemelor 
de siguranţa şi pază a 
şcolii 
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3.2.8.PLAN DE ACTIVITATE AL CENTRULUI DE DOCUMENTARE ȘI INFORMARE 

AN ŞCOLAR 2019-2020 
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Tip activitate 

Activităţi 

R
e
s
p

o
n

s
a
b

il
i 

P
a
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e
n

e
ri

 

P
e
ri

o
a
d

a
 

Modalităţi de 

evaluare 
p

e
d

a
g

o
g
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e
 

c
u
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u
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d
e

 

c
o

m
u

n
ic

a
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d
e

 g
e

s
ti

u
n

e
 

G
E

S
T
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N

A
R

E
A

 

R
E

S
U

R
S

E
L

O
R

 M
A

T
E

R
IA

L
E

 

- Completarea 

fondului 

documentar 

  ▲ ▲ 

- Analiza fondului documentar existent în CDI şi în bibliotecă; 

- Identificarea şi ierarhizarea nevoilor utilizatorilor; 

- Actualizarea şi completarea fondului documentar în funcţie de  profilul şi 

specificul unităţii şcolare, cerinţele de informare şi documentare ale 

utilizatorilor, recomandările programelor şcolare la disciplinele studiate în 

şcoală; 

p
ro

f.
 d

o
c
u
m

e
n

ta
ri
s
t 

e
c
h

ip
a

 p
e

d
a
g

o
g
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A
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o

c
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p
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n
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C
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s
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 C
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D

id
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G
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, 
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S
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c
e

a
v
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p
e

 p
a
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u
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u

l 
a

n
u
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i 
ş
c
o

la
r 

Documente de 

gestiune a 

fondului 

documentar 

Procese 

verbale de 

donaţii/ 

achiziţii 

PM 

Fişa postului 

Achiziţia unui 

soft pentru 

CDI 

- Completarea 

documentelor 

de gestiune 

 

  ▲ 

Întocmirea documentelor de gestiune; 

- Tratarea documentelor de gestiune din punct de vedere fizic şi intelectual 

respectând normele biblioteconomice în vigoare; 

- Informatizarea gestionării fondului documentar; 

- Elaborarea 

comenzilor de 

carte şi 

periodice în 

funcţie de 

bugetul aprobat 

de C.A. 

 

 ▲ ▲ 

- Achiziţionarea de fond de carte / periodice în funcţie de nevoile 

utilizatorilor; 

- Achiziţionarea de soft educaţional în funcţie de bugetul alocat; 
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Tip activitate 

Activităţi 

R
e
s
p

o
n

s
a
b

il
i 

P
a
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e
n

e
ri

 

P
e
ri

o
a
d

a
 

Modalităţi de 

evaluare 

p
e

d
a

g
o

g
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e
 

c
u
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u
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d
e

 

c
o

m
u

n
ic

a
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d
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g
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s
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o
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a
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O
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G
A

N
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A
R

E
 Ş

I 
  

F
U

N
C

Ţ
IO

N
A

R
E

A
 

C
D

I-
u

lu
i 

- Elaborarea 

R.O.I. în CDI şi 

a calendarului 

activităţilor 

pedagogice 

 

▲  ▲ ▲ 
- Întocmirea planificării calendaristice semestriale şi prezentarea ei 

echipei pedagogice, elevilor şi utilizatorilor C.D.I. 

p
ro

f.
 d

o
c
u
m

e
n
ta

ri
s
t 

e
c
h
ip

a
 p

e
d
a
g

o
g

ic
ă

 

 
A

s
o
c
ia

ţi
a
  

p
ă
ri

n
ţi
lo

r 

     
s
e

p
t.

- 
n

o
v
. 

2
0

1
9
 

 

PM 

Orarul CDI 

Fişa postului 

Portofoliu CDI 

Fişa de evaluare 

CDI 

Raport semestrial 

Fotografii 

Nr. înregistrări în 

Registrul 

de evidenţă CDI 

- Amenajarea 

spaţiilor 

specifice 

Centrului de 

Documentare şi 

Informare 

  ▲ ▲ 
- Realizarea sistemului de semnalizare a CDI, a materialelor decorative 

de semnalare a spaţiilor specifice, a panourilor de informare şi afişaj. 

p
e

rm
a
n

e
n

t 

- Organizarea 

colecţiilor 
  ▲ ▲ 

- Organizarea fondului documentar pe domenii conform sistemului de 

clasificare zecimal. 

p
e

rm
a
n

e
n

t 

- Facilitarea 

accesului la 

noile mijloace 

de informare şi 

comunicare 

▲ ▲ ▲  

- Asistarea cadrelor didactice şi îndrumarea lor, la nevoie, în privinţa 

utilizării tablei interactive, videoproiectorului. 

- Activităţi didactice bazate pe soft-urile educaţionale existente în CDI: 

„Când ora se mută în CDI”. 

- Îndrumarea elevilor spre utilizarea TIC în căutarea de informaţii şi în 

redactarea unor proiecte sau referate. 

p
e

rm
a
n

e
n

t 

 

  



PLAN DE ACȚIUNE AL ȘCOLII AN ȘCOLAR: 2019-2020 

 

 
COLEGIUL TEHNIC „MIHAI BĂCESCU ” FĂLTICENI 117 

O
b

ie
c
ti

v
e
 

g
e
n

e
ra

le
 

O
b

ie
c
ti

v
e
 

s
p

e
c
if

ic
e
 

Tip activitate 

Activităţi 

R
e

s
p

o
n

s
a

b
il

i 

P
a
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e

n
e

ri
 

P
e

ri
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a
d

a
 

Modalităţi de 

evaluare 

p
e

d
a

g
o

g
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e
 

c
u
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u

ra
le

 

d
e

 

c
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m
u

n
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a
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d
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A
S
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R
A

R
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A
  

P
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N
E

R
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 P
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T
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Ă
 A

 

U
N

E
I 

P
O

L
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I 

D
O

C
U

M
E

N
T

A
R

E
 

 

- Iniţierea în 

cercetarea 

documentară 

 

▲ ▲ ▲  

- Activităţi programate/neprgramate ale cadrelor didactice şi ale 

elevilor din şcoală în C.D.I. 

- Formarea elevilor în domeniul cercetării documentare (cele 6 

etape ale cercetării documentare). 

- Integrarea secvenţelor de cercetare documentara în unităţi 

disciplinare. 

- 
p

ro
f.

 d
o
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u
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n
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s
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 p
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S
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C
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A
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p
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 1

 g
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d
in
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 d

in
 o
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ş
, 
M

-r
e

a
 P

u
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a
; 

p
e

rm
a
n

e
n

t 

PM 

PDI 

Fişa postului 

Orarul CDI 

Proiecte de 

activitate ale CDI 

Portofoliu CDI 

Raport semestrial 

Fotografii 

Rapoarte de 

activitate 

Nr. înregistrări în 

Registrul 

de evidenţă CDI 

- Derularea unor 

activităţi vizând 

dobândirea 

autonomiei în 

învăţare 

▲ ▲ ▲  

- Promovarea C.D.I. împreună cu echipa pedagogică prin 

intermediul afişelor, orelor de dirigenţie sau activităţilor 

extraşcolare. 

- Activităţi de întocmire a unui dosar documentar, referate tematice, 

portofolii, revista şcolară etc. 

p
e

rm
a
n

e
n

t 
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- Dezvoltarea 

unor proiecte 

care să incite şi 

să motiveze 

pentru lectură 

▲ ▲ ▲  - Identificarea nevoilor de lectură ale elevilor. 

- Iniţierea elevilor în tehnicile de lectură şi învăţare eficientă. 

- Activităţi de încurajare a lecturii în parteneriat cu profesorii de 

disciplină. 

- Organizarea animaţiilor legate de lectură. 

- Proiecte/activităţi de parteneriat cu biblioteca judeţeană, biblioteca 

oraşului, muzee, librării alte instituţii care sa atragă elevii spre 

lectură: „O carte pentru şcoala mea”, Cerc de lectură: „Trepte”, 

„Săptămâna cărţii” „Mesaj pentru tine!”,  „Voluntar în CDI”, 

„Fălticeniul Lovineştilor”, Festivalul Şanselor Tale, „Săptămâna 

educaţiei globale”, „Săptămâna educaţiei nonformale”,  „Alimentaţie 

sănătoasă”, „Istoria orală a comunităţii locale”,  „Talentul nu are 

limite”, „Când ora se mută în CDI”, Spectacol caritabil „Magia 

Crăciunului”,  Concurs Naţional „Eternul feminin în evoluţia 

umanităţii”, Festivalul Internaţional „Primăvara poeţilor”, „Dăruim din 

suflet”, „Zilele şcolii”, „Săptămâna porţilor deschise”. 

p
e

rm
a
n

e
n
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- Activităţi de 

aprofundare a 

cunoştinţelor 

sau de 

recuperare 

pentru elevi 

aflaţi în 

dificultate 

▲  ▲  

- Planificarea şi desfăşurarea în colaborare cu cadrele didactice a 

activităţilor de recuperare a elevilor în dificultate sau eşec şcolar. 

- Organizarea împreună cu psihologul şcolii a unor activităţi de 

motivare înspre şcoală a elevilor cu dificultăţi în învăţare sau 

comportamente deviante. 

- Acivităţi pedagogice „şcoală după şcoală”. 

p
e

rm
a
n

e
n

t 

- Realizarea 

unor activităţi 

privind 

orientarea 

şcolară 

▲ ▲ ▲  
- Planificarea (împreună cu psihologul şcolii  şi cu diriginţii claselor 

terminale) unor activităţi de orientare şcolară. 

- Organizarea unor întâlniri şi activităţi de orientare şcolară şi 

profesională. 

s
e

m
e

s
tr
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l 
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 Tip activitate 
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p
e

d
a
g

o
g

ic
e
 

c
u

lt
u

ra
le

 

d
e

 

c
o

m
u

n
ic

a
re

 

d
e

  

g
e

s
ti

o
n

a
re

 

A
C

C
E

S
U

L
 L

A
  

C
U

L
T

U
R

Ă
 Ş

I 
C

IV
IL

IZ
A

Ţ
IE

 

- Promovarea 

fondului 

documentar 

 

▲ ▲ ▲ ▲ 

- Expoziţii  cu documentele nou intrate în fondul documentar al 

C.D.I. 

- Prezentarea unei colecţii a unui autor, a unor cărţi premiate. 

- Expoziţii cu teme de actualitate. 

- Întâlniri cu autori, lansări de carte. 

- 
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PM 

Orarul CDI 

Portofoliu CDI 

Raport semestrial 

Fotografii 

Rapoarte de 

activitate 

Pagina web a şcolii 

Nr. înregistrări în 

Registrul 

de evidenţă CDI 

Nr. de articole 

mass-media 

- Promovarea 

unei culturi 

audio-video de 

calitate 

 ▲ ▲  

- Îndrumarea elevilor în selectarea materialelor şi a informaţiilor de 

calitate. 

- Realizarea de proiecţii video (filme documentare / artistice) pe 

diferite teme. 

- Realizarea de vizionări / audiţii (casetă, CD) la diverse discipline 

nonlingvistice, la limbile străine. 

p
e
rm

a
n
e
n
t 

- Dezvoltarea de 

parteneriate 

(locale, 

regionale, 

naţionale, 

europene) 

▲  ▲  

- Colaborarea cu instituţii de cultură în realizarea unor proiecte cu 

caracter educativ. 

- Realizarea unor proiecte de parteneriat cu diferite grădiniţe, şcoli 

şi licee din judeţ sau din ţară. 

- Realizarea unei excursii documentare şi culturale la M-rea Putna 

(tema „Sfinţii Martiri Brâncoveni”) 

p
e
rm

a
n
e
n
t 

    

o
c
t.
 2

0
1
4
 

 

- Promovarea 

instituţiei 
▲ ▲ ▲  

- Selectarea activităţilor reprezentative din C.D.I. şi realizarea unui 

pliant / CD de prezentare a şcolii. 

- Participarea la proiecte şi programe prilejuite de diverse 

evenimente culturale  (pe plan naţional şi internaţional). 

- Promovarea imaginii şcolii prin mijloacele multimedia, pliante, 

afişe, postere, broşuri de prezentare a şcolii şi a C.D.I., situl şcolii. 

- Cercuri metodice. 

p
e
rm

a
n
e
n
t 

- Organizarea de 

expoziţii 
▲ ▲ ▲  

- Expoziţii tematice de desene. 

- Expoziţii tematice de carte. 

- Expoziţii cu produse realizate de elevi. p
e
rm

a

n
e
n
t 
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3.3 PLAN DE ŞCOLARIZARE 

 3.3.1 PLANUL DE ŞCOLARIZARE - AN ŞCOLAR  2019-2020  realizat 100% conform Anexei 1. 

 

 

3.3.2 PLAN DE ŞCOLARIZARE AN ŞCOLAR 2020-2021 (propunere)  

GIMNAZIU, LICEU TEORETIC, LICEU TEHNOLOGIC și ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL Clasa a IX-a 
 

Nr. crt. Profil Specializare Nr. clase 

1. 

Real 
Matematică informatică 1 

Ştiinte ale naturii 2 

Uman 
Filologie 1 

Ştiinţe sociale 1 

2. Tehnic 

Tehnician designer vestimentar  

Tehnician operator tehnică de calcul 

Tehnician  electromecanic 

1 

1 

1 

3. Servicii Tehnician în turism 2 

  
Tehnician în gastronomie 1 

TOTAL CLASE:      11 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL și PROFESIONAL DUAL 

Nr. crt. Domeniul Calificarea Nr. clase 

1. Tehnic Confecționer produse textile 1 

2. Tehnic Mecanic auto – învățământ profesional dual 1 

3. Servicii Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație - 

învățământ profesional dual 

1 

TOTAL CLASE:     3 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL 

Nr. crt. Domeniul  Nr. clase 

1. Gimnaziu Clasa a V-a  1 

TOTAL CLASE:     1 
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3.4  PLANUL DE PARTENERIAT AL ŞCOLII 

 

OBIECTIVE: 

 Asigurarea caracterului formativ şi practic-aplicativ al învăţării 

 Adaptarea la condiţiile de muncă specifice viitoarei profesii 

 Integrarea în mediul social şi profesional 

 Optimizarea comunicării şi relaţionării 

 Creşterea absorbţiei pe piaţa muncii 
 

ACTIVITĂŢI ÎN PARTENERIAT 

 

Organizaţia parteneră Activitatea Cine răspunde 

Contribuţia 

serviciilor 

psiho-

pedagogice 

Când 
Rezultate 

evaluate/aşteptate 

Agenţii economici: 

 S.C.LOVERS ROMÂNIA S.R.L. 

 S.C. RCM S. A. 

 S.C.TURIST MOTO VELO S.R.L. 

 S.C. TRANSLOC S.A. 

 S:C EUROFRATELO SRL 

 SC   SERV TINICOR SRL 

 SC NUȚU TUDOR DANIEL SRL 

 SC FIRENA SRL 

 SC EN-GROS TRANZIT IMPEX SRL 

 SC MATADOR SRL 

 SC MIRAJ RESORT & SPA SRL 

 SC PETRIMAR OIL COM SRL 

 SC ASSIST SORWARE SRL 

 SC PARISIENNE A LA VYS SRL 

 SC TIGER – COM SRL 

 SC HIDRAULIC SERV SRL 

 SC CRIS TRAVEL SRL 

- Semnează acordul de 

parteneriat; 

- Elaborează CDL; 

- Oferă cadrul de desfăşurare a 

instruirii practice; 

- Asigură consultanţă de 

specialitate; 

- Organizează concursuri 

profesionale; 

- Sponsorizează activităţi ale 

şcolii; 

- Participă la bursa locurilor de 

muncă; 

- Angajează la finalul perioadei 

de şcolarizare. 

-Director adjunct 

-Responsabili comisii 

metodice 

-Maiştri instructori 

Asigură 

consultanţă de 

specialitate 

Noiembrie 

2019 

Raportări semestriale 

privind derularea 

activităţilor care fac 

obiectul acordului încheiat 
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Agenţia Judeţeană de Ocupare a 

Forţei de Muncă 

- Oferă informaţii de pe  piaţa 

muncii; 

- Furnizori de formare; 

- Organizează bursa locurilor de 

muncă pentru adulţi. 

Dir. adj. Ţuca Mariana 

Silvia 

Asigură 

consultanţă de 

specialitate 

An scolar 

2019-2020 

Raportări semestriale 

/oferirea de informaţii 

necesare stabilirii unui 

plan de şcolarizare 

compatibil cu piaţa muncii 

Reprezentanţii  părinţilor 
- Lectorate cu părinţii; 

- Activităţi părinţi – elevi. 

-Prof. Deleanu Elena 

-Responsabil CRP 

Vasilache Elena 

Asigură 

consultanţă de 

specialitate 

Conform 

planificării 
Raportări semestriale 

Centrul Judeţean de Resurse si 

Asistenţă  Educaţională 

- Realizează diagnoza privind 

opţiunile elevilor de cl. a VIII-a; 

- Se implică în crearea reţelei 

prin oferirea de informaţii de 

specialitate; 

- Asigură consilierea  

profesorilor şi a elevilor; 

- Identifică problemele elevilor; 

- Contribuie la evaluarea 

psihologică a elevilor (consilieri 

individuale şi de grup); 

- Propune planuri de intervenţie; 

- Asigură consiliere privind 

cariera. 

-Psiholog 

Maria Hancea 

-Consilier educativ 

Jarcau Mihaela 

-Psiholog şcolar 

Ungureanu Tudorita 

Asigură 

consultanţă de 

specialitate 

Acord de 

parteneriat 

An scolar 

2019-2020 

Implementări programe 

Diseminări informaţii 

Inspectoratul Şcolar judeţean 

- Elaborare, implementare 

proiecte educaţionale şi de 

formare profesională. 

Dir. Suseanu Claudia - 
An scolar 

2019-2020 

Materiale de disemi-nare 

si multiplicare a 

experinţelor educaţionale 

şi de formare profesională 

Reprezentant Servicii Sociale 

(Primăria, Consiliul Local) 

- Furnizori de  informaţii şi de 

resurse materiale; 

- Implementare programe 

educaţionale si de finanţare. 

Dir. Suseanu Claudia 

Asigură 

consultanţă de 

specialitate 

An scolar 

2019-2020 

Raportări 

semestriale/oferirea de 

oportunităţi elevilor cu 

nevoi speciale 

Poliţia de proximitate 
- Furnizori de  educaţie în 

domeniu. 

-Dir. adj. Chirilă Silvia 

-Consilier educativ Jarcau  

Mihaela 

-Poliţist de proximitate 

- Asigură 

consultanţă de 

specialitate 

An scolar 

2019-2020 

Raportări  

lunare/obţinerea de 

informaţii educative din 

domeniu 

Reprezentant Servicii de Asistenţă 

pentru Copii şi Familie 
- Furnizori de informaţii. 

-Psiholog şcolar 

Ungureanu Tudorita 
- 

An scolar 

2019-2020 
Raportări semestriale 
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Alţii (ONG, etc.) 

Organizaţia „Salvaţi Copiii!” 

Direcţia pentru sănătate 

- Furnizori de formare profesori. 
-Consilier educativ Jarcau  

Mihaela 

Asigură 

consultanţă de 

specialitate 

la cerere 
Implementări programe 

Diseminări informaţii 

Parteneri externi 
Unităţi şcolare /organizaţii de 

formare. 

Dir. Suseanu Claudia 

Dir. adj Țuca Mariana Silvia 

Dir. adj Chirilă Silvia 

 
An scolar 

2019-2020 

Implementare  proiecte 

europene 

comune 

 

 

3.5.  FINANŢAREA PLANULUI 

 

 Finanţare din surse bugetare şi extrabugetare. 

 Finanţare din bugetul local pentru:  

• cheltuieli de personal; 

• cheltuieli materiale şi servicii; 

• cheltuieli burse elevi; 

• cheltuieli de capital. 

