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PARTEA 1 – CONTEXTUL 
 

 1.1. MISIUNEA, VIZIUNEA ŞI VALORILE ŞCOLII 

 

 Misiunea: 

 

Într-o societate în continuă schimbare, școala își propune să ofere și să asigure beneficiarilor 

educației oportunități de instruire de înaltă calitate, accesibilă, sprijinind dezvoltarea 

carierei,sporirea calității vieții și prosperitatea economică(prin egalitate de șanse, responsabilitate, 

spirit de echipă,toleranță și nu în ultimul rând, performanță). 

 

 Viziunea: 

 

 Colegiul  „Vasile Lovinescu”  va asigura sustenabilitatea procesului instructiv-educativ prin 

dezvoltarea competențelor cheie pentru învățare durabilă în vederea formării profesionale a 

tinerilor în domeniile Servicii, Resurse, Tehnic, facilitându-le inserția pe piața muncii și adaptarea 

la cerințele acesteia.  

 

Valorile promovate: 

 

 Profesionalism și responsabilitate 

 Dezvoltare durabilă 

 Toleranță 

 Incluziune socială 

 

 1.2. PROFILUL ACTUAL AL ŞCOLII 

 

 Colegiul „Vasile Lovinescu‖, judeţul Suceava, oferă servicii educaţionale pentru tinerii şi adulţii 

din localitate şi din zona geografică arondată Municipiului Fălticeni.  

Unitatea de învăţământ este continuatoarea unei tradiţii izvorâtă din specificul economic trecut şi 

actual al zonei, influenţat de mediul geografic şi populaţia locală. 

 Şcoala Medie Tehnică Agricolă a luat fiinţă în 1950, în localul actual din strada Maior Ioan, nr. 

10, prin transformarea şi comasarea Şcolii Medii Tehnice de Administraţie – fost Liceu Comercial (1923-

1950) şi a Gimnaziului Industrial de Băieţi (care a funcţionat între 1937-1948 în sediul actual al clădirii, 

fiind apoi desfiinţat). Începuturile învăţământului practic horticol datează din 1920, când, pe lângă 

Pepiniera Horticolă Fălticeni, s-a înfiinţat Şcoala Practică de Horticultură, care va funcţiona, cu 

modificări şi transformări, până în 1932 (când şi-a întrerupt activitatea, în contextul crizei economice). 

Înfiinţarea acestei şcoli a fost determinată de asigurarea necesarului de specialişti pentru unităţile din 

zonă, de condiţiile pedoclimatice favorabile desfăşurării acestei activităţi, de tradiţiile existente în 

cultivarea pomilor fructiferi.   

 Pornită ca o şcoală tehnică pentru domeniile agricol şi economic, şcoala şi-a adăugat, în timp, noi 

specializări. Din anul şcolar 1966-1967, în locul Şcolii Tehnice se înfiinţează Liceul Agricol, cu 

profilurile: horticultură, agricultură, contabilitate şi merceologie agricolă, mecanică agricolă, veterinar, 

silvic, morărit şi panificaţie, protecţia plantelor şi topografie. De la începuturile sale, şcoala a asigurat 

învăţământ fără frecvenţă şi seral, cursuri pentru şcoli de maiştri şi calificare de scurtă durată pentru 

persoanele aflate în câmpul muncii: mecanizatori, tractorişti, mecanici agricoli, brigadieri, etc. Din 1970 

s-au înfiinţat şcolile profesionale cu meseriile: vânzător fructe-legume, mecanică agricolă, pepinierist, 

prelucrător in-cânepă, fermier montan, etc.  