 Finanţare din venituri proprii: 

• hrană, regie, cazare internat pentru elevi; 

• practică ateliere şcolare; 

• chirii şi taxe; 

• sponsorizări; 

• fondul Comitetului de părinţi. 

 Finanţare externă prin proiecte şi programe.
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PARTEA a 4-a 

 

4.1. CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

 

CONSULTARE 

 

ACŢIUNI ÎN VEDEREA ELABORĂRII PAS: 

 Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor.  

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

 Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PAS prin: chestionare aplicate elevilor, părinţilor, 

profesorilor şcolii, inspectorilor şcolari, agenţilor economici, autorităţilor locale, altor parteneri 

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

implicaţi în formarea profesională; interpretarea datelor statistice la nivel regional şi local, la 

nivelul şcolii. Aceste informaţii au fost corelate cu priorităţile identificate la nivel regional şi 

local prin PRAI şi PLAI. 

 Colaborarea cu celelalte şcoli TVET din judeţ pentru colectarea şi prelucrarea informaţiilor în 

vederea analizei mediului extern. 

 Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare. 

 Prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare spre consultare 

personalului şcolii, în cadrul Consiliului profesoral şi în cadrul şedinţelor de catedră, elevilor 

şcolii, în cadrul Consiliului elevilor, părinţilor, în cadrul întâlnirilor cu părinţii şi partenerii sociali 

cu care şcoala are relaţii de parteneriat. 

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

obiectivelor priorităţilor. 

 Elaborarea planurilor operaţionale.  

 

SURSE DE INFORMAŢII: 

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

Consiliului elevilor, Consiliului reprezentativ al părinţilor, documente care atestă parteneriatele 

şcolii, oferta de şcolarizare); 

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

Administraţie, rapoarte ale echipei manageriale, rapoarte ale celorlalte compartimente ale 

şcolii - secretariat, administraţie, contabilitate, bibliotecă); 

 Documente  de prezentare şi promovare a şcolii; 

 Site-uri de prezentare a judeţului Suceava; 

 PRAI Nord – Est; 

 PLAI Suceava 2019-2021; 

 Recensământul populaţiei şi al locuinţelor din 18.03.2002; 

 Agenda Locală 21 Fălticeni; 

 Date statistice - AJOFM  Fălticeni; 

 Chestionare, discuţii, interviuri; 

 Rapoarte scrise ale ISJ şi MEN întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală. 
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MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

 

Implementarea PAS - ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii.  

Procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PAS prin:  

 întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare;  

 prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al Consiliului de 

Administraţie; 

 Corectare periodică şi actualizare. 

 

 

4.2. PROGRAMUL ACTIVITĂŢII DE DISEMINARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

 

Tipul activităţii Responsabilităţi 
Frecvenţa 

acţiunilor 
Datele întâlnirilor 

Prezentarea PAS - ului în Consiliul 

Profesoral 
Prof. Suseanu Claudia anual Decembrie  2019 

 Realizarea unui  dosar  informativ cu 

planurile de acţiune din PAS 

Prof. Chirila Silvia 

Prof. Ţuca Mariana-Silvia 
anual Februarie  2020 

Prezentarea PAS - ului în Consiliul de 

Administratie,  Comitetul de părinţi, agenţi 

economici, mass-media 

Prof. Suseanu Claudia anual Octombrie  2019 

Întocmirea seturilor de date care să 

sprijine monitorizarea ţintelor 
Prof. Chirilă Silvia lunar permanent 

Monitorizarea periodică a implementării 

acţiunilor individuale 

Prof. Chirilă Silvia 

Prof. Ţuca Mariana- Silvia 
semestrial 

Decembrie  2019 

Iunie  2020 

Urmărirea progresului în atingerea ţintelor 
Prof. Chirilă Silvia 

Prof. Ţuca Mariana- Silvia 
anual August  2020 

Stabilirea impactului asupra comunităţii Prof. Maftei Daniel anual Mai  2020 

Evaluarea progresului în atingerea 

ţintelor. Actualizarea acţiunilor din PAS în  

vederea  realizării obiectivelor propuse. 

Prof. Suseanu Claudia anual August  2020 
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GLOSAR 
 

 

 

TVET – Învăţământ profesional şi tehnic 

SAM – Şcoala de Arte şi Meserii 

MEC – Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

AEL – Programul Asistent Educaţional pentru Liceu 

PRAI – Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământul profesional şi tehnic 

PLAI – Planul Local de Acţiune pentru Învăţământul profesional şi tehnic 

AJOFM – Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

ISJ – Inspectoratul Şcolar Judeţean 

CLDPS – Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formarea Profesională 

CCD – Casa Corpului Didactic 

CJAPP – Centrul Judeţean de Asistenţă Psiho - Pedagogică 

ONG – Organizaţie Nonguvernamentală 

SWOT – Strengths (Puncte tari), Weaknesses (Puncte slabe), Opportunities (Oportunităţi),  

Treats (Ameninţări)   

SPP – Standarde de Pregătire Profesională 

ITC – Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale 

ADR – Agenţia de Dezvoltare Regională 

PF – Persoană fizică 

SNC – Societate în nume colectiv 

SCA – Societate în comandită pe acţiuni 

AF – Asociaţie familială 

RA – Regie autonomă 

SRL – Societate cu răspundere limitată 

SA – Societate pe acţiuni 

CJRAE – Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 

INCSMPS – Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale  
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ECHIPA DE ELABORARE A P.A.S. – ULUI 
 

 

 

1 Director prof. Suseanu Claudia Responsabil  comisie 

2 Director adj prof. dr. Țuca Mariana Silvia   Responsabil domeniul tehnic 

3 Prof. Savu Elena                                           Membru (îmbunătăţire, completare, monitorizare PAS) 

4 Prof. Monoranu Mihaela Doina                    Membru (îmbunătăţire, completare PAS) 

5 Prof. Grigoraș Magdalena                             Membru (monitorizare, evaluare PAS) 

6 Prof. dr. Jarcău Mihaela                                Membru (monitorizare, evaluare PAS) 

7 Prof. dr. Maftei Daniel                                  Membru (îmbunătăţire, completare PAS) 

8 Ing. Sistem Constantineanu Ciprian             Membru (informare, diseminare PAS)      
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ANEXE 

 

 

 

Anexa 1. Planul de şcolarizare 2019-2020 

Anexa 2. Evoluţia elevilor cuprinşi în învăţământul profesional şi tehnic - 17 edu 

Anexa 3. Ponderea personalului didactic calificat în TVET - 11 edu   

Anexa 4. Elevi şcolarizaţi în unitatea de învăţământ - 1 edu 

Anexa 5. Pierderi cohortă înregistrate pe ruta de profesionalizare progresivă - 4.1 edu 

Anexa 6. Cauzele pierderilor înregistrate pe ruta de profesionalizare progresivă - 4.2 edu                                                                          

Anexa 7. Rata abandonului şcolar - 5 edu 

Anexa 8. Rata  de promovare - 6 edu 

Anexa 9. Rezultatele pe medii la examene 

Anexa 10. Rata de succes  la examenul de bacalaureat - 7.1 edu 

Anexa 11. Evoluţia ratei de succes - 7.2 edu 

Anexa 12. Date privind inserţia socio-profesională a absolvenţilor şcolii - 12 edu 

Anexa 13. Rezultate la olimpiadele şi concursurile şcolare 

Anexa 14. Executia bugetara 

Anexa 15. Cheltuieli publice pe elev  - 9 edu 

Anexa 16. Nr. elevi/cadru didactic - 10 edu 

Anexa 17. Educația adulților - 16 edu 

Anexa 18. Proiecte educative 

Anexa 19. Reţele şcolare - 14 edu 
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Anexa 1. Planul de şcolarizare 2018-2019 

 

 

  Clasa Profil/domeniu/specializare 
Nr. elevi - 
propus 

Nr. elevi  - 
realizat 

% 

Învățământ 
gimnazial 

V   28 18 64.28% 

Invățământ 
liceal 

teoretic 

IX E Matematică-informatică 28 28 100.00% 
IX B Științe ale naturii 28 29 103.57% 
IX D Filologie  28 30 107.14% 
IX E Științe sociale 28 28 100.00% 

Total învățământ teoretic 112 115 102.68% 

Învățământ 
liceal 

tehnologic 

IX E 
Tehnic - Th. operator tehnică de 
calcul 

28 28 100.00% 

IX F Tehnic - Th. design vestimentar 28 28 100.00% 

IX G 
Tehnic - Th. în instalații 
electrice 

28 29 103.57% 

IX H Tehnic - Th. electromecanic 28 27 96.43% 
IX I Servicii - Th. în turism 28 29 103.57% 
IX J Servicii - Th. în turism 28 29 103.57% 

Total învățământ tehnologic 168 170 101.19% 

Învățământ 
profesional 

IX Ap 
Tehnic - Confecționer prod. 
Textile  

28 36 128.57% 

IX Bp Tehnic - Mecanic auto 28 30 107.14% 

IX Cp 

Servicii - Ospătar (chelner), 
vanzător în unități de 
alimentație publică Tehnic - 
Mecanic auto 

28 29 103.57% 

Total învățământ profesional 84 95 113.09% 
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Anexa 2. Evoluţia elevilor cuprinşi în învăţământul profesional şi tehnic - 17 edu 
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Numărul elevilor cuprinşi în clasa a IX-a liceu tehnologic în ÎPT 

 
 

Evoluţia ponderii pe domenii la liceu tehnologic (%) 

 
 

Evoluţia ponderii la școala profesională (%) 
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Anexa 3. Ponderea personalului didactic calificat în TVET - 11 edu 
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Anexa 4. Elevi şcolarizaţi în unitatea de învăţământ - 1 edu 
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Anexa 5. Pierderi cohortă înregistrate pe ruta de profesionalizare progresivă - 4.1 edu 
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Anexa 6. Cauzele pierderilor înregistrate pe ruta de profesionalizare progresivă - 4.2 edu 
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Anexa 7. Rata abandonului şcolar - 5 edu 
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Anexa 8. Rata  de promovare - 6 edu 
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Anexa 9. Rezultatele pe medii la examene 

 

 

Tabel cu elevii promovați pe discipline la  
Examenul de evaluare națională clasa a VIII-a an școlar 2018-2019 

 

Disciplina 
Nr. elevi 
înscriși 

Nr. elevi 
promovați 

Din care note: 

≤4.99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

Limba română 27 27 - 1 4 5 11 6 - 

Matematică 27 27 5 3 7 7 3 2 - 

Media evaluare 
națională 

27 27 1 3 6 8 8 1 - 

 

 

 
Tabel cu elevii promovați  la examenele de certificare profesională 

Liceu tehnologic 2018-2019 
 

Calificarea 
profesională 

Nr. elevi 
înscriși 

Nr. elevi 
prezenți 

Nr. elevi 
neprezentați 

Calificativ obținut 

Excelent 
Foarte 
bine 

Bine Satisfăcător 

Technician în 
automatizări 

22 21 1 6 7 8 - 

Tehnician designer 
vestimentar 

25 25 - 8 11 6 - 

Technician în 
instalații electrice 

19 19 - 6 8 5 - 

Technician 
electromecanic 

19 19 - 12 7 0 - 

Technician în 
turism 

50 50 - 50 0 0 - 

Technician în 
gastronomie 

28 28 - 28 0 0 - 

Total 163 172 1 110 33 19 - 

 
 
 

Tabel cu elevii promovați  la examenele de certificare profesională 
Școala profesională 2018-2019 

 

Calificarea 
profesională 

Nr. elevi 
înscriși 

Nr. elevi 
prezenți 

Nr. elevi 
neprezentați 

Calificativ obținut 

Excellent 
Foarte 
bine 

Bine Satisfăcător 

Mecanic auto 30 30 - 9 21 - - 

Confecționer 
produse textile 

21 21 - 2 17 2 - 

Total 51 51 - 11 38 2 - 
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Anexa 10. Rata de succes  la examenul de bacalaureat - 7.1 edu 
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Anexa 11. Evoluţia ratei de succes - 7.2 edu 
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Anexa 12. Date privind inserţia socio-profesională a absolvenţilor şcolii - 12 edu 

 

 
 

 

  



PLAN DE ACȚIUNE AL ȘCOLII AN ȘCOLAR: 2019-2020 

 

 COLEGIUL TEHNIC „MIHAI BĂCESCU ” FĂLTICENI 150 

 
  



PLAN DE ACȚIUNE AL ȘCOLII AN ȘCOLAR: 2019-2020 

 

 COLEGIUL TEHNIC „MIHAI BĂCESCU ” FĂLTICENI 151 

Anexa 13. Rezultate la olimpiadele şi concursurile şcolare 

 

REZULTATE CONCURSURI ȘCOLARE 2018-2019 

 

Nr. 
crt. 

Nume/ 
prenume 

Clasa 

Rezultate obtinute 

Profesor 
Îndrumător Competiție 

Faza/ 
Etapa 

Rezultat 

1 
CAULEA 
VASILE 

a XI-a 
A 

Olimpiada  de 
Tehnologia 
Informaţiei 

Secțiunea TIC 

Națională 
Medalie de 

bronz 
Murărescu 

S. 
Dumitriu B. Faza 

Județeană 
Premiul II 

2 
COSTÎN 
IOANA-

ALEXANDRA 

a X-a 
A 

Olimpiada de 
Tehnologia 
Informaţiei,  
Secținea T 

Faza 
Județeană 

Mențiune 
Murărescu 

S. 

3 CHIRIAC ALEX a VI-a 

Olimpiada de 
Informatică  
Disciplina 

Informatică 

Națională Participare 

Murărescu 
S. 

Faza  
Județeană 

Premiul II 

4. 
CRÂȘMARI 

IOAN 
KIPRIAN 

 
a IX-a 

Olimpiada  de 
Științe 

Socio – Umane / 
Logică 

Națională Participare 

Oprișanu A. Faza 
Județeană 

Premiul II 

5. 
DASCĂLU 

ANAMARIA- 
CRISTINA 

a XI-a 
G 

Olimpiada la 
disciplinele din 
aria curriculară 

Tehnologii- 
Domeniul 

„Industrie textilă 
și pielărie” 

Națională Mențiune 
Popvici G. 
Crăciun F. 

Țuca 
Mariana 

Suseanu C. 
Stanciu G. 

Faza 
Județeană 

Premiul I 

6. 
BADALACHE  

MARIA 
MAGDALENA 

a XI-a 
A prof. 

Olimpiada la 
disciplinele din 
aria curriculară 

Tehnologii- 
Domeniul 

„Industrie textilă 
și pielărie” 

Națională Mențiune 
Popovici G. 
Crăciun F. 

Țuca 
Mariana 
Scripcă I. 
Stanciu G. 

Faza 
Județeană 

Premiul I 

7. 
ROȘU 

ȘTEFAN 
a XI-a 
A prof. 

Olimpiada 
națională 

„ Meșteșuguri 
artistice 

tradiționale” 
Cusut - brodat 

Faza 
Județeană 

Premiul I Scripcă I. 

Olimpiada la 
disciplinele din 
aria curriculară 

Tehnologii- 
Domeniul 

Faza 
Județeană 

Premiul II 

Popovici G. 
Crăciun F. 

Țuca 
Mariana 
Scripcă I. 
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„Industrie textilă 
și pielărie” 

Stanciu G. 

8. 
AVĂDĂNII 

ADINA 
VALENTINA 

a XII-a 
H 

Olimpiada la 
disciplinele din 
aria curriculară 

Tehnologii- 
Domeniul 

„Industrie textilă 
și pielărie” 

Națională Participare Arteni C. 
Țuca 

Mariana 
Scripcă I. Faza 

Județeană 
Premiul I 

9. 
MIHĂILĂ 

ANDREEA 
a XII-a 

H 

Olimpiada la 
disciplinele din 
aria curriculară 

Tehnologii- 
Domeniul 

„Industrie textilă 
și pielărie” 

Faza 
Județeană 

Premiul II 

Arteni C. 
Țuca 

Mariana 
Suseanu C. 
Scripcă I. 

10. 
SOLCANU 
ANDREEA 

a IX-a 
A prof. 

Olimpiada 
națională 

„ Meșteșuguri 
artistice 

tradiționale” 
Cusut - brodat 

Faza 
Județeană 

Premiul II Stanciu G. 

11. 
UNGUREANU 

PETRINA-
IULIANA 

a XII-a 
H 

Olimpiada 
națională 

„ Meșteșuguri 
artistice 

tradiționale” 
Artă decorativă 

Faza 
Județeană 

Premiul I Stanciu G. 

12. 
DEDIU 

ANDREEA 
a XII-a 

H 

Olimpiada 
națională 

„ Meșteșuguri 
artistice 

tradiționale” 
Port Popular 

Faza 
Județeană 

Premiul II Scripcă I. 

13. 
MOȘNEAGU 

MIHNEA 
a X-a 

A 

Olimpiada 
ONSS – 

Tenis de masă 

Faza 
Județeană 

Locul II 
Moșneagu 

M. 

14. PEIU TEODOR 
a XI-a 

A 

Olimpiada de 
religie 

Cultul ortodox 

Națională Participare 

Peiu M. Faza 
Județeană 

Premiul II 

15. 
 

IFTIMESCU 
NARCIS 

a XII-a 
C 

Olimpiada de 
religie 

Cultul ortodox 

Națională Participare 
Peiu M. Faza 

Județeană 
Premiul I 

16. 
VASILACHE 

EMILIAN 
a X-a 

C 

Olimpiada de 
religie 

Cultul ortodox 

Faza 
Județeană 

Mențiune Peiu M. 

17. 
LARION 

ALEXANDRU 
CONSTANTIN 

a XII-a 
G 

Olimpiada la 
disciplinele din 
aria curriculară 

Națională Participare 
Olariu A. 
Savu E. 
Bâgu  D. 
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Tehnologii- 
Domeniul 

„Electronică 
,automatizări, 

telecomunicații” 

Faza 
Județeană 

Premiul I 

Onuțu D. 

18. 
PASCAL 

PAUL 
a XII-a 

G 

Olimpiada la 
disciplinele din 
aria curriculară 

Tehnologii- 
Domeniul 

„Electronică 
,automatizări, 

telecomunicații” 

Faza 
Județeană 

Premiul II 

Olariu A. 
Savu E. 
Bâgu D. 
Onuțu D. 

19. IRIMIA MIHAIL 
a XII-a 

G 

Olimpiada la 
disciplinele din 
aria curriculară 

Tehnologii- 
Domeniul 

„Electronică 
,automatizări, 

telecomunicații” 

Faza 
Județeană 

Premiul III 

Olariu A. 
Savu E. 
Bâgu  D. 
Onuțu D. 

20. 
NAZAROV 

ANNA - 
ANDREEA 

a VIII-
a 

Olimpiada de 
limba rusă 
materrnă 

Faza 
Județeană 

PREMIUL II 
Nazarov 
Valentina 

21. 
AVDEI 

CRISTINA 
a XII-a 

Olimpiada de 
limba rusă 
materrnă 

Faza 
Județeană 

Premiul III Nazarov V. 

22. 
ANDRIAN 

NINA 
a XII-a 

Olimpiada de 
limba rusă 
materrnă 

Națională 
Premiul 
Special 

Nazarov V. 
Faza 

Județeană 
Premiul I 

23. 
MACSIM 

ALEXANDRU 
a IX-a 

Olimpiada de 
limba rusă 
materrnă 

Națională Participare 

Nazarov V. Faza 
Județeană 

PREMIUL I 

 
24. 

MELINTE 
SILVIA 

a XII-a 
Olimpiada de 

geografie 

Națională Participare 
Cărămidă 

D. 
Faza 

Județeană 
Premiul III 

 
 
 

25. 

BURLACU I. 
VALENTINA-

IONELA 
X B 

Concurs Național 
„Ştiu şi aplic” - 
Securitatea şi 
sănătatea în 

muncă se 
deprind de pe 
băncile şcolii! 

Faza 
Naţională 

PREMIUL  
SPECIAL 

Pădurariu 
M. Faza 

Judeţeană 
Premiul I 

COJOCARIU  

PAULA 
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Anexa 14. Execuția bugetară 

 

 
Potrivit  prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991 republicată, pentru instituţiile publice documentul oficial 

de prezentare a situaţiei patrimoniului aflat în administrarea unităţilor administrativ teritoriale şi a execuţiei bugetului 

de venituri şi cheltuieli îl reprezintă situaţia financiară. 

Situaţiile financiare trimestriale şi anuale cuprind: bilanţul, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor 

de trezorerie, situaţia modificărilor in structura activelor/capitalurilor, conturile de execuţie bugetara si anexe la 

situaţiile financiare care includ politici contabile si note explicative. Instituţiile publice au obligaţia sa conducă 

contabilitatea in partida dubla cu ajutorul conturilor prevăzute in planul de conturi general. 

Reglementările privind contabilitatea generala bazata pe principiul constatării drepturilor si obligaţiilor dau 

posibilitatea reflectării in contabilitate a tuturor operaţiunilor patrimoniale, a reflectării valorii reale a activelor aflate 

in administrare, precum si a prezentării obiective prin sistemul situaţiilor financiare trimestriale si anuale a 

informaţiilor contabile cu privire la evoluţia situaţiei financiare si patrimoniale, precum si a excedentului sau 

deficitului patrimonial. 

S-au respectat politicile contabile adoptate de Colegiul Tehnic Mihai Băcescu care au urmărit în principal: 

- respectarea procedurilor contabile pentru toate operaţiunile derulate pornind de la întocmirea 

documentelor justificative până la întocmirea situaţiei financiare (circuitul documentelor contabile, persoanele 

implicate în conducerea şi organizarea contabilităţii, sarcini, responsabilităţi, termen de realizare etc.) 

- respectarea principiilor contabilităţii de angajamente aplicate în instituţie potrivit cărora efectele 

tranzacţiilor şi ale unor evenimente sunt recunoscute atunci când se produc şi anume: 

 pentru creanţe, datorii, capitaluri - când iau naştere drepturi şi obligaţii cu valoare economică; 

 pentru venituri - când au fost realizate (obţinute) 

 pentru cheltuieli – când au fost efectuate (resursele au fost utilizate, consumate) 

- înregistrarea amortizării mijloacelor fixe după metoda de amortizare lineară; 

Notele explicative la situaţiile financiare conţin informaţii referitoare la metodele de evaluare a activelor, 

precum şi orice informaţii suplimentare care sunt relevante pentru necesităţile utilizatorilor în ceea ce priveşte 

poziţia financiară şi rezultatele obţinute. 

 

In anul financiar 2018 Consiliul de Administratie a asigurat si gestionat sumele primite de la bugetul de stat 

si veniturile proprii realizate la ateliere,cantina,spalatorie,cazari ocazionale si internat precum si din alte activitati de 

prestari servicii. 

Structura bugetului de venituri si cheltuieli la 31.12.2018  

 Alocari bugetare Plati nete 

Bugetul de stat 8.457.235 8.442.453,41 

Cheltuieli de personal 7.167.252 7.167.252 

Bunuri si servicii  1.988 1.988 

Asistenta sociala-transport elevi 426.637 426.635,33 

Burse-bani de liceu 396.779 396.779 

Burse-elevi moldoveni 6.817 6.817 

Burse-bursa profesionala 323.516 314.582 

Proiect ROSE 46.292 40.443,08 

Fond hadicap cf Legii448 85.011 85.011 

Dobazi legale 2.946 2.946 

Bugetul local 1.062.398 1.053.073,31 

Bunuri si servicii 772.600 768.672,08 

Burse de studiu 16.000 16.000 

Asistenta Sociala(Copii CES) 53.350 48.626,40 

Fond hadicap cf Legii448 19.498 19.498 

Cheltuieli de capital 200.950 200.276,83 
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Autofinantate(Sursa E)  

Sold la 01.01.2017 45.148 

Incasari 2018 180.995,62 

Plati nete 173.067,12 

Sold la 31.12.2017 7928,50 

 

Astfel unității noastre i-au fost alocate prin bugetul de stat, credite in valoare de 8.457.235 ron din care plati 

in valoare de 8.442.453,41 astfel : 

- 35.261 ron pentru plata examenelor nationale 

- 6.937.355 ron pentru cheltuieli de personal in limita statelor de functii aprobate de I.S.J; 

- 159.500 ron -Vouchere de vacanta 

- 35.136 ron –Legea 85(hot jud) 

- 426.635,33 ron reprezentand contravaloare  naveta elevi,  

- 1.988 ron reprenzentand plata deplasarilor in perioada examenelor. 

- 718.178 ron reprezentand plata burselor bani de liceu,burse profesionale si a elevilor din Republica 

Moldova 

- 2.946 ron reprezentand plata unui procent de 5% a dobanzilor castigate in instanta; 

- 85.011 ron reprezentand plata sumelor catre stat de institutie conf Legii 448 privind angajarea 

persoanelor cu handicap; 

- 40.443,08 ron reprezentand sumele cheltuite din finantarea proiectului ROSE; 

De la bugetul local au fost alocate sume in valoare de 1.062.398 ron, din care plati nete 1.053.073,31 ron: 

- 772.600 ron pentru cheltuieli materiale  din care plati in cuantum de 768.672,08 ron: 

- 16.000 ron pentru burse.-,plati in cuantum de 16.000 ron 

- 200.950 ron investitii din care plati de 200.276,83 ron  

- 53.350 ron sume pentru copiii cu cerinte speciale din care plati de 48.626,40 ron; 

- 19.498 ron reprezentand plata sumelor catre stat de institutie conf Legii 448 privind angajarea 

persoanelor cu handicap  

Apreciem preocuparea pentru atragerea de fonduri din activitati auxiliare asa incat in anul financiar 2018 au 

fost facute incasari in valoare de 180.995,62 ron, reprezentand contravaloare cartela de masa, regie cantina si 

internat, cazari, inchirieri spatii etc, si plati nete  de 173.067,12 ron reprezentand plata facturi alimente, contracte 

service, materiale de intretinere si functionare, materiale de curatenie. 

Fondurile au fost cheltuite conform bugetelor aprobate pentru anul financiar 2018, urmarindu-se permanent 

incadrarea stricta pe articole bugetare. Au fost utilizate pentru buna functionare a procesului instructiv educativ, 

imbogatirea fondului de carte, cresterea sigurantei in scoala, asigurarea climatului de siguranta pentru elevi si 

angajati. 
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Anexa 15. Cheltuieli publice pe elev - 9 edu 

 

COLEGIUL TEHNIC "MIHAI BĂCESCU" FĂLTICENI 
  ANEXA 15 

   

     Cheltuieli publice pe elev  
   in mii lei (RON)/elev 

   
Anul Nivel de invatamant 

C.T "MIHAI BĂCESCU" FĂLTICENI 

Total 
Buget 

national local 

2011 

prescolar       

primar       

gimnazial       

liceal 4452722,00 200747,00 4251975,00 

profesional, ucenici, SAM 90317,00 25407,00 64910,00 

postliceal si de maistri       

2012 

prescolar       

primar       

gimnazial       

liceal 5797435,00 1808820,00 3988615,00 

profesional, ucenici, SAM 118315,00 36915,00 81400,00 

postliceal si de maistri       

2013 

prescolar       

primar       

gimnazial       

liceal 5797435,00 1808820,00 3988615,00 

profesional, ucenici, SAM 118315,00 36915,00 81400,00 

postliceal si de maistri       

2014 

prescolar       

primar       

gimnazial 63120,0000 10588,0000 52532,0000 

liceal 5870165,00 984669,00 4885496,00 

profesional, ucenici, SAM 378721,00 63527,00 315194,00 

postliceal si de maistri       

2015 

prescolar       

primar       

gimnazial 63120,0000 10588,0000 52532,0000 

liceal 5870165,00 984669,00 4885496,00 

profesional, ucenici, SAM 378721,00 63527,00 315194,00 

postliceal si de maistri       

2016 

prescolar       

primar       

gimnazial 63120,0000 10588,0000 52532,0000 

liceal 5870165,00 984669,00 4885496,00 

profesional, ucenici, SAM 378721,00 63527,00 315194,00 

postliceal si de maistri       

2017 

prescolar       

primar       

gimnazial 449902,30 67207,37 382694,92 

liceal 6209640,50 927609,48 5282031,02 

profesional, ucenici, SAM 1003628,20 149924,14 853704,06 

postliceal si de maistri       

2018 

prescolar       

primar       

gimnazial 493158,59 430035,12 63123,47 

liceal 7767066,17 6914899,35 852166,82 

profesional, ucenici, SAM 1234286,46 1097518,94 136767,52 

postliceal si de maistri       
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Anexa 16. Nr. elevi/cadru didactic - 10 edu 

 

COLEGIUL TEHNIC "MIHAI BĂCESCU" FĂLTICENI 

       ANEXA 
16 

          

           Nr. Elevi/cadru didactic 

        

           

 

      
       

Nivel de 
invatamant 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

prescolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

primar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

gimnazial 3,66 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 6,00 13,57 12,86 13,99 

liceal 10,82 14,52 14,30 18,40 18,95 14,39 17,64 16,63 19,04 16,93 

profesional  0,52 0,61 0,93 0,91 6,27 6,23 7,68 9,41 9,57 15,72 

postliceal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

maistri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Anexa 17. Educația adulților - 16 edu 

 

 

COLEGIUL TEHNIC "MIHAI BĂCESCU" FĂLTICENI 

ANEXA 16 
  

   Educaţia adulţilor 
  

   Programe autorizate CNFPA  
 Denumirea 

programului 

Calificări/ programe autorizate Nr autorizaţie 

CALIFICARE CONFECTIONER 

PRODUSE TEXTILE 

SERIA SV, NR. 000185 

CALIFICARE SUDOR SERIA SV, NR. 000195 
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Anexa 18. Proiecte educative 

 

COMISIA METODICA A DIRIGINTILOR şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu planul managerial 

elaborat la începutul anului şcolar, dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile educative evidențiate ulterior. 

Principalele activităţi derulate au vizat: 

 Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor 

 Elaborarea planificărilor pentru consiliere si orientare profesională conform programelor in vigoare 

 Organizarea de sedinţe cu părinţii, centralizarea si interpretarea datelor din procesele verbale ale 

şedinţelor si propunerea unor măsuri de remediere a punctelor slabe.  

 Organizarea de şedinţe de comisie metodică pe teme care au avut ca scop eficientizarea activităţii 

dirigintelui, completării corecte a documentaţiei specifice, consolidarea parteneriatului elev-diriginte-

părinte  

 Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor 

 Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării abandonului 

şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor proveniţi din mediu familial 

dezorganizat sau mono-parental 

 Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare si extraşcolare de 

socializare, interrelaţionare, culturalizare. 

In realizarea planificărilor, diriginţii au respectat în mare parte structura curriculumului, bazată pe  

competenţe generale, valori si atitudini, competenţe specifice si conţinuturi, sugestii metodologice. 

Competenţele generale reprezintă ansambluri structurate de cunoştinţe si deprinderi, a căror dezvoltare 

este preconizată pe durata liceului, în timp ce competenţele specifice, urmând a fi dezvoltate pe parcursul fiecarui 

an şcolar, au fost corelate cu anumite conţinuturi ale învaţării si prezentate distinct, pentru fiecare clasă in parte. 

 Activitatea ariei curriculare „Consiliere si Orientare”a început odată cu constituirea comisiei diriginţilor la 

începutul anului şcolar 2018-2019, în şedinţa comisiei metodice în care au fost nominalizaţi toţi prof. diriginţi, 

aprobaţi în Consiliul Profesoral. Tot în cadrul şedintei s-au trasat direcţii care trebuie urmate pentru o bună 

desfăşurare a activităților comisiei; s-a discutat modelul de planificare și tematica pentru ora de consiliere, astfel 

incât toţi diriginţii  să prezinte la timp planificările; s-a stabilit intervalul în care să aibă loc sedinţele cu părinţii. S-a 

alcătuit graficul întâlnirilor în cadrul comisiei si temele ce vor fi abordate. 

Dintre acestea menționăm lecții deschise, dezbateri, workshop-uri și activități de voluntariat intitulate:  

 Violența în rândul tinerilor și accesul la substanțe interzise – dezbatere 

 Cultură și identitate națională – lectie deschisa 

 Românii în cultura universală- lecție deschisă 

 Dăruim din suflet! -voluntariat  

 Sărbătorile la români - Workshop 

 Strategii de îmbunătăţire a frecvenţei elevilor – studii de caz 

 Factorii de risc şi vulnerabilitate faţă de traficul de persoane -  dezbatere 

De asemenea, toţi diriginţii au desfăşurat la clasă activităţi de dezbatere  pe problematica drogurilor şi a 

consumului de substanţe interzise, a combaterii violenței, a managementului grupului de elevi, a comportamentului 

adecvat în cazul unor catastrofe naturale (cutremur/ incendiu/ inundații), a circulației rutiere, regulilor de igienă 

personală, etc. 

In contextul facilitării comunicării elev-elev, munca în perechi, în grup restrans și  de asemenea în colective 

eterogene, a dat rezultate , aceştia dovedind că ştiu să respecte în mare parte regulile grupului. Concretizarea 

acestor actiuni s-a facut prin conceperea, realizarea si prezentarea unor actiuni cu caracter formativ si educativ la 

nivelul scolii cu diverse ocazii . 

Comunicarea între noi, colegii diriginţi, colaborarea pentru o mai largă si temeinică formare a elevilor noştri, 

în acţiunile la clasă a dus la eficientizarea demersului didactic,care s-a realizat şi printr-o abordare inter si 

transdisciplinară a temelor la ora de dirigenţie.  

In vederea implicării cât mai active a parinţilor în viaţa şcolii, în cadrul  sedinţelor cu părinţii au fost 

împărtăşite experienţe personale, în această direcţie foarte importantă şi pentru elevi, dar și pentru părinţi. 
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Studiul individual a constituit de asemenea o modalitate eficientă de formare continuă a profesorilor 

diriginţi, cu aplicarea în demersul didactic a noutăţilor metodologice, dar si dezbaterile cu diverse teme și referatele 

sau lecţia deschisă, ce au fost susţinute în cadrul întâlnirilor lunare din cadrul comisiei. 

 

Analiza SWOT 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 -Diriginţii au studiat programele de Consiliere şi orientare, 

corespunzătoare nivelului claselor pe care le coordonează, au 

realizat o analiză de nevoi pe baza cărora au elaborat planificările 

anuale şi semestriale la consiliere și orientare  

- Majoritatea diriginților au apelat la serviciile cabinetului de 

consiliere psihopedagogică pentru o mai bună cunoaştere a 

elevului şi problemelor acestuia. 

- Majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi implicat în creşterea 

coeziunii clasei şi rezolvarea situaţiilor tensionate de tip elev-elev 

sau elev–profesor. 

- In majoritatea cazurilor s-au manageriat eficient situaţiile de 

indisciplină sau de absenteism şcolar (comunicare şi consiliere cu 

părţile implicate, implicarea şi consilierea părinţilor, aplicarea 

sancţiunilor conform RI) 

- Majoritatea diriginţilor s-au implicat în cunoaşterea stilurilor de 

învăţare ale elevilor și promovarea acestora în rândul profesorilor 

de la clasă 

-Personalului didactic calificat, în proporţie de 100%, permite 

realizarea unui învăţământ de calitate; 

-Relaţiile interpersonale (diriginţi-elevi, profesori-elevi, director-

profesori,profesori-părinţi, profesori-profesori) favorizează un 

climat deschis şi stimulativ; 

- Derularea unor activităţi de consiliere si orientare, în cadrul 

orelor de dirigenţie (cu pondere ridicată la clasa  a XII-a )privind 

programa si calendarul examenului de bacalaureat, traseul socio-

profesional al absolvenţilor. 

-Majoritatea diriginţilor au participat la cursurile de formare 

continuă  “Consiliere şi orientare “ 

 -Colaborare bună cu Poliţia,  Biserica, agenţii economici 

 

-Numărul absenţelor nemotivate ale 

elevilor  este destul de mare; 

-Uneori, orele de dirigenţie sunt pur 

informale, accentul fiind pus pe 

discutarea situaţiei şcolare şi mai puţin 

pe dezvoltarea temelor propuse 

conform planificării; 

-Există, la nivelul anumitor clase, 

situaţii tensionate/ scindări în grupuri 

ale colectivului, care nu se manifestă 

vizibil în plan comportamental, dar pot 

constitui o sursă de conflict. 

-Familia nu este implicată suficient în 

activitatea de educare a copiilor; 

-Nivelul scăzut de cultură şi instruire al 

părinţilor; 

-Starea materială precară a unor 

familii. 

-Existenţa unui număr mare de elevi în 

clasă nu permite o implicare mai bună 

a fiecărui elev şi cadru didactic în 

realizarea obiectivelor, o observare 

minuțioasă a elevilor de către profesori 

şi dirigintele clasei. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

-Tratarea diferenţiată până la individualizare a elevilor ; 

-Varietatea cursurilor de perfecţionare şi formare continuă oferite 

de C.C.D. şi de universităţi; 

-Disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii importante de a 

veni în sprijinul şcolii (Primăria,Biserica,Poliţia,Jandarmeria,); 

-Cursuri de formare pe teme educative;  

-Postarea pe Internet (didactic.ro,     

https://educatiafnonf.wordpress.com/ și alte site-uri) a tot mai 

multor teme privind consilierea şi orientarea elevilor, care pot 

veni în sprijinul tututror diriginţilor. 

-Inexistenţa unor repere morale solide 

în viaţa elevilor, deruta morală 

determinată de societate, mass media 

etc.; 

 

-Criza de timp a părinţilor, poate 

datorată situaţiei economice, conduce 

la o slabă supraveghere a copiilor şi la 

o redusă implicare în viaţa şcolii. 

 

 

 
  



PLAN DE ACȚIUNE AL ȘCOLII AN ȘCOLAR: 2019-2020 

 

 COLEGIUL TEHNIC „MIHAI BĂCESCU ” FĂLTICENI 160 

Activitatea Consiliului Școlar al Elevilor 
 

Activitatea Consiliului Școlar al Elevilor – acțiuni, evenimente, proiecte desfășurate, rezultate - exemple. 
 

Nr. 
Crt. 

 
Denumirea 
proiectului 

Nivel de 
desfăşu-

rare 

Perioada de 
desfăşurare 

Număr de 
partici-
panți / 

beneficiari 

Locul 
desfăşurării 

Rezultate obținute 

1. 

Alegerea 
Membrilor 
Consiliului 
Şcolar al 
Elevilor 

     Local 
      12   
Noiembrie 

        41 
     Sala 
Multimedia 

In urma sedintei respective, 
am ales urmatorii membri: 
- Cojocariu Paula – 
Preşedinte; 
- Leonte Silvia Maria – 
Vicepreşedinte; 
- Grădinaru Ştefan – 
Vicepreşedinte; 
- Manolache Ionela – 
Vicepreşedinte; 
- Vîrvara Ioana – Secretar; 
- Secrieru Bianca Iuliana – 
Avocat; 
- Pricop Georgiana – 
Departamentul de 
Concursuri Şcolare şi 
Extraşcolare; 
- Ciocan Daniel Alexandru– 
Departamentul de Formare 
si Educaţie Non-formală; 
- Curelariu Dragoş – 
Departamentul de Sport si 
Programe pentru Tineret. 
- Andreica Dragoş – 
Departamentul PR & 
Comunicare 
- Văcăriţa Stelian Denis – 
Departamentul IT 

 

2. 
De dragul 
României 

Local 
28-29 
Noiembrie 

37 

Centrul de 
Documentare 
şi Informare al 
Şcolii şi 
Centrul 
Oraşului 
Fălticeni 

În această perioadă 
membrii Consiliului 
Școlar al Elevilor au 
sărbătorit împreună cu 
șefii claselor cei 100 de 
ani de la Marea Unire. 
Aceștia au împărțit brățări 
simbolice în culorile 
tricolorului tuturor 
invitaților, au cântat 
cântece patriotice, au 
dansat, au vizionat filmul 
„Mihai Viteazul: Unirea" și 
au creat bilețele cu 
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Nr. 
Crt. 