 Printr-un schimb de clădiri realizat cu ocazia desfiinţării Şcolii profesionale Legumicole Sasca (în 

1962), liceul va primi în administrare două corpuri de clădire pe strada Caporal Movileanu (localul 

„Băncuţa‖), folosite succesiv ca: locuinţe de serviciu, internat, săli de clasă, în prezent funcționând ca 

locuințe sociale pentru minorități.  
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 Din 1972, Liceul Agricol s-a unificat cu Şcoala Profesională de Mecanici Agricoli Fălticeni. Prin 

unificare, baza materială a şcolii s-a completat cu localul de pe strada maior Ioan nr. 1 (actualul Corp C), 

cu localul actualei Case a Tineretului şi cu patrimoniul fostei şcoli profesionale.   

 În 1982 s-a dat în folosinţă localul cantinei şcolii şi hala pentru ateliere-şcoală şi reparaţii la 

tractoare, maşini agricole şi de lăcătuşerie. Tot în acel an, localul Casei Tineretului a fost înstrăinat şi a 

primit destinaţia actuală. În compensare, şcoala a primit un fost cămin de nefamilişti, situat peste drum, 

actualul internat al şcolii (fostul internat de băieţi).  

 Ca urmare a bunelor rezultate înregistrate în domeniul didactic şi administrativ, Grupul Şcolar 

Agricol (cum a fost redenumit după 1990) a fost prima şcoală din ţară cuprinsă, în 1995, în Programul 

PHARE pentru promovarea reformei învăţământului vocaţional.  

 Şcolile postliceale au fost înfiinţate, după 1990, cu profiluri ca: laborant industrie alimentară, 

economist pentru agricultură şi comerţ, tehnician pentru controlul calităţii produselor, coordonator 

agroturism montan, tehnician cadastru funciar topograf (calificare existentă şi în prezent).Începând cu 

anul școlar 2014-2015 funcționează și școala postliceală cu profilul asistent manager unități hoteliere. Din 

1996, aceste şcoli au fost reorganizate prin programe PHARE. 

 În anul 2005 a fost preluat localul fostei şcoli generale din cartierul Oprişeni (Şcoala „Ion 

Creangă‖), devenit corpul D al şcolii până în anul 2015 când a fost preluat cu altă destinaţie de folosinţă 

de către Primăria Municipiului Fălticeni .  

În anul 2006 fostul internat de fete a fost complet renovat şi transformat în corpul B cu săli de 

clasă. 

 În ultimii ani s-a reuşit construirea unei moderne săli de sport în curtea liceului, reabilitarea 

integrală a clădirilor din corpurile A (corpul principal), B şi C, reamenajarea curţii interioare, reabilitarea 

cantinei. 

 Din anul 2005 şi până la 1 septembrie 2012 şcoala a avut titulatura de Colegiul Agricol, pentru ca 

începând cu anul 2012 denumirea şcolii să fie cea de Colegiul „Vasile Lovinescu‖ . 

 În anul 2010 şcoala a fost certificată, pentru prima dată,cu titlul de„Şcoală Europeană‖, distincţie 

care a fost reconfimată prin candidaturile din anii 2013,2016 și 2019. 

În anul şcolar 2019-2020, Colegiul „Vasile Lovinescu‖ are următoarea structură de învăţământ : 

Învățământ secundar: 

 • secundar inferior, liceu: 

- clasele a IX a  -12 clase; 

- clasele a X-a  -13 clase:,  

- clasele a IX-a, a X-a învățământ frecvență redusă, -2 clase;  

- clasa a IX-a, a X-a, a XI-a  învățământ profesional, învăţământ de 3 ani – 7 clase; 

 • secundar superior, liceu: 

- clasele a XI a- 13 clase;  

-clasele a XII-a- 14 clase; 

- clasele a XII și a XIII-a seral-2 clase ,  

-clasele a XI-a, a XII-a și a XIII a, cursuri cu frecvenţă redusă – 3 clase; 

Școala postliceală: 

 • an II şcoală postliceală-1 clasa.   

În anul şcolar 2019-2020 au fost înscrişi înscrişi 1783 elevi, repartizați în 67 de clase.: 
Nr.  

crt. 
Nivel de învăţământ 

Nr. 

elevi 
% 

1 

 

FILIERA 

TEORETICĂ 

Liceu- zi-filiera teoretică, Socio - Umane 129 7,23 

Liceu- zi-filiera teoretică, Matematică 

Informatică 
104 

5,84 

Liceu-frecvenţă redusă- Socio - Umane 200 11,21 

2 

 

 

FILIERA 

TEHNOLOGICĂ 

Liceu - zi-filiera tehnologică 1091 61,19 

Liceu seral-filiera tehnologică 50 2,81 

Şcoala Postliceală 23 1,29 

Învățământ profesional (de 3 ani) 186 10,43 

Total 1783 100 
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DATE STATISTICE PRIVIND UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

În anul şcolar 2019-2020 au fost înscrişi înscrişi 1783 elevi, repartizați în 67 de clase: 
Nr.  

crt. 
Nivel de învăţământ 

Nr. 

elevi 
% 

1 

 

FILIERA 

TEORETICĂ 

Liceu- zi-filiera teoretică, Socio - Umane 129 7,23 

Liceu- zi-filiera teoretică, Matematică 

Informatică 
104 

5,84 

Liceu-frecvenţă redusă- Socio - Umane 200 11,21 

2 

 

 

FILIERA 

TEHNOLOGICĂ 

Liceu - zi-filiera tehnologică 1091 61,19 

Liceu seral-filiera tehnologică 50 2,81 

Şcoala Postliceală 23 1,29 

Învățământ profesional (de 3 ani) 186 10,43 

Total 1783 100 

 
 Ponderea, pe domenii de pregătire de bază, a claselor în învăţământul profesional şi tehnic, anul 

şcolar 2019-2020 este următoarea: 

 

 

7.23

5.84

11.21

61.19

2.81 1.29
10.43

Liceu- zi-filiera teoretică, Socio - Umane

Liceu- zi-filiera teoretică, Matematică 
Informatică

Liceu-frecvenţă redusă- Socio - Umane

Liceu - zi-filiera tehnologică

Liceu seral-filiera tehnologică

Şcoala Postliceală

Învățământ profesional (de 3 ani)

6

8

4 4 4

2 2

4 4 4 4 4

9

3

0.5

2.5

1 1
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Datele privind resursa umană se prezintă astfel: 

 Personalul şcolii este alcătuit din 107 de cadre didactice din care: 88 titulare, 13 suplinitori, 

6 la plata cu ora.  

  

 
 

 Un număr de 13 persoane reprezintă personalul didactic auxiliar şi 25 de persoane intră în 

categoria personalului nedidactic. 

 
 

Date generale statistice privind Colegiul ”Vasile Lovinescu” Fălticeni: 
Efective/număr de clase/forma de învăţământ 

 
Nivel de 

învăţământ 
 Număr de clase/ 

grupe 
Număr de 

elevi / copii 
/ adulţi: 

Forma 
de învăţământ 

zi/seral 

Limba de 
predare 

 
 

Liceal, 
(ciclul inferior) 

cl. a –IX-a 12 314 zi română 

cl. a –X-a 13 345 zi română 
cl. a –IX-a 1 40 frecvență redusă română 
cl. a –X-a 1 49 frecvență redusă română 

Total 
 

27 748   

 
 

Liceal 
(ciclul superior) 

cl. a –XI-a 13 323 zi română 
cl. a –XII-a 14 342 zi română 
cl. a –XII-a 1 25 seral română 
cl. a –XIII-a 1 25 seral română 
cl. a –XI-a 1 44 frecvență redusă română 
cl. a –XII-a 1 46 frecvență redusă română 
cl. a –XIII-a 1 21 frecvență redusă română 

Cadre didactice

titulari suplinitori plata cu ora 

107

13

25

personal didactic

personal didactic auxiliar

personal nedidactic
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Total 
 

32 
 

826 
 

  

 
 

Profesional 

cl. a –IX-a 3 79 zi română 
cl. a –X-a 2 57 zi română 
cl. a –XI-a 2 50 zi română 

Total 
 

7 186 zi română 

 
Postliceal 

anul II 1 23 zi română 
Total 1 23  

 
 

 
Distribuţia efectivelor de elevi, din anul şcolar 2019-2020 în funcţie de filieră, profil / domeniu, specializare / 
calificare profesională: 
 

Nr. 
Crt. 