 
Denumirea 
proiectului 

Nivel de 
desfăşu-

rare 

Perioada de 
desfăşurare 

Număr de 
partici-
panți / 

beneficiari 

Locul 
desfăşurării 

Rezultate obținute 

diferite citate patriotice.  
Echipa consiliului școlar a 
dăruit oamenilor din oraș 
câte un mesaj specific 
zilei de 1 decembrie, 
alături de zâmbete și un 
călduros: 

„LA MULȚI ANI!” 

 

3. 
Elevii au 
Talent 

Local 
17 
Decembrie 

24 

Centrul de 
Documentare şi 
Informare al 
Şcolii 

  Cu ocazia venirii 
sărbatorilor de iarna 
câțiva artiști din liceul 
nostru ne-au încântat cu 
colinde și cântece 
specifice Crăciunului. La 
această activitate, jurații 
au fost chiar șefii claselor 
care au evaluat cu 
atenție participanții și i-au 
premiat. 
 În partea a doua a 
activității elevii au fost 
înștiințați cu privire la 
îndatoririle și sancțiunile 
Regulamentului de 
Ordine Interioară a școlii. 

 

4. 
Uniţi pentru 
istorie 

Local 23 Ianuarie 32 

Centrul de 
Documentare şi 
Informare al 
Şcolii 

 La această activitate au 
fost prezenți șefii 
claselor, membrii 
consiliului elevilor și 
doamna profesoară 
coordonatoare. Am avut 
ca invitați speciali câțiva 
elevi din acest liceu care 
ne-au surprins cu talentul 
și curajul lor, alături de 
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Nr. 
Crt. 

 
Denumirea 
proiectului 

Nivel de 
desfăşu-

rare 

Perioada de 
desfăşurare 

Număr de 
partici-
panți / 

beneficiari 

Locul 
desfăşurării 

Rezultate obținute 

doamna profesoară de 
istorie, Deleanu Elena, 
care ne-a vorbit despre 
Mica Unire, despre 
problemele cu care ne 
confruntăm acum și 
despre cum am putea 
deveni mai buni și mai 
uniți ca țară. 
 
Partea a doua a adunării 
consiliului a fost dedicată 
marelui poet al țării 
noastre, Mihai Eminescu, 
pe care l-am sărbătorit 
prin recitarea sau 
cântarea câtorva opere 
ale acestuia. 

 

5. 
Săptămâna 
Nonviolenţei 

Local 
28.01.2019 
– 
01.02.2019 

11 Incinta şcolii 

  În „Săptămâna 
Nonviolenţei” s-au 
împărţit mesaje 
antiviolenţă elevilor și am 
realizat împreună cu şefii 
claselor un panou ce a 
avut ca temă invitaţia la 
R.E.S.P.E.C.T. . De 
asemenea, elevii 
Colegiului Tehnic „Mihai 
Băcescu” au desfăşurat 
alături de diriginți diverse 
activităţi interesante şi 
atractive la orele de 
consiliere. 
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Activitatea Consiliului Reprezentativ al Părinţilor/Asociaţia părinţilor 
 

Activitatea Consiliului Reprezentativ al Părinţilor/Asociaţia părinţilor - proiecte desfăşurate, rezultate 
obţinute (exemple de activități suport pentru părinți, tematici ale întâlnirilor cu părinții, proiecte pentru educația 
părinților, proiecte având ca tematică migrația părinților la muncă în străinătate etc.). 

 

Nr. 
Crt. 

Denumirea 
proiectului 

Nivel de 
desfasurare 

(local, 
judetean, 

interjudetean, 
national, 

international) 

Perioada de 
desfasurare 

Numar de 
participant / 
beneficiari 

Parteneri 
Rezultate 
obtinute 

1 Activitati de 
suport parinti 
Act. 1 
Comunicarea 
eficienta in 
familie  
Act. 2. Solutii 
pentru conflicte 

 Octombrie-
Decembrie 

2018 

22 parinti Cjrae Suceava Aplicarea unor 
alternative 
adecvate de 
comportament 

2 Concert 
caritabil de 
colinde  
„Dăruim din 
suflet” 
 

 12 dec. 
2018 

425 - Centrul de 
Documentare şi 
Informare 
- Asociaţia 
Părinţilor 
-Centrul Cultural                   
„Gr. V. Birlic” 
- Primăria 
Municipiului 
Fălticeni 
- Clubul Copiilor 
Fălticeni 
- Şcoala 
Gimnazială 
Bogdăneşti 

- organizarea 
Concertului 
caritabil 
-  activitate 
cultural-artistică. 
- sensibilizarea 
elevilor, 
părinţilor şi a 
cadrelor 
didactice în 
favoarea 
deprinderilor 
altruiste. 
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Rezultatele obţinute la concursurile extraşcolare  
(etapele naţionale/ interjudeţeane/ regionale) conform CAEN/2017 

 

 Rezultatele obţinute la concursurile extraşcolare (etapele naţionale/ interjudeţeane/ regionale) conform 
CAEN/2017 (nu se trec rezultatele obținute la concursurile extracurriculare, concursurile pe discipline sau 
la olimpiadele şcolare și nici cele obținute la nivel județean).  
 

Nr. 
crt. 

Denumirea concursului/festivalulul  și poziția  
(Conform CAEN /2017) 

Premii obţinute 

I II III M P S 

1 
Dialogul proiectelor educative  - performanţă în educaţia 
nonformală FnonF (CAEJ C11/) 

    1 

 

 
 

PROIECTE ŞI PROGRAME DESFĂŞURATE: 
 
a. Prevenirea traficului de persoane- exemple concrete de acțiuni, campanii, proiecte, evenimente 

organizate/desfășurate pentru prevenirea, informarea, conștientizarea diferitelor grupuri țintă, acțiuni în 
parteneriat cu Agenţia Naţională de Luptă Împotriva Traficului de Persoane. 
 

Titlul programului/ 
proiectului 

Scurtă descriere Organizator 
Perioada de 

implementare 
Nr. de 

beneficiari 
Parteneri 

Activitati suport 
Act.1. 
Informatii+alegeri 
sanatoase=Succes 
Act. 2. Decizii si 
responsabilitati 

 cunoasterea unor 
modalitati de depasire a 
situatiilor de presiune 

 dezvoltarea abilităţilor 
de exprimare a emoţiilor 
şi de înţelegere a 
emoţiilor altor persoane 

 Octombrie-
Ianuarie 2019 

157 elevi Cjrae 
Suceava 

 
b. Prevenirea consumului de alcool, tutun, droguri, produse etnobotanice - exemple concrete de 

acțiuni, campanii, proiecte, evenimente organizate/desfășurate  pentru prevenirea, informarea, 
conștientizarea diferitelor grupuri țintă, acțiuni în parteneriat  cu Centrul de Evaluare, Prevenire şi 
Consiliere Antidrog Suceava. 

 
Titlul 

programului/ 
proiectului 

Organizator Scurtă descriere 
Perioada de 

implementare 
Nr. de 

beneficiari 
Parteneri 

Activitati de 
prevenire a 
consumului de 
droguri,alcool 
şi tutun la 
adolescenţi 

Colegiul 
Tehnic 
“Mihai 
Bacescu” 

Scopul activitatilor il 
reprezinta conştientizarea 
efectelor nocive pe 
termen lung a consumului 
de alcool/ droguri în plan 
psihologic şi socio-
profesional precum şi 
dezvoltarea la aceştia a 
comportamentelor 
alternative pozitive. 
Act. 1 Evitarea alcoolului 
Act. 2 Alcool: Care sunt 
riscurile? 

Octombrie –
Decembrie 
2018 

112 Cjrae Suceava 
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Act. 3 Problemele 
tutunului 

Ziua Naţională 
fără Tutun 

Colegiul 
Tehnic 
„ Mihai 
Băcescu” 

Campania de informare-
educare prilejuită de Ziua 
naţională fără tutun are ca 
scop reducerea 
prevalenţei fumatului în 
rândul tinerilor, prin 
promovarea unui stil de 
viaţă fără tutun şi 
conştientizarea tinerilor cu 
privire la efectele nocive 
ale fumatului. 

noiembrie 2018 54 de elevi 
Agenţia 
Naţională 
Antidrog  

 
c. Apărare și protecție civilă - exemple concrete de acțiuni, campanii, proiecte, evenimente 

organizate/desfășurate pentru prevenirea, informarea, conștientizarea diferitelor grupuri țintă, acțiuni în 
parteneriat cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” Suceava. 
 

Titlul 
programului/ 
proiectului 

Organizator 
Scurtă 

descriere 
Perioada de 

implementare 
Nr. de 

beneficiari 
Parteneri 

Exercitii de 
evacuare in 
caz de 
cutremur 

S-au efectuat exercitii 
de evacuare in caz de 
cutremur in corpurile de 
scoala A si B,pentru 
ambele schimburi , 
pentru pregatirea 
elevilor si personalului 
privind aplicarea 
regulilor de 
comportament 
inainte,intimpul si dupa 
cutremur 

Comisia 
tehnica pentru 
situatii de 
urgenta dela 
nivelul scolii 

 
31 oct. 2018 

 
Aprox. 
1560 elevi 
si personal 

 
Compartiment 
pentru situatii 
de urgenta de 
la nivel de 
comuniate 
locala 

Instruirea 
cadrelor 
tehnice cu 
atributii pe linia 
situatiilor de 
urgent din 
unitati de 
invatamant 

Actualizarea 
informatiilor legale 
privind organizarea si 
desfasurarea activitatii 
pe linia situatiilor de 
urgent in scoli 

ISU Bucovina  
Suceava 

24 oct. 2018 
30 
persoane 

ISU Bucovina 
Suceava 

 
d. Protecția consumatorului - exemple de acțiuni, campanii, proiecte, evenimente 

organizate/desfășurate, acțiuni în parteneriat cu  Oficiul pentru Protecţia Consumatorului etc.. 
e. Voluntariat, sănătate și igienă - exemple de acțiuni, campanii, proiecte, evenimente 

organizate/desfășurate, acțiuni în parteneriat cu Societatea de Cruce Roşie, Direcţia pentru Sănătate 
Publică etc.. 

 
Nr. crt. Denumirea proiectului Rezultate Impact Beneficii 

 
1. 
 
 

Colectare selectivă 
(baterii) 

Campania 
naţională 

,,Fii un exemplu 
pentru 

comunitatea pe 

Coelctare selecivă 

Conştientizarea elevilor 
şi a cadrelor didactice de 

importanţa colectării 
selective a reciclării 

bateriilor uzate, 
acumulatorilor, hârtiei în 

vederea protecţiei şi 

S-a dezvoltat spiritul de 
solidaritate 
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Nr. crt. Denumirea proiectului Rezultate Impact Beneficii 

care o conduci” 
 

îmbunătăţirea calităţii 
mediului şi sănătăţii 

umane 

 

2. 
 
 
 

Campanie  
„O jucărie pentru 

fiecare” 

S-au strâns jucării 
pentru donaţie în 
cadrul campaniei 
„Donează o jucărie, fă 
un copil să 
zâmbească” şi s-au 
donat Grădiniţei din 
Bogdăneşti 

-educarea elevilor în 
spiritul valorilor morale; 
-cultivarea la elevi a 
iubirii, a prieteniei şi a 
respectului faţă de 
aproapele 

În urma Campaniei 
umanitare au fost ajutaţi 
copii sărmani din 
Bucovina. 

 

3 
 

Campanie  donaţie 
legume şi fructe 

S-au strâns legume şi 
fructe pentru donaţie 
în cadrul campaniei  

- educarea elevilor în 
spiritul valorilor morale; 
-cultivarea la elevi a 
iubirii, a prieteniei şi a 
respectului faţă de 
aproapele 

În urma Campaniei a fost 
ajutat Căminul de bătrâni 
Bogdăneşti. 

 

4. 
 

Campania 
ShoeBox 

-s-au strâns cadouri 
într-o cutie de pantofi 
pentru copii 
defavorizaţi ; 

- educarea elevilor în 
spiritul valorilor morale, 
altruiste; 

A fost îmbunătăţită 
calitatea vieţii unor copii 
defavorizaţi 

 

5. “Dăruim din 
suflet” 

- ajutarea 
copiilor de la 
Grădiniţa Specială, a 
celor de la Protecţia 
copilului, a bătrânilor  
nevoiaşi de la azilul 

- implicarea unui număr 
mare de elevi voluntari 
în cadrul proiectului 

- sensibilizarea elevilor şi a 
cadrelor didactice în 
favoarea deprinderilor 
altruiste, de compasiune 
faţă de semeni şi a 
aptitudinilor de de 
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Nr. crt. Denumirea proiectului Rezultate Impact Beneficii 

de bătrâni, a elevilor 
cu nevoi materiale 
(elevi din şcoala 
noastră) 
- Concert de 
colinde 

voluntariat  desfăşurate la 
nivelul şcolii. 

 

6. 
 

Proiect  
„Petale-n vânt”  

(Târg de Crăciun) 

expoziţie cu vânzare 
de produse 
tradiţionale lucrate 
manual în atelierul 
şcoală şi ăn CDI 

- promovarea produselor 
realizate în mod creativ 
de către elevii şcolii 

- a fost personalizată 
nevoia reală de dezvoltare 
ale fiecarui  elev 
participant; 
 - s-a consolidat legătura 
dintre şcoală şi comunitate 
(Grădiniţa Specială 
Fălticeni);  

 

 
7. 

Proiect „Voluntar 
în CDI” 

s-au desfîşurat 
activităţi de educaţie 
nonformală (jocuri şi 
activităţi de 
dezvoltarea abilităţilor 
de viaţă, stil de viaţă 
sănătos) pentru copii 
de la grădiniţă 

- recunoaşterea faptului 
că educaţia nonformală 
este spaţiu aplicativ 
pentru educaţia formală 
 

- s-a consolidat legătura 
dintre şcoală şi comunitate 
(Grădiniţa Specială 
Fălticeni, Grădiniţa Lizuca); 

 

8. 
 

Proiect 
„Iubeşte şi 
dăruieşte” 

 

elevii şi-au dezvoltat 
capacitatea de a se 
documenta, de a 
analiza, cerceta; 
elevii şi-au dezvoltat o 
atitudine activă şi 
pozitivă faţă de 
valorile culturale 
locale 

-recunoaşterea faptului 
că educaţia nonformală 
este spaţiu aplicativ 
pentru educaţia formală 

- promovarea imaginii 
şcolii; 
-  formarea şi dezvoltarea 
competenţelor elevilor în 
domeniul infodocumentar; 
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 Proiecte şi activităţi de dezvoltare a noilor educaţii (educaţia pentru mediul înconjurător, educaţia pentru 
schimbare şi dezvoltare, educaţie financiară, educaţia pentru democraţie şi drepturile omului, educaţia 
pentru timp liber, educaţia pentru sănătate, educaţia pentru mass-media, educaţia economică şi 
antreprenorială etc.) – exemple, scurtă descriere a impactului/ rezultatelor obținute. 
 

Nr. 
crt. 

Titlul 
programului/ 
proiectului 

Tipul 
programului/ 
proiectului

 
Scurtă descriere 

Coordo-
nator 

Perioada 
de imple-
mentare 

Beneficiari 

1. 

Conferinţele 
WEB EDU 

Denumire 
webinar: 
Diferenţe şi 
asemănări între 
culturile lumii 

Titlul 
activităţii: 
Mozaicul 
etno-cultural 
al Bucovinei 

Educaţie prin 
noile 
tehnologii 
NTIC 

Elevii Stefan Adriana XI 
A, Mosneagu Mihnea X 
A, Ferariu Vasile X D au 
realizat si prezentat on-
line activitatea ,,Mozaicul 
etno-cultural al 
Bucovinei’’, o lucrare in 
care elemente stiintifice 
si estetice au format un 
adevarat mozaic al 
grupurilor etnice prezente 
in spatiul bucovinean. 
Obiectivele activităţii: 
·  cunoaşterea  reperelor 
etnice existente în 
Bucovina 
·  familiarizarea elevilor, 
profesorilor şi părinţilor 
cu activităţile platformei 
şcolare reţeauaEDU.ro 
·  educarea şi motivarea 
elevilor în spiritul păstrării 
valorilor culturale 

Realizare: activitate webinar, 
PPT 

Prof. 
Simona 
Truşcan  

 
17.10. 
2018 
 

 

Beneficiari 
direcţi: 40 
profesori şi 
elevi din 
ţară 
prezenţi on-
line în reţea 

Beneficiari 
indirecţi: 
elevi şi 
profesori ai 
şcolilor 
participante
, părinţi  

 

2. 

 Programul 
internaţional 
WORLD’S 
LARGEST 
LESSON 
Titlul 
activităţii: 
Children on 
the Move  
 

Dezvoltare 
Durabilă  
(Agenda ONU 
pentru anul 
2030) Titlul 
activităţii: 
Children on 
the Move  
 
 

Activitatea a avut 
drept suport 
Obiectivul 4: 

QUALITY 
EDUCATION: 
asigurarea educaţiei 
de calitate, incluzive 
şi echitabile şi 
promovarea 
oportunităţilor 

Prof. 
Simona 
Truşcan 

20.11. 
2018 

30 elevi  
(XI A)  
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Nr. 
crt. 

Titlul 
programului/ 
proiectului 

Tipul 
programului/ 
proiectului

 
Scurtă descriere 

Coordo-
nator 

Perioada 
de imple-
mentare 

Beneficiari 

pentru învăţarea pe 
tot parcursul vieţii 
pentru toţi 
Obiectivele 
activităţii: 

·    înţelegerea conceptului de 
educaţie de calitate, un drept al 
tuturor copiilor 
·    recunoaşterea 
coordonatelor geografice cu 
instabilitate şi insecuritate 
internă 
·    familiarizarea elevilor cu 
termeni şi concepte privind 
statutul de refugiat, emigrant, 
imigrant 
·    promovarea anti-
discriminării şi egalităţii de 
şanse 

 

3. 

Ziua 
Limbilor 
Străine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proiecte şi 
activităţi de 
dezvoltare a 
noilor 
educaţii 

Scopul activității: 
-Conștientizarea importanței 
învățării limbilor străine; 
-Promovarea bogăției lingvistice 
și culturale a Europei; 
-stimularea învățării unei limbi 
străine 
Obiective: 
-Să transmită mesaje în limbi 
europene cu scopul memorării 
lor; 
-să formeze deprinderi de a 
sărbători această zi 
internațională; 
 
Modalități de realizare a 
activității: 
Prezentări PowerPoint, afișe, 
cântece, povestiri, jocuri de rol. 

Prof. 
Horvat 
Raluca-
Oana 

26.09. 
2018 

66  elevi din 
clasele  a V 
a, a VI a și 
a XI-a B 
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Nr. 
crt. 

Titlul 
programului/ 
proiectului 

Tipul 
programului/ 
proiectului

 
Scurtă descriere 

Coordo-
nator 

Perioada 
de imple-
mentare 

Beneficiari 

 

4. 
Celebrating 
Halloween 

Proiecte şi 
activităţi de 
dezvoltare 
a noilor 
educaţii 

 Obiective: 
-familiarizarea elevilor 
cu specificul sarbatorii 
de Halloween; 
-cunoașterea tradițiilor 
anglo-saxone; 
-dezvoltarea 
aptitudinilor artistice; 
-dezvoltarea interesului 
pentru munca în 
echipă; 
-mobilizarea elevilor 
prin implicarea acestora 
în activități de 
socializare 
Modalități de realizare a 
activității: 
-Halloween în jurul 
lumii; 
-discuții despre istoricul 
și însemnătatea 
sărbătorii 
-confecționarea de 
măști; 
-ornarea claselor cu 
diverse obiecte 
specifice sărbatorii: 
-jocuri și concursuri; 
-scenetă  

Prof. 
Horvat Raluca- 
Oana 

31.10. 
2018 

 
36 elevi 
(clasele a Va; 
a VI a) 
 
 

 

5 
Veșnicia s-
a născut la 
sat 

Cerc de 
folclor 

Spectacol cultural-
artistic  
Colinde, colinde! 
reprezintă prima 
activitate din cadrul 
Cercului de folclor 
„Veșnicia s-a născut la 
sat”, fiind o activitate 
deschisă publicului 

Prof. Bogdan 
Feștilă 

Anul 
școlar 
2018-
2019 

Beneficiari: 
Elevi: 30 de 
elevi, clasa a 
IX-a, filologie 
Adulți: - - - 
părinții și 
familiile 
elevilor din 
grupul țintă; 
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Nr. 
crt. 