Nivel Filieră Profil / Domeniu Specializare / 
Calificare 

profesională 

Număr clase Nr. 
elevi 

1. Liceal 
 

Tehnologică 
 
 

Servicii/ 
Economic 

Tehnician în activități 
economice 

IX 1 32 

 Liceal 
 

Tehnologică 
 
 

Servicii/ 
Turism și 

alimentație 

Tehnician în hotelărie IX 2 60 

 Liceal 
 

Tehnologică 
 
 

Resurse naturale 
și protecția 
mediului/ 

Protecția mediului 

Tehnician ecolog și 
protecția calității 

mediului 

IX 1 27 

 Liceal 
 

Tehnologică 
 
 

Resurse naturale 
și protecția 
mediului/ 
Industrie 

alimentară 

Tehnician analize 
produse alimenatare 

IX 1 29 

 Liceal 
 

Tehnologică 
 
 

Resurse naturale 
și protecția 
mediului/ 

Silvicultură 

Tehnician în 
silvicultură și 

exploatări forestiere 

IX 1 24 

 Liceal 
 

Tehnologică 
 
 

Resurse naturale 
și protecția 
mediului/ 

Agricultură 

Tehnician horticultor IX 1 20 

 Liceal 
 

Tehnologică 
 
 

Tehnic/ 
Construcții și 
lucrări publice 

Tehnician în construcții 
și lucrări publice 

IX 1 17 

 Liceal 
 

Tehnologică 
 
 

Tehnic 
/Electronică, 
automatizări 

Tehnician operator 
tehnică de calcul 

IX 1 16 

 Liceal 
 

Tehnologică 
 
 

Tehnic/ 
Mecanică 

Tehnician mecanic 
pentru întreținere și 

reparații 

IX 1 30 

 Liceal 
 

Teoretic Real Matematică-
Informatică 

IX 1 30 

 Liceal 
 

Teoretic Uman Științe-sociale IX 1 29 

 Liceal 
 

Teoretic Uman Științe sociale FR IX 1 40 

TOTAL 
 

IX 13 354 

 Liceal 
 

Tehnologică 
 
 

Servicii/ 
Economic 

Tehnician în activități 
economice 

X 1 19 

 Liceal Tehnologică Servicii/ Tehnician în hotelărie X 2 60 
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Turism și 
alimentație 

 Liceal 
 

Tehnologică 
 
 

Resurse naturale 
și protecția 
mediului/ 

Protecția mediului 

Tehnician ecolog și 
protecția calității 

mediului 

X 1 25 

 Liceal 
 

Tehnologică 
 
 

Resurse naturale 
și protecția 
mediului/ 
Industrie 

alimentară 

Tehnician analize 
produse alimentare 

X 1 25 

 Liceal 
 

Tehnologică 
 
 

Resurse naturale 
și protecția 
mediului/ 
Industrie 

alimentară 

Tehnician în industrie 
alimentară 

X 1 29 

 Liceal 
 

Tehnologică 
 
 

Resurse naturale 
și protecția 
mediului/ 

Silvicultură 

Tehnician în 
silvicultură și 

exploatări forestiere 

X 1 27 

 Liceal 
 

Tehnologică 
 
 

Resurse naturale 
și protecția 
mediului/ 

Agricultură 

Tehnician horticultor X 1 23 

 Liceal 
 

Tehnologică 
 
 

Tehnic/ 
Construcții și 
lucrări publice 

Tehnician în construcții 
și lucrări publice 

X 1 24 

 Liceal 
 

Tehnologică 
 
 

Tehnic 
/Electronică, 
automatizări 

Tehnician în 
automatizări 

X 1 26 

 Liceal 
 

Tehnologică 
 
 

Tehnic/ 
Mecanică 

Tehnician mecanic 
pentru întreținere și 

reparații 

X 1 28 

 Liceal 
 

Teoretic Real Matematică-
Informatică 

X 1 26 

 Liceal 
 

Teoretic Uman Științe-sociale X 1 33 

 Liceal 
 

Teoretic Uman Științe sociale FR X 1 49 

 
TOTAL 

 

 
X 14 

 
394 

 
 Liceal 

 
Tehnologică 

 
 

Servicii/ 
Economic 

Tehnician în activități 
economice 

XI 1 28 

 Liceal 
 

Tehnologică 
 
 

Servicii/ 
Turism și 

alimentație 

Tehnician în hotelărie XI 2 53 

 Liceal 
 

Tehnologică 
 
 

Resurse naturale 
și protecția 
mediului/ 

Protecția mediului 

Tehnician ecolog și 
protecția calității 

mediului 

XI 1 21 

 Liceal 
 

Tehnologică 
 
 

Resurse naturale 
și protecția 
mediului/ 
Industrie 

alimentară 

Tehnician analize 
produse alimentare 

XI 1 27 

   Resurse naturale 
și protecția 
mediului/ 
Industrie 

alimentară 

Tehnician în industrie 
alimentară 

XI 1 24 
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 Liceal 
 

Tehnologică 
 
 

Resurse naturale 
și protecția 
mediului/ 

Silvicultură 

Tehnician în 
silvicultură și 

exploatări forestiere 

XI 1 23 

 Liceal 
 

Tehnologică 
 
 

Resurse naturale 
și protecția 
mediului/ 

Agricultură 

Tehnician în 
agroturism 

XI 1 17 

 Liceal 
 

Tehnologică 
 
 

Tehnic/ 
Construcții și 
lucrări publice 

Tehnician în construcții 
și lucrări publice 

XI 1 21 

 Liceal 
 

Tehnologică 
 
 

Tehnic 
/Electronică, 
automatizări 

Tehnician operator 
tehnică de calcul 

XI 1 17 

 Liceal 
 

Tehnologică 
 
 

Tehnic/ 
Mecanică 

Tehnician mecanic 
pentru întreținere și 

reparații 

XI 1 32 

 Liceal 
 

Teoretic Real Matematică-
Informatică 

XI 1 27 

 Liceal 
 

Teoretic Uman Științe-sociale XI 1 33 

 Liceal 
 

Teoretic Uman Științe sociale FR XI 1 44 

TOTAL XI 14 
 

367 
 

 Liceal 
 

Tehnologică 
 
 

Servicii/ 
Economic 

Tehnician în activități 
economice 

XII 1 28 

 Liceal 
 

Tehnologică 
 
 

Servicii/ 
Economic 

Tehnician în activități 
economice seral 

XII 1 25 

 Liceal 
 

Tehnologică 
 
 

Servicii/ 
Turism și 

alimentație 

Tehnician în hotelărie XII 2 57 

 Liceal 
 

Tehnologică 
 
 

Resurse naturale 
și protecția 
mediului/ 

Protecția mediului 

Tehnician ecolog și 
protecția calității 

mediului 

XII 1 22 

 Liceal 
 

Tehnologică 
 
 

Resurse naturale 
și protecția 
mediului/ 
Industrie 

alimentară 

Tehnician analize 
produse alimentare 

XII 1 28 

   Resurse naturale 
și protecția 
mediului/ 
Industrie 

alimentară 

Tehnician în industrie 
alimentară 

XII 2 43 

 Liceal 
 

Tehnologică 
 
 