Titlul 
programului/ 
proiectului 

Tipul 
programului/ 
proiectului

 
Scurtă descriere 

Coordo-
nator 

Perioada 
de imple-
mentare 

Beneficiari 

larg, având implicați 
elevii de clasa a IX-a, 
filologie. Acest 
spectacol s-a 
desfășurat în 
parteneriat cu Muzeul 
Apelor din Fălticeni, 
acesta reprezentând 
spațiul de desfășurare. 
(https://www.cronicadef
alticeni.ro/miniconcert-
de-colinde-organizat-
de-cercul-de-folclor-
vesnicia-s-a-nascut-la-
sat/ ) 

- personal de 
specialitate, 
muzeografi; 
Partener: 
Muzeul 
Apelor, 
Fălticeni 

 

6 

Clubul 
de 
lectură 
Ad 
litteram 

Activitatea 
promovează 
lectura de 
plăcere în 
rândul 
liceenilor, 
având 
întâlniri 
lunare. 
Printre 
activitățile 
derulate, pot 
fi enumerate: 
Prietenii 
cărții, 
prezentări 
în CDI 
Ziua 
Centenarulu
i Marii Uniri 

Coordonator: 
Prof. Feștilă 
Narcisa-
Cristina 

Perioada: 
Anul școlar 2018-
2019 

Beneficiari: 
Clasele 
a IX-a I, J 

Partener: 
CDI 
Biblioteca 
municipală 

                
Prietenii cărții, prezentări în CDI         Ziua Centenarului Marii Uniri 

https://www.cronicadefalticeni.ro/miniconcert-de-colinde-organizat-de-cercul-de-folclor-vesnicia-s-a-nascut-la-sat/
https://www.cronicadefalticeni.ro/miniconcert-de-colinde-organizat-de-cercul-de-folclor-vesnicia-s-a-nascut-la-sat/
https://www.cronicadefalticeni.ro/miniconcert-de-colinde-organizat-de-cercul-de-folclor-vesnicia-s-a-nascut-la-sat/
https://www.cronicadefalticeni.ro/miniconcert-de-colinde-organizat-de-cercul-de-folclor-vesnicia-s-a-nascut-la-sat/
https://www.cronicadefalticeni.ro/miniconcert-de-colinde-organizat-de-cercul-de-folclor-vesnicia-s-a-nascut-la-sat/
https://www.cronicadefalticeni.ro/miniconcert-de-colinde-organizat-de-cercul-de-folclor-vesnicia-s-a-nascut-la-sat/
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Nr. 
crt. 

Titlul 
programului/ 
proiectului 

Tipul 
programului/ 
proiectului

 
Scurtă descriere 

Coordo-
nator 

Perioada 
de imple-
mentare 

Beneficiari 

7 Concursul Bebras 
2018 (Runda I) -
Concurs 
Internațional de 
informatică și 
gândire 
computațională 

Bebras este un 
concurs 
international, ce isi 
propune sa 
introduca elevii de 
toate varstele in 
domeniul gandirii 
algoritmice si 
computationale si 
sa ii atraga spre 
domeniul 
informatic. Este 
organizat de ECDL 
Romania in 
colaborare cu MEC 
Eleva Lucanu 
Georgiana-Raluca 
din clasa a XII-a C, 
specializarea științe 
ale naturii, s-a 
calificat la RUNDA 
II, cu 163 puncte, 
din maxim 180, ce 
va avea loc in luna 
martie 2019 
(https://ecdl.ro/uplo
ads/articole/resourc
es/files/Rezultate_2
0181.pdf ) 

Prof.  Murărescu 
Simona 
Prof.  Dumitriu 
Bogdan 
 
 

12-17 
Noiem
brie 
2018 

50 
elevi 
din 
clasel
e V, 
VI, 9B, 
XA, 
XIA și 
XIIC 
24 
elevi 
din 
clasa 
9A 

Este 
organizat 
de ECDL 
Romania 
in 
colaborar
e cu 
MEC 
 

8 Certificarea ECDL 
Profil BAC 
https://ecdl.ro/ 

Centrul acreditat 
RO755 Colegiul 
Tehnic “Mihai 
Bacescu” Falticeni 
a organizat 8 
sesiuni de 
examinare în 
semestrul 
I.Începând cu anul 
școlar 2009 – 2010 
toți elevii care 
dețin Permisul 
ECDL își pot 
echivala proba de 
Competențe 
digitale din cadrul 
Examenului de 
Bacalaureat 
Naţional. Permisul 
ECDL l-au obtinut 
in semestrul I - 10 
elevi. 

Prof. examinatori 
Murărescu Simona 
Dumitriu Bogdan 
 

octomb
rie 
2018- 
ianuari
e 2019 

Elevi 
din 
toate 
clasel
e  

ECDL 

   

https://ecdl.ro/uploads/articole/resources/files/Rezultate_20181.pdf
https://ecdl.ro/uploads/articole/resources/files/Rezultate_20181.pdf
https://ecdl.ro/uploads/articole/resources/files/Rezultate_20181.pdf
https://ecdl.ro/uploads/articole/resources/files/Rezultate_20181.pdf
https://ecdl.ro/
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 Evenimente din Calendarul activităţilor educative – exemple: Zilele școlii, Ziua Educației, Ziua Națională a 
României etc. 
 

Nr. 
Crt. 

Denumirea activității de timp liber 
Numar de 

participant / 
beneficiari 

Număr de cadre 
didactice (părinți 

participanți) 

1.  Ziua Limbilor Europei 152 4 

2.  Ziua Mondială a Educaţiei 184 8 

3.  Ziua Mondiala a Bibliotecilor 125 5 

4.  Ziua Dicţionarului 210 8 

5.  SPACE WEEK 300 4 

6.  BALUL BOBOCILOR  600 5 

7.  Ziua  de comemorare a Holocaustului 128 3 

8.  Săptămâna EducaţieiGlobale 952 38 

 

9. 7 Ziua Bucovinei 253 7 

 

10. 8 Centenerul Marii Uniri 925 62 

 

11. 9 Mihai Eminescu – între viaţă şi cărţi 425 9 

12. 1
0 
Mica Unire 194 8 

 

13. 1
1 
Ziua Internaţională a Cititului Impreună 128 5 

 

14. 1Titlul activităţii: Romania 100 50 elevi (XI J, XI 5 
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2 Ap) 

 
15.  Ce-ți doresc eu ție, 

dulce Românie... 
18 elevi din clasa a VI a Prof. Horvat Raluca-

Oana 

 
16.  E vremea Crăciunului! 66 elevi 

(clasa a V a, a VI a, a IXa C) 
Prof.Horvat 

Raluca-Oana 

 
17.  Ziua Europeana a 

limbilor 
Elevii claselor 

a XI-a G 
a XII-a J 

Morosan Geanina 

 
EDUCAȚIE JURIDICĂ 8-12 octombrie 2018 

 

Nr. 
crt 

Tipul de activitate 
a. Activități de nivel curricular la 

disciplina
1
…. 

b. Activitățiextracurriculare de tipul: 
expuneri/prelegeri/dezbateri/meserot
unde/vizite/proiecteeducaționaleș.a. 

c. Activități la nivelulorelor de 
consiliereșiorientare/dirigenție 

d. Competiție/concursșcolar 

Nivelul de 
învățământ

2
șicl

asa/clasel la 
care s-a 

realizatactivitate
a, data, tema 

 
 

Practicieniidreptului
3
car

e au 
fostimplicațiîndesfășurare

aactivităților 

Nr total de 
activitățidesfășurat
eînsăptămâna 8-12 

octombrie 2018 

1. 

Activitate extracurriculară – masă 
rotundă 
„Aspecte generale privind cadrul 
juridic național, european și 
internațional” 

Clasele a XI-a 
E si a IX-a – 
62 elevi 

Catană Cristela 
Loredana, consilier 
juridic, Judecătoria 
Fălticeni 
Prof. dr. Elena 
Deleanu 
Prof. dr. Palaghia 
Radion 
Prof. documentrist 
Mattylena Boicu 

8.10. 2018 

2. Activitate la nivel curricular – istorie Clasele a X-a Prof. dr. Palaghia 9.10. 2018 

                                                 
1
Discipline: Educație civică, Filozofie, Sociologie, discipline opționale specifice etc. 

2
Nivelul de învățământvizează:nivelprimarcls.CP-a  -II-a; nivelprimarcls. III-IV; nivelgimnazialcls.V-VIII; 

nivellicealcls.IX-XII; nivelprofesional 
3
Practicieniaidreptuluicare au participat la activități de tipula,b,c,d (judecători, procurori, avocațijuriști, notari etc.) 

conform planificăriicomuneșcoală – instituțiecare aparțineMinisteruluiJustiției (Judecătorie, Tribunal etc.) 
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Drepturile și libertățile fundamentale 
ale omului 

E – 28 elevi Radion 
Prof. documentrist 
Mattylena Boicu 

3. 

Activitate la nivel curricular – istorie 
Statul de drept și funcționrea 
acestuia 
 

Clasa a XI-a D 
– 28 elevi 

Prof. dr. Elena 
Deleanu 
Prof. documentrist 
Mattylena Boicu 

9.10. 2018 

4. 
Activitate la nivel curricular – istorie 
Drepturile personalității. Dreptul la 
imagine 

Clasa a XI-a 
H– 28 elevi 

Prof. Cristian Cozma 10.10. 2018 

5. 

Activitate la nivelul orelor de 
consiliere și orientare -Manualul de 
educație juridică pentru elevi – 
prezentare și dezbatere 

Clasele a XII-
a E, clasele a 
IX-a B – 56 
elevi 

Prof. Magdalena 
Grigoraș 
Prof. Cărămidă Dan 
 

11.10. 2018 

6 
1 activitate/ extracurriculară – masă 
rotundă 

Nr. Activități: 1 
Nr. Clase: 2 
Nr. participanți 
(elevi): 62 
Nr. cadre 
didactice: 3 

Catană Cristela 
Loredana, consilier 
juridic, Judecătoria 
Fălticeni 
 

1activitate a 

7 
3Activităţi la nivel curricular – istorie 
 

Nr. Activități: 3 
Nr. Clase: 3 
Nr. participanți 
(elevi): 84 
Nr. cadre 
didactice: 4 

 

3 activităţi b 
 

8 
1 Activitate la nivelul orelor de 
consiliere și orientare 

Nr. Activități: 1 
Nr. Clase: 2 
Nr. participanți 
(elevi): 56 
Nr. cadre 
didactice: 2 

 

1 activitate d 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
activităţii 

Nr. de 
benefici-

ari 
Rezultate Impact Imagini relevante 

1 
„Petale-n 
vânt” 

45 

- s-au realizat 
produse origami/ 
produse 
handmade 
- s-a realizat 
lucrul in  echipa 

- recunoaşterea 
faptului că 
educaţia 
nonformală este 
spaţiu aplicativ 
pentru educaţia 
formală 

 

2 
„Iubeşte şi 
daruieşte” 
 

20 

- a crescut 
capacitatea de 
relationare in 
echipa, de respect 
reciproc 
-a crescut 
motivarea pentru 
implicarea în 
viata comunitatii 

transformarea 
educaţiei în 
sursă de 
educaţie 
comunitară 
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Nr. 
crt. 

Denumirea 
activităţii 

Nr. de 
benefici-

ari 
Rezultate Impact Imagini relevante 

3 

Săptămâna 
donatiei de 
legume şi 
fructe 

215 

- au fost donate 
fructe, legume si 
alte produse 
alimentare la 
Asezamintele 
sociale din cadrul 
M-rii Buciumeni, 
M-rii Bogdanesti, 
Sf. Andrei 

transformarea 
educaţiei în 
sursă de 
educaţie 
comunitară  

4 

„Comunicare
a 
interculturală
” 
Workshop 

Proiecţii 
video (filme 
documentare 
despre 
comunicarea 
verbală şi 
nonverbală) 

72 

Elevii: 
-au înţeles 
semnificaţia 
Săptămânii 
Educaţiei Globale 
(“Lumea se 
schimbă, dar 
noi?”); 
-au înţeles 
problema de 
comunicare 
interculturală; 
- şi-au dezvoltat 
capacitatea de a 
se documenta, de 
a analiza, cerceta 
despre tipurile de 
comportament,  
obiceiurile, valorile 
şi normele 
dominante ale 
altor culturi; 
- au identificat 
barierele de 
comunicare în 
cadrul comunicării 
interculturale; 
-a crescut 
capacitatea de 
relaţionare, de 
lucru în echipă, de 
respect reciproc a 
elevilor; 

-  transformarea 
educaţiei în sursă 
de dezvoltare 
comunitară; 
-  ora de 
consiliere şi 
orientare  
redimensionată 
din perspectiva 
valenţelor 
educaţiei; 

- recunoaşterea 
faptului că 
educaţia 
nonformală este 
spaţiu aplicativ 
pentru educaţia 
formală; 

 

5 
Creatii 
artistice  

65 

- a crescut 
curiozitate elevilor 
spre lectura 
documentară, 
educaţie pentru 
pace şi rezolvarea 
conflictelor, creaţii 
artistice; 

-  ora de 
consiliere şi 
orientare  
redimensionata 
din perspectiva 
valenţelor 
educaţiei; 
- recunoaşterea 
faptului că 
educaţia 
nonformală este 
spaţiu aplicativ 
pentru educaţia  
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Nr. 
crt. 

Denumirea 
activităţii 

Nr. de 
benefici-

ari 
Rezultate Impact Imagini relevante 

formală; 

6 

Proiecţii 
video (film 
documentar, 
„Regina 
Maria”) 

38 

-elevii şi-au 
dezvoltat abilităţile 
critice şi  creative 
pe teme sociale şi 
culturale 

ora de consiliere 
şi timpul liber al 
elevilor cazaţi la 
internat  
redimansionata 
din perspectiva 
valentelor 
educatiei 

 

7 Globalizarea 284 

a crescut gradului 
de sensibilizare al 
elevilor faţă de 
importanţa 
colaborării şi 
acceptării 
celorlalţi;  
-s-au identificat 
metode de 
combatere a 
stereotipurilor şi 
rolurilor atribuite 
femeilor  şi 
bărbaţilor 
indiferent de etnie, 
religie, dizabilităţi, 
vârstă şi orientare 
sexuală, precum şi 
necesitatea 
modificării 
comportamentelor, 
atitudinilor, 
normelor şi 
valorilor care aduc  
atingere demnităţii 
umane.  

 schimbarea 
mentalităţii în 
ceea ce priveşte 
atitudinea 
discriminatorie 

 

8 
Sisteme de 
educatie in 
lume 

34 

- elevii si-au 
dezvoltat 
capacitatea de a 
se documenta, de 
a analiza, de a 
cerceta despre  
diferite sisteme de 
educatie din lume 

- ora de consiliere 
redimansionată 
din perspectiva 
valenţelor 
educaţiei 
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Nr. 
crt. 

Denumirea 
activităţii 

Nr. de 
benefici-

ari 
Rezultate Impact Imagini relevante 

9 
Educatie, 
Valori, 
Modele 

286 

- elevii şi-au 
dezvoltat 
capacitatea de a 
se documenta, de 
a analiza, de a 
cerceta despre  
educaţia, valorile, 
modele unor 
personalităţi ale 
culturii româneşti 
- s-au realizat 
proiecte ppt şi  
s-au prezentat 
proiectele 

- orele de 
consiliere, lb 
româna, istorie, 
religie 
redimansionate 
din perspectiva 
valenţelor 
educaţiei 

 

10. 

Cum arată 
lumea în care 
mi-aș dori să 
trăiesc  

30 elevi 
– clasa a 
XI-a B  

50 elevi 
– CȘE  

Dezvoltarea  
2 Planse 
3 Desene 
4 eseuri 

- Sensibilizarea 
elevilor privind 
importanta puterii 
exemplului in 
construirea unei 
lumi in care ne-ar 
place sa traim 
precum si 
avantajele si 
dezavantajele 
digitalizarii 
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ACTIVITATEA CDI 
 

 
 activitatea CDI s-a desfăşurat pe baza unui proiect anual de activitate şi a unui plan semestrial de 

activităţi, structurate pe 4 domenii de competenţă, respectiv a proiectelor de activitate; 
 documentele de proiectare a activităţii CDI au fost întocmite de către profesorul documentarist cu 

consultarea cadrelor didactice şi a conducerii unităţii de învăţământ; 
 s-a proiectat şi implementat la nivelul unităţii de învăţământ o politică documentară şi o politică de 

formare a „culturii informaţiei”, integrată în politica de dezvoltare instituţională; 
 prin activităţile pedagogice, culturale, de comunicare şi de gestionare desfăşurate în CDI           s-

au dezvoltat competenţele în domeniul infodocumentar ale utilizatorilor şi s-a promovat imaginea şcolii; 
 
I. DATE REFERITOARE LA UTILIZATORI: 

Situaţia utilizatorilor: 

La data de 
Număr total de 

utilizatori 

Din      care: 

Elevi Cadre  didactice Alte categorii 

31.08.2019 1.655 1537 
 

106 12 

 
Utilizatori activi:  

La data 

Număr 
total de 

utilizatori 
activi 

 
Din      care: 

Elevi 
Cadre 

didactice 
Alte 

categorii 

 
 

 
 

din 
care: 

V 
 

VI 
 

VII 
 
 

VIII IX 
 

X 
 

XI 
 
 

XII 
 

 

Profe-
sională 

  
 

31.08. 
2019 

872 773 6 8 16 12 72 210 204 244 10 88 12 

 
III. ACTIVITATEA DE ÎMPRUMUT IN PERIOADA   01.09.2018 – 31.08.2019: 

1. Număr total de documente existente: 
 

31.08.2019 30.825 

 
2. Număr total de documente împrumutate/solicitate până  la data de: 

1.02.2019 3.422 

 
IV. INTEGRAREA CDI ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ ŞI EDUCATIVĂ  ŞI FORMAREA UTILIZATORILOR: 
 
1. Activităţi de prezentare a CDI şi a organizării sale specifice, realizate de către profesorul documentarist 

la începutul semestrului, pentru clasa a V-a şi clasele a IX-a. 
2. Activităţi de iniţiere în cercetarea documentară  organizate: 

- în cadrul CDS-ului: „Tehnici de documentare”  
(clasa a X-a D,specializarea filologie); 

- pentru toate clasele ce au desfăşuratactivităţi în CDI. 
3. Proiecte în colaborare cu cadrele didactice (proiecte disciplinare, pluri-/inter-/transdisciplinare, activităţi 

pedagogice/cursuri de disciplină, activităţi în colaborare privind orientarea şcolară şi vocaţională, sprijinirea 
elevilor cu dificultăţi la învăţare, lectură, animaţii legate de mass – media, de presă, animaţii audio–video, 
activităţi cu caracter cultural şi civic organizate de către profesorul documentarist şi derulate în parteneriat 
cu cadrele didactice/parteneri externi – activităţi care presupun exploatarea fondului documentar al CDI şi 
dezvoltarea competenţelor infodocumentare ale elevilor):  

 PROIECT „CÂND ORA SE MUTĂ ÎN CDI”: 
 Nr. profesori implicaţi – 48 
 Nr. ore realizate – 652 