Resurse naturale 
și protecția 
mediului/ 

Silvicultură 

Tehnician în 
silvicultură și 

exploatări forestiere 

XII 1 26 

 Liceal 
 

Tehnologică 
 
 

Resurse naturale 
și protecția 
mediului/ 

Agricultură 

Tehnician în 
agroturism 

XII 1 14 

 Liceal 
 

Tehnologică 
 
 

Tehnic/ 
Construcții și 
lucrări publice 

Tehnician în construcții 
și lucrări publice 

XII 1 23 

 Liceal 
 

Tehnologică 
 
 

Tehnic 
/Electronică, 
automatizări 

Tehnician în 
automatizări 

XII 1 22 
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 Liceal 
 

Tehnologică 
 
 

Tehnic/ 
Mecanică 

Tehnician mecanic 
pentru întreținere și 

reparații 

XII 1 24 

 Liceal 
 

Teoretic Real Matematică-
Informatică 

XII 1 21 

 Liceal 
 

Teoretic Uman Științe-sociale XII 1 34 

 Liceal 
 

Teoretic Uman Științe sociale FR XII 1 46 

 
TOTAL 

 
XII 16 413 

 Liceal 
 

Teoretic Uman Științe sociale FR XIII 1 21 

 Liceal 
 

Tehnologică 
 
 

Servicii/ 
Economic 

Tehnician în activități 
economice seral 

XIII 1 25 

TOTAL 
 

XIII 2 46 

 Profesional Mecanică Mecanic auto IX 1 28 

 Profesional Agricultură Horticultor IX 1 23 

 Profesional Industrie 
alimentară 

Brutar, patiser, 
preparator produse 

făinoase 

IX 1 28 

 Profesional Mecanică Mecanic auto X 1 30 

 Profesional Agricultură Horticultor X 1 27 

 Profesional Mecanică Mecanic auto XI 1 29 

 Profesional Agricultură Horticultor XI 0,5 10 

 Profesional Lucrător în agroturism XI 0,5 11 

TOTAL 
 

7 
 

186 
 

 Postliceal Agricultură Tehnician cadastru 
funciar topograf 

anul II 1 23 

TOTAL 
 

 1 23 
 

 
Total CVL 

 
67 

 
1783 

 
PERSONALUL: 
a) de conducere: 

Director 
(numele şi 
prenumele) 

Calificarea 
 

Gradul 
didactic 

Vechime 
la catedră 

Documentul 
de numire în 

funcție 

Modalitatea 
numirii pe 

funcţie 

Unitatea 
de 

învăţământ 
la care are 
norma de 

bază 

Unitatea de 
învăţământ 
la care este 

titular 
(dacă e 
cazul) 

Matei Gabriel 
 

Educație 
fizică și sport 

 
I 22 

decizie 
1498/2016 

concurs 

Colegiul 
“Vasile 

Lovinescu
” Fălticeni 

Colegiul 
“Vasile 

Lovinescu” 
Fălticeni 

Director adjunct 
(numele şi 
prenumele) 

       

Ciocîrlan Florin 
 

DSP 
Mecanică 

 
I 25 

decizie 
1427/2017 

concurs 

Colegiul 
“Vasile 

Lovinescu
” Fălticeni 

Colegiul 
“Vasile 

Lovinescu” 
Fălticeni 

Acatrinei 
Mihaela 

 

 
Limba și 
literatura 
română-
Limba 

franceză 

I 22 
decizie 

1412/2017 
concurs 

Colegiul 
“Vasile 

Lovinescu
” Fălticeni 

Colegiul 
“Vasile 

Lovinescu” 
Fălticeni 
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b) didactic: 

Număr 
total de 
cadre 

didactice 

Număr de norme 
întregi/posturi 

 

Număr de cadre 
didactice cu normă 
de bază în unitatea 

de 
învățământ/procent 

din număr de 
persoane/norme 
întregi, după caz 

Număr de 
titulari/proc

ent din 
număr de 

norme 
întregi/post

uri 

Număr de cadre  
calificate/procent 

din număr de 
cadre didactice 

 

Modalitatea 
angajării pe 

post 
(concurs, 
detaşare, 
suplinire, 
transfer-

exprimare 
numerică şi 
procentuală) 

 

107 

nr. norme 
109,27 din care: 

 93,90 norme 
întregi 

 2,17 fractiune 
de normă 

 13,20 plata cu 
ora 

 

număr de cadre 99 
 

92,52 

 
93,71 

 
107 / 100% 

titularizare – 
88 

suplinire – 13 
decizie 

internă-plata 
cu ora-6 

 

 
c) didactic auxiliar-  număr pe categorii: 
 

Categorie de 
personal 

Număr  de 
persoane 
încadrate 

Număr de norme 
pentru fiecare 
categorie de 

personal 

Numărul de personal este: 13 

sub 
normativele 

privind  
încadrarea 
categoriei 

respective de 
personal 

la nivelul 
normativelor 

privind  încadrarea 
categoriei 

respective de 
personal 

peste 
normativele 

privind  
încadrarea 
categoriei 

respective de 
personal 

Secretar șef IS 1 1 - 1 - 
Secretar IS 2 2 - 2 - 

Administrator 
financiar I 

(contabil șef) 
 

1 1 - 1 - 

Administrator 
financiar I 

1 1 - 1 - 

Bibliotecar 1 1 - 1 - 
Informatician I A 1 1 - 1 - 

Laborant IS 1 1 - 1 - 
Laborant IM 1 1 - 1 - 
Pedagog IS 2 2 - 2 - 

Administrator 
patrimoniu III S 

1 1 - 1 - 

Supraveghetor IM 1 1 - 1 - 
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d) nedidactic (număr pe categorii): 

Categorie de personal 
Număr de 
persoane 
încadrate 

Număr de 
norme 
pentru 
fiecare 

categorie 
de personal 

Numărul de personal este: 25 

sub 
normativele 

privind  
încadrarea 
categoriei 

respective de 
personal 

la nivelul 
normativelor 

privind  
încadrarea 
categoriei 

respective de 
personal 

peste 
normativele 

privind  
încadrarea 
categoriei 

respective de 
personal 

Șofer 1 1 - 1 - 
Muncitor fochist 4 4 - 4 - 

Muncitor întreținere 3 3 - 3 - 
Muncitor seră 1 1 - 1 - 

Muncitor I (bucătar) 1 1 - 1 - 
Muncitor II(bucătar) 1 1 - 1 - 
Muncitor III(bucătar) 1 1 - 1 - 

Îngrijitor 7 7 
- 

7 
- 

Paznic 5 5 - 5 - 
Muncitor 

necalificat(spălătorie) 
1 1 

- 
1 

- 

 
 

1.3. ANALIZA REZULTATELOR  DIN ANUL 2018-2019 

 

REZULTATE ALE ELEVILOR LA EXAMENELE NAȚIONALE 

 

Ponderea elevilor din clasele terminale de liceu (clasa a XII-a / a XIII-a) care au participat la examenul de 

bacalaureat, din totalul elevilor absolvenți de liceu din anul curent (c/b)               

2016-2017             57,55 

2017-2018             58,27 

2018-2019             46,35                            

Procentul de promovare a examenului de bacalaureat din totalul elevilor înscriși la examenul de 

bacalaureat (d/c) 

2016-2017           58,75  

2017-2018           48,86 

2018-2019           51,57 

Anul școlar 
Număr de elevi 
înscriși în clasa 
a XII-a/ a XIII-a 

Număr de 
absolvenți 

Număr de elevi 
care au 
participat la 
examenul de 
bacalaureat 

Număr de elevi 
care au 
promovat la 
examenul de 
bacalaureat 

 a b c d 

2016-2017 286 278 160 94 

2017-2018 314 302 176 86 

2018-2019 356 343 159 82 

 