 PROIECT EDUCATIV „MESAJ PENTRU TINE!” – coord. prof. documentarist M. Boicu (au colaborat 
profesorii: Mariana Ţuca, Claudia Suseanu, Silvia Chirilă, Elena Deleanu, Maria Peiu, Valentina Nazarov, 
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Olimpia Apetrei, Irina Suman, Cristina Feştilă, Constantin Ungureanu, Ionela Scripcă, Geanina Stanciu, 
Daniela Grigore, Geanina Moroşan, Georgiana Gabor, Palaghia Radion, preot Ciprian Meştereanu): 
 „Terapie prin cuvinte!”: 

o expoziţie de citate, coord. prof. documentarist M. Boicu, elevi din clasele a X-a C,                a X-a 
D, a X-a E, a XI-a D, a XI-a E; 

o Artă în imagini şi cuvinte – prof. Georgiana Gabor, prof. M. Boicu, elevi din clasele              a IX-a 
B, a IX-a C, a X-a D, a XI-a D; 

o Ziua de Dragobete (februarie): 
 „Poştaşul Dragostei”  – program cultural-artistic, prof. documentarist M. Boicu, prof. Maria 

Peiu, prof. Mariana Silvia Ţuca, prof. Geanina Moroşan, prof. Daniela Grigore, 180 elevi 
din clasele V-XII;  
http://sparknews.ro/2019/02/24/postasul-dragostei-povestea-de-dragobete-la-o-scoala-din-
falticeni-elevii-impart-inimioare-trecatorilor/ 

 „Dragobetele sărută fetele” – spectacol literar-artistic, prof. documentarist M. Boicu, prof. 
Maria Peiu, prof. Mariana Silvia Ţuca, prof. Elena Deleanu, 30 elevi cazaţi la internatul 
şcolii, 120 elevi V-XII; 

 „Expoziţie de carte: romanul de dragoste” – prof. documentarist M. Boicu, elevi din clasele 
IX-XII; 

  „Jocul cu mărgele de poveste”: 
o teatru şcolar - prof. M. Boicu, prof. Simona Murăresu, prof. Valentina Nazarov, elevi din clasa a X-

a A, a X-a D, a X-a K;  
 „Pe urmele pelerinului”: 

o expoziţie de citate religioase - coord. prof. documentarist M. Boicu, prof. Maria Peiu, prof. preot 
Cirpian Meşteranu, elevi din clasele IX - XII; 

o audiţii muzicale (colinde, poezii religioase, muzică patriotică, muzică clasică) - prof. 
documentarist M. Boicu, prof. Maria Peiu, prof. Marius Dăscălescu, elevi din                    clasele V- 
XII; 

o dezbatere: „Sf. Apostol Andrei – Ocrotitorul României” – prof. documentarist M. Boicu, prof. 
Maria Peiu, prof. preot Ciprian Meştereanu, elevi din clasele IX-XII; 

o proiect interdisciplinar: „Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti”– 
prof. M. Boicu (corod.), prof.. Valentina Nazarov, prof. Cristina Feştilă, preot Ciprian Meştereanu, 
clasele a XI-a A, a XI-a B, a XII-a C, a XI-a E; 

o „2018 – Anul omagial al unităţii de credinţă şi de neam şi Anul comemorativ al Făuritorilor 
Marii Uniri din 1918” - prof. M. Boicu, prof. preot Ciprian Meştereanu, prof. Maria Peiu, prof. 
Elena Deleanu, prof. Palaghia Radion, clasele a IX-a D, a X-a D, a X-a E, a XI-a B, a XI-a D, a XI-a 
E; 

o „2018 – Anul European al Patrimoniului Cultural” - prof. M. Boicu, prof. Elena Deleanu, prof. 
preot Ciprian Meştereanu, prof. Maria Peiu, prof. Elena Deleanu, prof. Palaghia Radion, clasele a 
IX-a D, a X-a D, a X-a E, a XI-a B, a XI-a D, a XI-a E; 

  „Comori  ascunse”– activitate în care s-a urmărit consolidarea valorilor etice, civice şi morale ale 
elevilor, conştientizarea resurselor personale în relaţie cu viaţa profesională prin promovarea 
socializării elevilor cu membrii comunităţii – coord. prof. documentarist                   M. Boicu, prof. 
Maria Peiu, prof. Constantin Ungureanu, prof. Elena Deleanu, elevi din clasele IX-XII; 

  „Fii informat!” - prof. M. Boicu, prof. E. Deleanu, prof. Mariana Ţuca, elevi din clasele IX-XII;  
 „Hoinari  prin Europa”: prof. M. Boicu, elevi din clasele V-XI. 

 PROIECT EDUCATIV „EDUCAŢIE – VALORI - MODELE”  - (coord. prof. documentarist M. Boicu) – a 
avut ca scop sensibilizarea elevilor şi a cadrelor didactice în favoarea lecturii prin desfăşurarea la nivelul 
CDI a unor activităţi specifice: 

 Campanie de donaţie„O carte pentru şcoala mea” – prof. documentarist M. Boicuprof. Elena 
Deleanu, prof. Daniela Grigore, prof. Raluca Horvat elevi din clasele V-XII. 

 Cerc de lectură: „Trepte” – prof. Valentina Nazarov, prof. Oana Caulea, prof. Olimpia Apetrei, 
prof. M. Boicu, clasele V-XII. 

 Ziua Limbilor Europei (26 septembrie 2018) – prof. documentarist M. Boicu, prof. Daniela 
Grigore, prof. Geanina Moroşan, prof. Raluca Horvat, prof. Elena Ghenghea, prof. Valentina 
Nazarov, prof. Simona Truşcan, 232 elevi din clasele V-XII. 

 Ziua Mondială a Bibliotecilor (20-21 octombrie 2018) - prof. documentarist M. Boicu, prof. 
Valentina Nazarov, prof. Olimpia Apetrei - elevi din clasele a V-a, a X-a D, a X-a D, a IX-a D, a XI-a 
B, a XII-a C. 

http://sparknews.ro/2019/02/24/postasul-dragostei-povestea-de-dragobete-la-o-scoala-din-falticeni-elevii-impart-inimioare-trecatorilor/
http://sparknews.ro/2019/02/24/postasul-dragostei-povestea-de-dragobete-la-o-scoala-din-falticeni-elevii-impart-inimioare-trecatorilor/
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 Ziua Internaţională a Cititului Împreună (1 febr. 2019) – prof. documentarist M. Boicu, prof. 
Valentina Nazarov, prof. Olimpia Apetrei, prof. Oana Caulea elevi din clasele a VII, a X-a D, a XI-a 
C, a X-a B, a XI-a D, a X-a A. 

 Ziua Mondială a Cititului cu Voce Tare (1 febr. 2019) - prof. documentarist M. Boicu, elevi din 
clasa a X-a A, în parteneriatcu Grădinţa Lizuca. 

 Ziua Mondială a Poeziei (21 martie) – prof. M. Boicu, prof. Valentina Nazarov, prof. Oana Caulea, 
prof. Daniela Grigore, prof. Geanina Moroşan, prof. Georgiana Gabor, prof. Valentin Purdilă, prof. 
Cristina Feştilă, elevi din clasele V-XII; expoziţie de carte „Poezii, poezii”, lectură. 

 Ziua Mondială a Cărţii şi a Dreptului de Autor (aprilie 2019) – prof. M. Boicu, prof. Claudia 
Suseanu, prof. Silvia Chirilă, prof. Mariana Silvia Ţuca, prof. Daniela Grigore, catedra de lb. şi 
literatura română, elevi din clasele V-XII, activitate derulată în colaborare. 

 Medalion - scriitori români/ universali: M. Sadoveanu, V. Voiculescu, T. Arghezi, Mihai 
Eminescu, Lovineştii, I.L. Caragiale, Victor Hugo, Mircea Eliade, Alexandre Dumas, ş.a. 
(activităţi realizate în colaborare cu prof. Valentina Nazarov, prof. Daniela Grigore, prof. Georgiana 
Gabor, prof. Geanina Moroşan, Elena Deleanu, prof. Maria Peiu): expoziţie de carte, expoziţie de 
citate, expoziţie de planşe, lectură, prezentări power-point, videoclipuri muzicale, proiecţii video, 
filme, elevi din clasele IX – XII. 

 Lansare de carte: scriitorul Constantin Târziu, Eugen Dimitriu, Luminiţa Aldea, Tiberiu Avram. 
 Proiect „Între viaţă şi cărţi”: 

 „Franţa între viaţă şi cărţi” (proiect interdisciplinar), prof. documentarist                 M. 
Boicu (coord.), prof. Daniela Grigore, clasele a XI-a B, a XI-a D, a XII-a E;  

  „Decembrie – între viaţă şi cărţi” - prof. documentarist M. Boicu, prof. Maria Peiu, prof. 
Adrian Olariu, prof. Marius Dăscălescu, prof. Mariana Ţuca, maistru Ionela Scripcă, 
maistru Geanina Stanciu, ing. Elena Oniciuc, maistru Doina Blănari; 

o momente umoristice – prof. M. Boicu, elevi din clasele V-XII, Consiliul Elevilor;   
o expoziţie cu decoraţiuni tradiţionale de Crăciun: „Talentul nu are limite” 

realizate de elevi în atelierul şcoală – prof. Mariana Ţuca (coord.), maistru 
Ionela Scripcă, maistru Geanina Stanciu, maistru Doina Blănari, ing. Elena 
Oniciuc; 

o concert de colinde – coord. prof. Maria Peiu, prof. Marius Dăscălescu, prof. M. 
Boicu, prof. Elena Deleanu, elevi voluntari din clasele V-XII. 

o „Mihai Eminescu – între viaţă şi cărţi”, 12–31 ianuarie 2019 – prof. documentarist 
M. Boicu (coord.), prof. Maria Peiu, Elena Deleanu, prof. Valentina Nazarov, prof. 
Olimpia Apetrei, prof. Daniela Grigore, prof. Geanina Moroşan, prof. Constantin 
Ungureanu-Box, Claudia Suseanu, Mariana Silvia Ţuca, Silvia Chirilă, elevi din clasele 
V-XII, Consiliul Elevilor: 

 „Veronica Micle şi Mihai Eminescu: povestea emoţionantă a unei iubiri 
infinte”, film documentar; 

 „Eminescu, ultimul romantic”- film documentar (realizator Ion Filip, 1965, 
comentariul şi lectura Tudor Vianu, recită Mihail Sadoveanu); 

 „Un bulgăre de humă” - film artistic (regia Nicolae Mărgineanu, cu Dorel 
Vişan, Adrian Pintea, Maria Ploae); 

 Luceafărul (1986), film artistic, regia Emil Loteanu; 
 Fragmente audio: G. Călinescu, Perpessicius, Tudor Arghezi despre M. 

Eminescu, poezii de M. Eminescu în lectura unor mari actori  
 Atelier de recitare/interpretare/lectură:  poezii / fragmente de M. 

Eminescu în limbile rusă, franceză, engleză, română, italiana, spaniola; 
 Atelier de creaţie: realizarea de proiecte ppt despre viaţa şi opera lui Mihai 

Eminescu 
 Traducerea unor poezii/citate de M. Eminescu în limbile engleză, franceză, 

rusă; 
 Expoziţie de carte: „Opera lui Mihai Eminescu”; 
 Proiecţie video - Conferinţă “Despre Eminescu, despre noi” cu Dan Puric 

(la evenimentul "Închinare la Eminescu" - Ateneul Român, Secvenţă de 16 
min.).  

 Concurs Interjudeţean de interpretare din lirica eminesciană „Floare 
Albastră”, ediţia a XX-a, 15 ian. 2019, Ateneu Iaşi – coord. prof. Mariana 
Ţuca, prof. M. Boicu, prof. Claudia Suseanu, prof. Valentina Nazarov, elevi din 

http://www.cinemagia.ro/actori/nicolae-margineanu-1682/
http://www.cinemagia.ro/actori/dorel-visan-3694/
http://www.cinemagia.ro/actori/dorel-visan-3694/
http://www.cinemagia.ro/actori/adrian-pintea-4716/
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Calinescu-Eminescu1964.ogg
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Calinescu-Eminescu1964.ogg
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clasele a XI-a D, a X-a J, a XII-a D,             a X-a B; s-a obţinut un Premiul I, 
un Premiul II, un Premiul al Juriului; 

 Program cultural-artistic: „Mihai Eminescu – la ceas de taină”, prof. 
documentarist M. Boicu, prof. Maria Peiu, prof. Mariana Ţuca  – elevi din 
clasele V-XII; 

 Proiect interdisciplinar„Eminescu –neamul şi ţara” – elevi din clasa a X-a 
B, a XI-a D, a XII-a D, a X-a J prof. M. Boicu, prof. Claudia Suseanu, prof. 
Mariana Ţuca. 

 Audiţii muzicale pe versuri de M. Eminescu – prof. M. Boicu, elevi din 
clasele V-XII; 

 „Ion Creangă – între viaţă şi cărţi” (182 de ani de la naşterea scriitorului) (proiect 
interdisciplinar) - prof. documentarist M. Boicu (coord.), prof. Valentina Nazarov, clasa a X-a D, 
a XI-a B. 

 PROIECT „VOLUNTAR ÎN CDI” – prof. documentarist M. Boicu (coord.), prof. Maria Peiu, prof. Mariana 
Silvia Ţuca, prof. Elena Deleanu, 32 elevi voluntari (din clasele IX-XII): 

 obiectiv general: dezvoltarea unui program de voluntariat în Centrul de Documentare şi Informare; 

 obiective specifice:  

 participarea la dezvoltarea celor 8 competenţe – cheie care determină profilul de formare a 
elevilor în special: 

o a competenţei de „a învăţa să înveţi”; 

o a competenţei digitale de utilizare a noilor tehnologii; 

o a celor de comunicare în limba română/limbă străină; 

 dezvoltarea autonomiei în învăţare; 

 dezvoltarea simţului critic; 

 dezvoltarea lucrului în echipă; 

 dezvoltarea abordării transdisciplinare a conţinuturilor şi susţinerii inovaţiei didactice. 
Activităţi: 

o Prezentarea proiectului (oct. 2018) – prof. doc. M. Boicu, elevi din clasele             IX-XI. 

o Gala Premiilor în cadrul proiectului „Voluntar în CDI” pentru anul şcolar 2017-2018 
(nov. 2018),  prof. Claudia Suseanu, prof. Silvia Chirilă, prof. Mariana Ţuca, prof. M. Boicu, 
45 voluntari din anul şcolar 2017-2018. 

o Informatizarea CDI-ului (nov. 2018– iun 2019) - prof. M. Boicu, prof. Mariana Silvia Ţuca, 
25 voluntari. 

o „Dăruind vei dobândi” (organizare de acţiuni filantropice/ evenimente             cultural-
artistice oct. 2018 – iun. 2019) - prof. documentarist M. Boicu, prof. Maria Peiu, prof. 
Claudia Suseanu, prof. Mariana Ţuca, prof. Silvia Chirilă, 48 elevi voluntari. 

o Workshop: „De la respectul de sine, la respectul celorlalţi” - prof. doc. M. Boicu, 35 
voluntari. 

o Educaţie prin joc – prof. doc. M. Boicu, 20 voluntari. 

o Gala Comunităţii Fălticenene” – 25 dec. 2018 – prof. Claudia Suseanu, prof. Mariana 
Ţuca, prof. Silvia Chirilă, prof. Elena Deleanu, prof. Maria Peiu, prof. M. Boicu, 10 elevi 
voluntari 
https://www.cronicadefalticeni.ro/in-aceasta-seara-are-loc-gala-comunitatii-falticenene/ 
https://vivafm.ro/2018/12/20/evenimentul-caritabil-gala-comunitatii-falticenene-la-cea-de-a-

iii-a-editie/ 

 PROIECT „IUBEŞTE ŞI DĂRUIEŞTE” (proiect înscris în Strategia Naţională de Acţiune Comunitară, 
coord. prof. M. Boicu, participanţi: profesori şi elevi voluntari) 
Scop 

 Promovarea voluntariatului în rândul elevilor. 
Obiective 

 încurajarea participării elevilor la acţiuni de voluntariat; 

 implicarea elevilor în viaţa comunităţii locale; 

 însuşirea de valori civice precum solidaritatea, implicarea, munca în echipă. 
Grup ţintă 

 elevii Grădinţei Speciale Fălticeni 

 persoane defavorizate identificate de Asociaţia „Euroşansa For Live” 

https://www.cronicadefalticeni.ro/in-aceasta-seara-are-loc-gala-comunitatii-falticenene/
https://vivafm.ro/2018/12/20/evenimentul-caritabil-gala-comunitatii-falticenene-la-cea-de-a-iii-a-editie/
https://vivafm.ro/2018/12/20/evenimentul-caritabil-gala-comunitatii-falticenene-la-cea-de-a-iii-a-editie/
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Perioada 

 septembrie 2018 – iun. 2019 
Activităţi: 
 Constituirea echipelor de voluntari, cadre didactice/ nedidactice, elevi ai colegiului,               sept – 

nov. 2018 
 Campanie Naţională „Săptămâna legumelor şi a fructelor donate”, nov. 2018 
 Săpt. Educaţiei Globale „Lumea se schimbă. Dar noi?”, 18 – 26 nov. 2018 
 Proiect educaţional „Visăm împreună la o lume mai bună!” 
 Campania ShoeBox - Cadoul din Cutia de Pantofi, nov. – dec. 2018 
 Proiect educativ-filantropic „Dăruim din suflet” 
 Campania “Donează o jucărie, fă un copil să zâmbească”, nov. – dec. 2018 
 Marş de susţinere a persoanelor diagnosticate cu autism, aprilie 2019 
 Marş pentru viaţă, martie 2019 
 Proiect „Petale-n vânt” (CAEN 2019)- realizarea de produse handmade din materiale reciclabile, 

împreună cu elevi ai colegiului, comercializarea produselor în cadrul colegiului, ajutor pentru copiii cu 
nevoi speciale: 

 Expoziţie cu vânzare – Târg de Crăciun (12 dec. 2018) 
 Concurs pe echipaje, mai 2019 la Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău (s-a 

obţinut Premiul I şi Trofeul proiectului „Petale-n vânt”) 
 Campania naţională „Fii un exemplu pentru comunitatea pe care o conduci”, strângerea de 

deşeuri electrice şi electronice de la elevi şi personal didactic/nedidactic din şcoală, comercializarea 
acestora la Centre de colectare şi reciclare, pe parcursul anului şcolar 

 Campanii de ecologizare – pe parcursul anului şcolar 
 Proiect educaţional „Voluntar în CDI”, pe parcursul anului şcolar 
 Concurs Naţional “Mascota SNAC”, CAEN, SNAC, s-a obţinut un Premiul I 
 Concurs naţional „Scrisoare către prietenul meu” CAEN, domeniul educaţie civică, voluntariat, 

protecţie, caritate, SNAC, s-a obţinut un Premiul I. 

 Activităţi pedagogice „şcoala după şcoală” – prof. documentarist M. Boicu, elevi din clasele                  V–
XII,  elevi voluntari. 

 Audiţii: muzică patriotică, colinde tradiţionale româneşti, muzică clasică: George Enescu, Ciprian 
Porumbescu, Tudor Gheorghe, Corala Armonia, André Rieu şi orchestra Johan Strauss, Frédéric Chopin, 
Richard Clayderma, Mozart, Vivaldi, Ravel, Giuseppe Verdi, Yiruma, ş.a. – prof. documentarist M. Boicu 
(coord.), elevi din clasele V-XII. 

 “2019 – Anul cărţii în România, program naţional România citeşte”, ian.-iunie 2019 – prof. documentarist  
M. Boicu, prof. Claudia Suseanu, prof. Silvia Chirilă, prof. Mariana Silvia Ţuca, prof. Valentina Nazarov, prof. 
Elena Deleanu, prof. Daniela Grigore, prof. Oana Caulea, prof. Olimpia Apetrei, prof. Bogdan Feştilă, prof. 
Cristina Feştilă, prof. Irina Suman, elevi din clasele V-XII. 