Ponderea absolvenților de învățământ profesional care au susținut examenul de certificare a calificării 

(b/a) nivel 3 

2016-2017        98,07 

2017-2018        100 
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2018-2019        98,11 

Ponderea absolvenților de învățământ profesional care au obținut certificat de calificare profesională (c/a) 

2016-2017       98,07 

2017-2018       100 

2018-2019        98,11 

 
Anul școlar 

Număr absolvenți de 
învățământ 
profesional 

Număr absolvenți care 
au susținut examenul de 
certificare a calificării 

Număr absolvenți care 
au obținut certificatul de 
calificare profesională 

 a b c 

2016-2017 52 51 51 

2017-2018 54 54 54 

2018-2019 53 52 52 

Ponderea absolvenților care au susținut examenul de certificare a calificării (b/a) nivel 4 

2016-2017      96,93 

2017-2018      81,76 

2018-2019      71,25 

Ponderea absolvenților care au obținut certificat de calificare profesională (c/a) 

2016-2017      96,93 

2017-2018      81,76 

2018-2019     100 

 
Anul școlar 

Număr absolvenți de 
clasa a XII-a/a XIII-a 

Număr absolvenți care 
au susținut examenul de 
certificare a calificării 

Număr absolvenți care au 
obținut certificatul de 
calificare profesională 

 a b c 

2016-2017 228 221 221 

2017-2018 181 148 148 

2018-2019               247 176 176 

Ponderea absolvenților care au susținut examenul de certificare a calificării (b/a)nivel 5 

2016-2017        39,58 

2017-2018        73,07 

2018-2019        57,89 

Ponderea absolvenților care au obținut certificat de calificare profesională (c/a) 

2016-2017        39,58 

2017-2018        73,07 

2018-2019        57,89 

 
Anul școlar 

Număr absolvenți de 
învățământ terțiar non-
universitar 

Număr absolvenți care 
au susținut examenul de 
certificare a calificării 

Număr absolvenți care au 
obținut certificatul de 
calificare profesională 

 a b c 

2016-2017 48 19 19 

2017-2018 26 19 19 

2018-2019 38 22 22 

 

 rata de promovare la bacalaureat în anul școlar 2018-2019 a fost de 51,57%, (procent calculat la număr 

de elevi prezentați la examenul de bacalaureat); 
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 promovare de 100 % la examenele  de certificare a competenţelor profesionale de la şcoala 

profesională, 100 % la liceu zi, 100% la atestatul profesional pentru specializarea Matematică – 

Informatică și 100% certificarea competențelor profesionale nivel 5 (procent calculat la număr de elevi 

prezentați la examenul de bacalaureat); 

 realizarea planului de şcolarizare în procent de 100%, atât la învățământul de zi cât și la cel cu 

frecvență redusă; alocarea de către ISJ a unei clase suplimentare pe domeniul Economic, după sesiunea de 

repartizări din toamnă a elevilor admiși la liceu; 

 dezvoltarea bazei materiale a şcolii prin: reabilitarea corpului de clădire B, realizarea spațiului pentru 

CDI, realizarea împrejmuirii corpului de clădire A, reînnoirea mobilierului școlar; 

 accesarea de fonduri europene prin programe Erasmus+ în vederea schimbului de bune practici, 

inovării, dezvoltării de conținuturi educaționale: Parteneriat Erasmus+  KA201, 2017-1-AT01- KA201-

035037 -‖E-CO-FOOT” ; Parteneriat Erasmus+ KA229, 2019-1-ES01-KA229-064307_2  ‖Cultural and 

Natural Treasures to Be Preserved‖;  Parteneriat Erasmus+ KA201, 2019-1-IT02-KA201-063264, 

‖URBES – Urban Regeneration and Best