 Campanie umanitara de întrajutorare copii sărmani din Bucovina „Donează o jucărie, fă un copil să 
zâmbească” (nov–dec 2018), prof. Silvia Chirilă, prof. M. Boicu, prof. diriginţi, elevi clasele V-XII. 

 Campania naţională „Fii un exemplu pentru comunitatea pe care o conduci” derulată de Asociaţia 
Sistemul Naţional de Reciclare a Bateriilor (SNRB) - campanie de colectare selectare (baterii uzate, 
acumulatori, hârtie), organizat de Primăria municipiului Fălticeni – au participat elevi din clasele V-XII, coord. 
profesorii Claudia Suseanu, Mariana Ţuca, Silvia Chirilă, M. Boicu, profesorii diriginţi. 

 Campania de prevenire a violenței în mediul școlarR.E.S.P.E.C.T. – prof. M. Jarcău, prof. M. Boicu, prof. 
Palaghia Radion, prof. Elena Deleanu, prof. Geanina Moroşan, prof. Olimpia Apetrei, elevi din clasele V-XII. 

 Cercul pedagogic al profesorilor de limba şi literatura română, 16 nov. 2018, prof. M. Boicu, catedra de 
limba şi literatura română. 

 Cerc pedagogic, domeniul de pregătire electric, 4 decembrie 2018. 

 Cerc pedagogic, domeniul de pregătire turism, 7 mai 2019. 

 Cerc istorie „Etica memoriei” – prof. Elena Deleanu, prof. Palaghia Radion, prof. M. Boicu, elevi din clasele a 
IX-a D, a X-a A, a X-a D, a X-a E, a XI-a D, a XI-a E.  

 Club de Storytelling – în colaborare cu Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava 
 Activ. „Ziua Internaţională a Scrierii de Scrisori”,  dec. 2018 – prof. M. Boicu, prof. Claudia 

Suseanu, prof. Silvia Chirilă, prof. Mariana Ţuca, prof. Valentina Nazarov, prof. Irina Suman, prof. 
Cristina Feştilă, elevi din clasele V-XI. 
https://www.monitorulsv.ro/Ultima-ora-local/2018-12-12/O-noua-intalnire-a-Clubului-de-Storytelling-a-
Casei-Corpului-Didactic-CCD-la-Falticeni 
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 Activ. „Trăieşţe şi mănâncă sănătos”, aprilie 2019, în cadrul proiectului pilot de educaţie non-
formală pentru nutriţie sănătoasă – prof. M. Boicu, prof. Claudia Suseanu, prof. Silvia Chirilă, prof. 
Mariana Silvia Ţuca, prof. Simona Truşcan – elevi din clasele XI-XII. 
https://www.monitorulsv.ro/Ultima-ora-local/2019-04-09/Proiect-pilot-pentru-promovarea-unei-
alimentatii-sanatoase-in-scoli-din-judet 

 Comemorarea Holocaustului (9 oct. 2018, 25-27 ian. 2019)  – prof. Elena Deleanu, prof. Palaghia Radion, 
prof. M. Boicu, prof. Mariana Ţuca, clasele a X-a E, a XI-a D, a XI-a E, a XI-a B, a XII-a D, a X-a A, a IX-a D. 

 Comisia de lucru a bibliotecarilor şcolari/ profesorilor documentarişti (febr. 2018), prof. documentarist M. 
Boicu, bibliotecarii şcolari din zona Fălticeni. 

 Concert de colinde în scop caritabil „Dăruim din suflet”, 12 dec. 2018; concertul a avut loc la  Centrul 
Cultural „Gr. V. Birlic; spectatori: 450 persoane - părinţi, profesori, persoane din comunitate,  prof. Maria Peiu 
(coord.), prof. M. Boicu, prof. Marius Dăscălescu, prof. Elena Deleanu, prof. Elena Deleanu, elevi din clasele V-
XII, 35 voluntari. 

 https://www.cronicadefalticeni.ro/concert-caritabil-daruim-din-suflet-va-fi-organizat-si-anul-acesta-de-
colegiul-tehnic-mihai-bacescu/. 

 Colinde, colinde (la persoane juridice din comunitate), 19-22 dec. 2018  – coord. prof. Maria Peiu, prof. 
Marius Dăscălescu, prof. M. Boicu, 12 elevi voluntari (clasele IX-XII). 

 Concurs selecţie proiect 2016-RO01–KA-102-024201, prof. Claudia Suseanu, elevi din clasele a X-a, 
specializarea tehnician în turism. 

 Consiliul Elevilor – activităţi cultural-artistice – prof. Genina Moroşan, prof. Mihaela Jarcău, prof. M. Boicu, 
elevi din clasele V-XII. 

 Concurs Naţional „Eternul feminin în evoluţia umanităţii” – concurs inclus în CAEN 2019, domeniul 
cultural-artistic, literatură, prof. documentarist M. Boicu (coord.), prof. Mariana Silvia Ţuca, prof. Viorica Ioniţe, 
prof. Elena Deleanu, prof. Maria Peiu, prof. Claudia Suseanu, prof. Silvia Chirilă, prof. Raluca Suciu, prof. 
Geanina Moroşan, prof. Daniela Grigore, prof. Simon Truşcan, prof. Raluca Horvat, elevi din clasele IX-XII; s-
au obţinut 7 Premii I, 10 Premii II, 8 Premii III. 

 Concurs „Ai şi tu talent”, Ediţia a V-a, mai-iulie 2019, în parteneriat cu Primăria Municipiului Fălticeni; au 
participat 25 elevi din clasele IX-XII, coordonaţi de profesorii Silvia Chirilă, Mariana Ţuca, Simona Truşcan, M. 
Boicu, Daniela Grigore ş.a. 

 Concursul Naţional Cangurul – Limba Franceză (10 mai 2019) – prof. Daniela Grigore, catedra de lb. 
franceză, prof. M. Boicu, elevi din clasele V-XII. 

 Curs de dansuri rusesc– prof. Valentina Nazarov, grupa I şi grupa II de limba rusă, instructor dans Angela 
Dodu. 

 Curs pentru părinţi “Gestionarea conflictelor” – prof. preot Bogdan Feştilă, 25 părinţi,                   trainer 
prof. Alina Mirică (Şcoala Familiei).  

 Curs „Învăţare integrată – pregătire pentru viaţă, Adolescenţă şi autocunoaştere. Aplicaţii practice 
pentru dirigenţie şi disciplinele opţionale”, mai-iunie 2019 –  formator prof. Alina Mirică                        
(Asociaţia Life-Learning Education Constanţa), 25 cadre didactice. 

 Cursuri Festive - clasele a XII-a – cadre didactice, elevi, părinţi. 

 Diseminare Programe ERASMUS+: Sistemul de calitate în hotelurile din Europa – diseminarea 
informaţiilor din cadrul Proiectului nr. 2016-1-RO01-KA102-024201, coord. prof. Claudia Suseanu – elevi, 
cadre didactice din şcoală şi din şcolile din zona Fălticeni. 

 Evaluare proiect „Voluntar în CDI” (oct. 2018), prof. M. Boicu, prof. Claudia Suseanu (director), prof. Mariana 
Ţuca, prof. Maria Peiu, prof. Elena Deleanu, 35 voluntari din anul şcolar 2017-2018. 

 Expoziţie de carte/citate – prof. M. Boicu, prof. Olimpia Apetrei, prof. Daniela Grigore, prof. Raluca Horvat, 
prof. Irina Suman, prof. Cristina Feştilă, prof. Georgiana Gabor, prof. Valentina Nazarov, elevi din clasele V-XII. 

 Expoziţie de fotografii: „CDI în imagini” – prof. M. Boicu, elevi din clasele V-XII. 

 Expoziţie „Centenarul României Mari”, profesori diriginţi, elevii claselor V-XII. 

 Expoziţia „Regina Maria – regina soldat” (în parteneriat cu Asociației Fălticeni Cultural) – prof. M. Boicu, prof. 
Valentina Nazarov, prof. Elena Deleanu – elevi din clasele IX-XII. 

 Exerciţii de dezvoltarea a competenţelor infodocumentare – prof. documentarist M. Boicu, elevi din clasele 
V-XII. 

 Festivalul Internaţional „Primăvara Poeţilor” („Frumuseţea prin ochii sufletului”- martie 2019),  prof. Claudia 
Suseanu, prof. Silvia Chirilă, prof. Mariana Silvia Ţuca, prof. M. Boicu, prof. Daniaela Grigore, prof. Geanina 
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Moroşan,  prof. Georgiana Gabor, prof. Constantin Ungureanu, prof. Anca Nemţoi, prof. Valentin Purdilă,  128 
elevi din clasele VII-XII, părinţi, persoane din comunitate, cadre didactice. 

 https://www.cronicadefalticeni.ro/festivalul-international-primavara-poetilor-la-falticeni/ 

 Gala Premiilor în cadrul proiectului „Voluntar în CDI” pentru anul şcolar 2017-2018 (nov. 2018),  prof. 
Claudia Suseanu, prof. Silvia Chirilă, prof. Mariana Ţuca, prof. M. Boicu, 40 voluntari din anul şcolar 2017-
2018. 

 Gestionare fond documentar CDI – prof. M. Boicu, 30 voluntari. 

 Gestionare manuale şcolare (clasele V-XII) – prof. documentarist M. Boicu. 

 Inspecţii în vederea susţinerii gradelor didactice în învăţământ – prof. Cristina Feştilă, prof. M. Boicu, prof. 
Irina Suman, prof. Ioana Vasiliu, Anca Oprişan, prof. lena Avădănii, clasele a X-a J, a XI-a D, a X-a B, a V-a, a 
IX-a I, a X-a A, a X-a Cp, a XII-a A, a IX-a D. 

 Întâlnire cu scriitorii/ traducătorii: Eugen Dimitriu,Constantin Tîrziu, Saveta Vărăreanu, Lenuţa Rusu, 
Luminiţa Aldea, Tiberiu Avram, Florentin Haidamac, Aura Cristi– coord. prof. M. Boicu, prof. Bogdan Feştilă, 
prof. Valentina Nazarov, prof. Cristina Feştilă, prof. Elena Deleanu, elevi din clasele IX-XII. 

 La ceas de taină cu scriitorul Eugen Dimitriu  (la ziua de naştere a scriitorului  - 95 ani) – prof. M. Boicu, 
prof. Elena Deleanu. 

 Lansăre de carte: 
  „Prinţesa Maria Cantacuzino din Horodnicenii Sucevei”, „Convieţuiri în Horodnicenii Sucevei”, 

„Destine”, de Constantin Tîrziu – prof. M. Boicu, prof. Elena Deleanu, prof. Palaghia Radion, elevi din 
clasele IX-XII; a fost invitat autorul Constantin Tîrziu; 

 „Aventuri pe şase roţi” de Tiberiu Avram (întâlnire autor – personaj –cititori) – prof. Bogdan Feştilă, 
prof. M. Boicu, prof. Claudia Suseanu, prof. Silvia Chirilă, prof. M. Boicu, elevi din clasele IX-X; 

 https://vivafm.ro/2019/05/09/scriitorul-tiberiu-avram-se-intalneste-cu-elevii-colegiului-mihai-
bacescu-falticeni/ 

 https://vivafm.ro/2019/05/09/scriitorul-tiberiu-avram-s-a-intalnit-cu-elevii-colegiului-mihai-
bacescu-falticeni/ 

 https://www.monitorulsv.ro/Cultural-local/2019-05-10/Romanul-Aventuri-pe-sase-roti-de-
Tiberiu-Avram-pus-in-scena-de-elevi-ai-Colegiului-Mihai-Bacescu-Falticeni 

 „Copiii din tren coboară la prima” de Florentin Haidamac - prof. Bogdan Feştilă, prof. M. Boicu, prof. 
Claudia Suseanu, prof. Silvia Chirilă, prof. M. Boicu, elevi din clasele IX-X; 
https://www.monitorulsv.ro/Local/2019-03-22/Romanul-Copiii-din-tren-coboara-la-prima-disecat-de-
liceeni-de-la-Filologie-in-prezenta-autorului-a-eroului-principal-si-a-celui-care-a-scris-prefata 

 “Geniul inimii” (ediția a II-a, 2019), “Ostrovul învierii” de Aura Christi, prof. M. Boicu, prof. Oana Ţăranu, 
prof. Valentina Nazarov, elevi din clasele X-XII; a fost prezentă autoarea Aura Cristi;  
https://www.ideeaeuropeana.ro/blog/evenimentele-romania-citeste-in-moldova-si-bucovina-aprilie-
2019/ 

 “Acasă” de Luminiţa Aldea – întîlnire cu scriitoarea Luminiţa Aldea – prof. Bodan Feştilă, prof. M. 
Boicu, prof. Silvia Chirilă, elevi din clasele IX-XII, cadre didactice, părinţi, personae din comunitzate. 
https://www.cronicadefalticeni.ro/martisoare-literare-cu-scriitoarea-luminita-aldea/ 

 Lansarea cercului de istorie: „Etica memoriei” (nov. 2018) – prof. Elena Deleanu, prof. Palaghia Radion, 
prof. M. Boicu, elevi din clasele IX-XII. 

 Lectură de plăcere – elevi din clasele V-XII. 

 Limba rusă (oră pentru elevii ce învaţă lb. rusă ca limbă maternă) – responsabil prof. Valentina Nazarov, 
grupa a II-a de lb rusă. 

 Olimpiadă istorie (atapa pe şcoală) – prof. Elena Deleanu, prof. Palaghia Radion, prof. M. Boicu, elevi IX-XII; 

 Olimpiada de lb. franceză (etapa pe şcoală)  – prof. Grigore Daniela, prof. Geanina Moroşan, prof. Georgiana 
Gabor, prof. Valentin Purdilă, prof. Anca Nemţoi, elevi din clasele IX-XI. 

 Olimpiada de lb. rusă – elevi calificaţi, prof. Valentina Nazarov, prof. M. Boicu. 

 Orientare şcolară şi profesională „Modele de reuşită profesională” – prof. Mariana Ţuca, prof. M. Boicu, 
prof. diriginţi – clasa a XI-a Ap, a XI-a G, a XII-a H, elevi din clasele a XI-a, a XII-a. 

 „Paşi spre viitor” (oct. 2018 – iun. 2019), încheiere de  parteneriate cu diferite şcoli/ orientare şcolară şi 
profesională pentru elevii şcolilor gimnaziale din zona Fălticeni - prof. Claudia Suseanu, prof. Silvia Chirilă, 
prof. Mariana Silvia Ţuca, prof. M. Boicu, elevi voluntari - diseminarea proiectului „Sistemul de calitate în 
hotelurile din Europa” (coord. prof. Claudia Suseanu): exemple de bună practică a elevilor de clasa a X-a 
domeniul pregătirii de bază Turism şi alimentaţie/ Turism care au derulat  stagii de formare profesională în 
localitatea în  Portugalia (2018). 
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 Pregătire olimpiade/ DELF/ BAC  (biologie, franceză, religie, istorie, lb. rusă, lb. română, logică),  prof. Virgilia 
Bacalu, prof. Elena Deleanu, prof. Palaghia Radion, prof. Anca Nemţoi, prof. Maria Peiu, prof. Daniela Grigore, 
prof. Anca Oprişanu – elevi din clasele IX-XII). 

 Pregătire concurs „O meserie pentru fiecare” – prof. Mariana Ţuca, prof. M. Boicu, elevi din clasa a XI-a G; 

 Pregătire Concurs Interjudeţean din lirica eminesciană „Floare Albastră” (ian. 2019) –  prof. Mariana 
Ţuca, prof. M. Boicu, prof. Claudia Suseanu, prof. Valentina Nazarov, elevi din claselea a XI-a D, a XII-a D, a 
X-a J, a X-a B. 

 Pregătire pentru Concertul Caritabil „Dăruim din suflet” (nov–dec 2018) – prof. Maria Peiu, prof. Elena 
Deleanu, prof. M. Boicu, elevi din clasele VI-XII. 

 Pregătire program cultural-artistic – „Mica Unire – Unirea Principatelor Române, 1859,  sub conducerea 
lui Alexandru Ioan Cuza” 18-25 ian. 2019 – prof. Maria Peiu, prof. preot Ciprian Meştereanu, prof. M. Boicu, 
elevi din clasele IX-XI. 

 Pregătire pentru Concertul Caritabil „Dăruim din suflet” (nov. – dec. 2018) – prof. Maria Peiu, prof. Elena 
Deleanu, prof. M. Boicu, elevi din clasele VI-XII. 

 Pregătire pentru Festivalul Internaţional „Primăvara Poeţilor” (martie 2019) – prof. documentarist M. 
Boicu, prof. Claudia Suseanu, prof. Mariana Silvia Ţuca, prof. Silvia Chirilă, prof. Daniela Grigore, prof. 
Georgiana Gabor, prof. Geanina Moroşan, prof. Cristina Feştilă, prof. Valentin Purdilă, catedra de limba 
franceză, elevi din clasele VII-XII. 

 Pregătire proiect / concurs „BE FASHION, BE YOU, BE 100” (sept. – oct. 2018) -  prof. Mariana Silvia Ţuca, 
prof. Florenrina Crăciun prof. Gabriela Popovici, prof.  M.Boicu – elevi din                 clasele IX-XII. 

 Pregătire Concurs Naţional de creaţie textilă junior designer (1 aprilie – 14 mai 2019, Facultatea de 
Textile-Pielărie şi Management Industrial din Iaşi) – prof. Mariana Silvia Ţuca, prof. Claudia Suseanu, prof. 
Silvia Chirilă, prof. Florentina Crăciun, prof. Ionela Scripcă, prof. Geanina Stanciu, prof. Daniela Grigore, m.i. 
Doinna Blanaru, elevi din clasele IX-XII. 

 Pregătire proiectului interjudeţean “Lectura, un zbor cu aripi de hârtie. Ex libris meis” – prof. M. Boicu, 
elevi din clasele a X-a, a XI-a. 

 Pregătire Concurs Naţional “Mascota SNAC” – prof. M. Boicu, cadre didactice, elevi clasele             IX-XI. 

 Pregătire Concurs Naţional “Scrisoare pentru prietenul meu” - prof. M. Boicu, cadre didactice, elevi 
clasele IX-XI. 

 Pregătire pentru „Târgul Ofertelor Educaţionale”(mai 2019) – pliante, materiale pentru expoziţie, program 
artistic de promovare a şcolii – prof. Mariana Ţuca, prof.documentarist M. Boicu, prof. Ionela Scripcă, m.i. 
Geanina Stanciu, prof. Elena Savu. 

 Pregătire concurs  „Dragobete – sărbătoarea iubirii la români” - prof. M. Boicu, prof. Claudia Suseanu, 
prof. Mariana Silvia Ţuca, prof. Daniela Grigore, elevi din clasele a IX-a, a X-a, a XI-a. 

 Pregătire Festival Judeţean „Soyons francophones“ – prof. Daniela Grigore, prof. Geanina Moroşan, prof. 
M. Boicu, elevi din clasele a IX-a D, a XI-a E, a X-a J. 

 Pregătire Concurs „Români şi românitate în afara graniţelor ţării – destin şi dăinuire” – prof. mariana 
Silvia Ţuca, prof. M. Boicu, elevi din clasele a XI-a D, a XI-a E. 

 Prezentare oferte educaţionale de la universităţi (Suceava, Iaşi, Bacău, Cluj, Bucureşti) – prof. Claudia 
Suseanu, prof. Silvia Chirilă, prof. Mariana Silvia Ţuca, prof. M. Boicu, elevi din clasele            XI-XII. 

 Proiect „Dialogul Artelor” – prof. M. Boicu, elevi din clasele IX-XII (Centrul Cultural Fălticeni/ Clubul Copiilor 
Fălticeni) https://www.crainou.ro/2019/06/11/dialog-intre-arte-la-falticeni/ 

 Proiect „Voluntar în CDI” – coord. prof. documentarist M. Boicu, 30 voluntari (clasele IX-XII). 

 Proiect educativ filantropic „Dăruim din suflet” – prof. Maria Peiu (coord.), prof. documentarist M. Boicu, 
prof. Marius Dăscălescu, prof. Adrian Olariu, prof. Claudia Suseanu, prof. Silvia Chirilă, prof. Mariana Ţuca, 
prof. Elena Deleanu, diriginţii, elevi din clasele V-XII. 

 Proiect R.O.S.E  – prof. Claudia Suseanu, prof. Chirilă Silvia, prof. Ţuca Mariana, prof. M. Boicu, prof. 
Valentina Nazarov, prof. Răzvan Sava, prof. Elena Ciobîcă, elevi din grupul ţintă. 

 Proiect „Talentul nu are limite” - prof. Mariana Ţuca (coord.), prof. Florentina Crăciun, prof. Gabriela 
Popovici, maistru Geanina Stanciu, maistru Ionela Scripcă, prof. M. Boicu, elevi din clasele IX-XII. 

 Proiect interdisciplinar „Educaţie–Valori–Modele” (oct. 2018–iunie 2019) – prof. M. Boicu (coord.), prof. 
Valentina Nazarov, prof. Daniela Grigore, prof. preot Ciprian Meştereanu, prof. Palaghia Radion, prof. Elena 
Deleanu, prof. Maria Peiu, prof. Lucian Maleş, prof. Bogdan Dumitriu, prof. Dan Ovidiu, clasele a XI-a D, a IX-a 
D, a XI-a B, a XI-a E, a XI-a D.  

https://www.crainou.ro/2019/06/11/dialog-intre-arte-la-falticeni/
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 Proiect „Necenzurat”  - activităţi de prevenirea consumului de droguri – prof. Mihaela Jarcău, prof. Geanina 
Moroşan, prof. M. Boicu, clasele VI-VIII. 

 Proiect „Lectura, un zbor cu aripi de hârtie” – prof. M. Boicu, elevi din clasele a X-a, a XI-a. 

 Proiect “Visăm împreună pentru o viaţă mai bună” – prof. M. Boicu, prof. Maria Peiu, prof. Elena deleanu, 
prof. Marilena Moş, prof. Virgilia Bacalu, elevi voluntari din clasele IX-XII, 

 Prezentarea Universităţii “Gh. Asachi” Iaşi, Facultatea de Textile – Pielărie și Management 
Industrial (reprezentanţi studenţi şi prof. univ.) - orientare şcolară şi profesională pentru elevii din clasele a XI-
a şi a XII-a, coord. prof. Mariana Ţuca, prof. M. Boicu. 

 Repetiţii colinde şi muzică patriotică – coord. prof. Maria Peiu, prof. Marius Dăscălescu, elevi din clasele VI-
XII. 

 Remediere şcolară – prof. M. Boicu, prof. de la catedra de lb. şi literatura română, catedra de matematică, 
catedra de istorie, elevi din clasele V-XII. 

 Repetiţii la chitară/ orgă/ vioară/ trompetă/ acordeon – elevi din clasele IX-XII. 

 Săptămâna Educaţiei Globale: „Lumea se schimbă, dar noi!”, nov. 2018 – prof. documentarist M. Boicu, 
prof. preot Ciprian Meştereanu, prof. Maria Peiu, prof. Daniela Grigore, prof. Georgiana Gabor, prof. Geanina 
Moroşan, prof. Valentina Nazarov, prof. Elena Deleanu, prof. Constantin Ungureanu, prof. Palaghia Radion, 
prof. Mihaela Jarcău, elevi din clasele V-XII. 

 Săptămâna Francofoniei (martie 2019) – prof. M. Boicu, prof. Daniela Grigore, prof. Geanina Moroşan, prof. 
Georgiana Gabor, prof. Valentin Purdilă, elevi din clasele V-XII: 

 expoziţie de carte – scriitori francezi; 
 cultură şi civilizaţie franceză; 
 Proiecţii video - filme artistice şi documentare despre cultura în spaţiul francofon; 
 Evaluare proiect interdisciplinar „Franţa între viaţă şi cărţi” (clasele a XI-a B, a XII-a E,  a X-a D). 

 Săptămâna Altfel (mai 2019) – prof. M. Boicu, elevi din clasele V-XII, profesori diriginţi. 

 ,,Săptămânii europene de alfabetizare mediatică” (18-22 martie 2019) – prof. M. Boicu, prof. Claudia Suseanu, 
prof. Silvia Chirilă, prof. Mariana Silvia Ţuca, prof. Valentina Nazarov, prof. Geanina Moroşan, elevi din clasele 
V-XII. 

 Săptămâna Educației Juridice în Școli (nov. 2018, martie, aprilie 2019)– prof.  M. Boicu, prof. Viorica Ioniţe, 
prof. Geanina Moroşan, elevi din clasele IX-XII. 

 Strategii de dezvoltare competenţei „a învăța să înveți” și a abilităților socio-emoționale prin integrarea 
conceptelor de securitate şi sănătate a elevilor în orele de specialitate şi de consiliere şi orientare - 
identificarea riscurilor și pericolelor pentru sănătate și securitate cu care se pot întâlni atât la școală, cât 
și acasă (prezentare filme din seria NAPO). 

 Şedinţă cu părinţii – prof. Valentina Nazarov (clasa a X-a D), Simona Manole (a XI-a L), prof. Daniela Grigore 
(a X-a J), prof. Cristina Feştilă (a IX-a I), prof. Bogdan Feştilă (a IX-a C), prof. Olguşa Popa-Ion (a X-a C), prof. 
Daniel Maftei (a XII-a K), prof. Gabriela Popovici (a XII-a H), prof. Simona Truşcan (a XI-a J). 

 Taina Sf. Maslu – prof.preot Ciprian Meşteranu, prof. Maria Peiu, prof.preot Bogdan Feştilă, cadre didactice, 
elevi, părinţi. 

 Tehnici de documentare (CDŞ) – prof. documentarist M. Boicu, clasa a X-a D. 

 Traseele eminesciene, concurs internaţional de recitare a liricii eminesciene  „La Putna” (mai, iunie 
2019) – prof. M. Boicu, prof. Cristina Feştilă, prof. Bogdan Feştilă, prof. Valentina Nazatrov, elevi din clasele a 
IX-a C, a X-a J, a XI-a D, a X-a D. 

 Voluntariat – pregătire pachete pentru copii nevoiaşi din şcoală şi de la Grădiniţa Specială. 

 Ziua Mondială a Bibliotecilor (22 oct.) – prof. M. Boicu, prof. Valentina Nazarov, prof. Oana Caulea, prof. 
Irina Suman, prof. Olimpia Apetrei, elevi din clasele V-XII. 

 Ziua Dicţionarului (oct.)  – prof. M. Boicu, prof. Valentina Nazarov, prof. Daniela Grigore, elevi din clasele V – 
XII. 

 Ziua Europeană a Limbilor (26-28 sept. 2018) – prof. M. Boicu, prof. Daniela Grigore, prof. Geanina Moroşan, 
prof. Georgiana Gabor, prof. Raluca Horvat, elevi din clasele V-XII. 

 Ziua Mondială a Educaţiei, 5 oct. 2018: „Educaţie – Valori - Modele”, prof. M. Boicu, prof. Viorica Ioniţe, 
prof. Claudia Suseanu, prof. Mariana Ţuca, prof. Silvia Chirilă, elevi clasele V-XII.  

 Ziua Internaţională pentru Reducerea Riscului la Dezastre Naturale (oct. 2018)  - pompierii au prezentat 
materiale cuprinzând riscurile de dezastre naturale specifice judeţului, au efectuat  exerciţii de evacuare, au 
prezentat tehnici de intervenţie şi reguli de comportare în cazul producerii unor dezastre; a fost prezentată 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-media-literacy-week
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maşina de intervenţie a pompierilor (coord. prof. Mariana Ţuca, prof. M. Boicu, ing. Elena Oniciuc, prof. 
diriginţi, elevi din clasele V-XII). 

 Zilele Sadoveanu (nov. 2018) – prof. M. Boicu, prof. Olimpia Apetrei, prof. Valentina Nazarov, prof. Olimpia 
Apetrei, elevi din clasele a VII-a, a IX-a, a X-a. 

 Zilele Vasile Voiculescu (24-30 nov.) – prof. M. Boicu, prof. Maria Peiu, preot prof. Ciprian Meştereanu, prof. 
Valentina Nazarov, elevi din clasele IX-XI. 

 Ziua Bucovinei (28 nov.) -prof. M. Boicu, prof. Maria Peiu, preot prof. Ciprian Meştereanu, prof. Elena 
Deleanu, prof. Palaghia Radion, prof. Lenuţa Rusu (de la Clubul Copiilor Fălticeni), elevi din clasele VIII-XII. 

 Ziua Sf. Apostol Andrei – Ocrotitorul României - prof. M. Boicu, prof. preot Ciprian Meştereanu, prof. Elena 
Deleanu, prof. Palaghia Radion, prof. Maria Peiu, prof. Valentina Nazarov, elevi din clasele V-XII. 

 Ziua Naţională a României - Centenarul Marii Uniri - prof. M. Boicu, prof. Elena Deleanu, prof. Palaghia 
Radion, prof. Maria Peiu, prof. preot Ciprian Meştereanu, 52 cadre didactice, elevi din clasele IX-XII. 

 Ziua Internaţională a Dreptului Omului (dec. 2018) – prof. M. Boicu, prof. Elena Deleanu, prof. Palaghia 
Radion, elevi din clasele IX-XII. 

 24 ianuarie – Unirea Principatelor, prof. M. Boicu, prof. Elena Deleanu, prof. Palaghia Radion, prof. Maria 
Peiu, preot prof. Ciprian Meştereanu, elevi din clasele IX-XII. 

 Zilele „Grigore Vasiliu Birlic” (24–30 ian. 2019) – vizionare filme cu actorul Gr. V. Birlic, coord. prof. M. 
Boicu, catedra de lb. şi literatura română, elevi din clasele V-XII. 

 Ziua Internaţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului (ian. 2019) – prof. Palaghia Radion, prof. 
Elena Deleanu, prof. M. Boicu – elevi din clasele IX-XII. 

 Ziua Culturii Naţionale (15 ian.) – prof. M. Boicu, prof. Claudia Suseanu, prof. Mariana Ţuca,  elevi din clasele 
VI – XII. 

 Ziua Nonviolenţei (ian.) – prof. M. Boicu, prof. Daniela Grigore, prof. Paula Radion, prof Geanina Moroşan, 
clasele IX-XII. 

 Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor (martie 2019) – prof. M. Boicu, prof. Mariana Silvia Ţuca, elevi 
din clasele IX-XII. 

 Ziua Mondială a Francofoniei (20 martie) – prof. M. Boicu, prof. Daniela Grigore, prof. Geanina Moroşan, 
prof. Georgiana Gabor, elevi din clasele V-XII. 

 Ziua Mondială a Teatrului (27 martie), prof. M. Boicu, prof. Geanina Moroşan, prof. Cristina Feştilă, elevi din 
clasele IX-XII. 

 Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii (aprilie 2019) – prof. M. Boicu, prof. Valentina Nazarov, prof. 
Olimpia Apetrei, catedra de limba şi literatura română, elevi din clasele V-XII. 

 Ziua Europei (9 mai) – prof. Palaghia Radion, prof. Elena Deleanu, prof. Maria Peiu, reprezentanţi ai 
Consiliului Local, elevi din clasele V-XII. 

 Ziua Eroilor (6 iunie 2019) – prof. Elena Deleanu, prof. M. Boicu, elevi din clasele V-XII, reprezentanţi ai 
Consiliului Local. 

 Zilele Porţilor Deschise – prof. Claudia Suseanu, prof. Silvia Chirilă, prof. Mariana Silvia Ţuca, M. Boicu, elevi 
din clasa a VIII-a de la şcolile gimnaziale din zona Fălticeni. 

 Zilele Şcolii – prof. Claudia Suseanu, prof. Silvia Chirilă, prof. Mariana Ţuca, prof. M. Boicu, profesori diriginţi, 
elevi de la clasele V-XII - activităţi cultural-artistice. 

 Vizionare filme/ proiecţii video (clasele V-XII însoţite de profesorii: Valentina Nazarov, Oana Caulea, Elena 
Deleanu, Mariana Ţuca, M. Boicu, preot Ciprian Meştereanu, Palaghia Radion, Georgiana Gabor, Florentina 
Crăciun, Geanina Moroşan, Maria Peiu, Cristina Feştilă, Bogdan Feştilă): 

 Literatură şi cinematorgrafie (vizionare de filme artistice/ teatru): „Amintiri din copilărie”, „Un bulgăre 
de humă”, „De-aş fi Harap Alb”, „Ion”,  „Moara cu noroc”, “O scrisoare pierdută”, „Căldură Mare”, 
„Moromeţii”, „Alexandru Lăpuşneanu”, „Baltagul”, „D-ale carnavalului”, „Dimitrie Cantemir”, „La moara 
cu noroc”, „Tinereţe fără bătrâneţe”, „Pădurea spânzuraţilor”, „Discursul regelui”, „Lista lui Schindler”, 
„Pianistul”; 

 Filme documentare: „Antim Ivireanu”,  „Captiv în libertate”, „Veronica Micle şi Mihai Eminescu", 
„Memorialul durerii”, „Securitatea şi sănătatea în muncă” (NAPO), „Adio pentru totdeauna,  povestea 
Hannei Meler-Faust”, „Neagu Djuvara, O scurta istorie a românilor povestită celor tineri”. 

Rezultatele obţinute la concursurile extraşcolare (etapele naţionale/interjudeţeane/regionale) conform 
CAEN/ CAEJ / CAERI 2019 . 
 

Nr. Denumirea concursului/festivalulul  și poziția Premii obţinute 
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crt.  I II III M P S 

1. Concurs Interjudeţean de interpretare din lirica eminesciană 
„Floare Albastră”, 
ediţia a XX-a, Ateneu, Iaşi, ian. 2019 

1 1   1 

2. Dialogul proiectelor educative – performanţă în educaţia 
nonformală FnonF, CAEJ C11/ 13. 
Domeniul educaţie şi responsabilizare socială  
cu proiectul „Iubeşte şi dăruieşte” 
 (an școlar 2017-2018 - premierea a avut loc pe 27 oct 2018) 

    1 

3. Concurs Naţional de Creaţie Artistică  
„Eternul feminin în evoluţia umanităţii”,  
CAERI 2019,  
domeniul cultural-artistic, literatură, poziția 1563 

7 10 8   

4. Festivalul produselor handmade,  
proiect „Petale-n vânt”, 
CAEN 2019, Domeniul Educație civică, voluntariat, proiecte 
caritabile, pag. 6, poziţia 98 

1     

5. Concurs  „Dragobete – sărbătoarea iubirii la români” 
CAERI 2019, poziţia 120 

3 4 2  1 

6. Concurs interjudeţean “Lumea cărţilor mele” din cadrul 
proiectului interjudeţean 
“Lectura, un zbor cu aripi de hârtie. Ex libris meis”,  
CAERI 2019, pag. 74, poziţia 2149 

4 1    

7. Concurs Naţional “Mascota SNAC” 
din cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară,  
CAEN 2019 

1     

8. Concurs Naţional “Scrisoare pentru prietenul meu” 
din cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară,  
CAEN 2019 

1     

9. Concurs „Români şi românitate în afara graniţelor              ţării – 
destin şi dăinuire” 
CAEJ, Domeniul C2: Cultural, artistic, culturi și civilizații. Poziția 10. 

   1  

 
4. Activităţi neprogramate (coord. prof. documentarist M. Boicu). 

 activitate de informare, documentare, cercetare realizată individual sau în grupuri mici în 
interes şcolar, profesional ori personal; 

 asistenţă individuală în cercetarea documentară, realizarea temelor, activităţi de lectură, de 
consultare a fondului de publicaţii al CDI şi al resurselor documentare on-line în scopuri educative; 

 întocmirea şi redactarea unor proiecte inter/trans/interdisciplinare. 
Obs.: Numărul de activităţi (programate şi neprogramate) consemnate în Registrul de evidenţă a 

activităţilor CDI în anul şcolar 2018 – 2019: 2528 activităţi. 
V.  DONAŢII DE CARTE 
Donaţii de la persoane fizice (elevi / persoane din comunitate) în cadrul proiectului  

„Educaţie – Valori – Modele”: 
 Revista “Magazin istoric” pe anul 2018 
 115 cărţi donate. 

 
VI. PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A ACTIVITĂŢII CDI / BIBLIOTECĂ: 

 achiziţionarea unui soft pentru gestionare fond carte CDI; 
 achiziţionarea unui aparat foto (pentru activităţile ce se desfăşoară în CDI); 
 achiziţionare de carte pentru documentare în domeniile: psihologie, orientare în carieră, geografie, 

biologie, chimie, fizică, tehnologii, economie, servicii în turism, textile, protecţia consumatorilor, 
electronică, arte vizuale. 

 achiziţionarea de cărţi de beletristică; 
 achiziţionarea de DVD-uri cu filme documentare, filme artistice româneşti; 
 achiziţionarea de softuri educaţionale (tehnologii, biologie, geografie, fizică, chimie); 
 achiziţionare de cărţi audio; 
 abonare la revista „Terra Magazin”, „Descoperă”, „Ştiinţă şi Tehnică”; 
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 îmbogăţirea fondului de manuale şcolare (limba şi literatura română, matematică, limba franceză, 
limba engleză, educaţie antreprenorială, geografie, istorie, fizică); 

 îmbunătăţirea conectării la Internet a calculatoarelor existente în CDI; 
 achiziţionarea unui reportofon. 
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Anexa 19. Reţele şcolare - 14 edu 
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ANEXA 19

Reţele şcolare

Reţele între şcoli Phare TVET 2001-2003

Şcoli Phare TVET arondate din 

judet

(denumire, localitate, judeţ)

Colegiul Economic D. Cantemir  

Suceava

Colegiul Tehnic "Petru Muşat" Suceava

Grupul Şcolar "Laţcu Vodă" Siret

Centrul de resursă responsabil Nr. şcoli arondate 

CNDÎPT/ISJ 3

Reţele între şcoli Phare TVET 2001-2003 şi 2004-2006

Şcoala Phare TVET 2001-

2003 coordonatoare
Unitate şcolară alocată

Colegiul Tehnic „Petru Muşat” 

Suceava
Grupul Şcolar Marginea

Colegiul Tehnic "Al. I. Cuza" Suceava

Colegiul Tehnic Rădăuţi

Colegiul Economic „Dimitrie 

Cantemir” Suceava
Grupul Şcolar "Tomşa Vodă" Solca

Colegiul Tehnic "Samuil Isopescul" 

Suceava

Grupul Şcolar Dumbrăveni

Grupul Şcolar Nr.1 Câmpulung 

Moldovenesc
Grupul Şcolar "Oltea Doamna" Dolhasca

Grupul Şcolar "Nicolai Nanu" Broşteni

Grupul Şcolar Iacobeni

Grupul Şcolar "Nicanor Moroşan" 

Pârteştii de Jos
Grupul Şcolar "Ion Nistor" Vicov de Sus

Colegiul "Alexandru cel Bun" Gura 

Humorului
Grupul Şcolar "Vasile Cocea" Moldoviţa

Colegiul Silvic "Bucovina" 

Câmpulung Moldovenesc
Grupul Şcolar Agricol Dorna Candrenilor

Colegiul "Andronic Motrescu" 

Rădăuţi

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară 

Suceava

Grupul Şcolar "Iorgu Vârnav Liteanu" Liteni

Colegiul Agricol Fălticeni

Grupul Şcolar "Vasile Deac" Vatra 

Dornei

Colegiul Tehnic "Mihai Băcescu" 

Fălticeni

Colegiul Tehnic „Laţcu Vodă” Siret

Grupul Şcolar Cajvana


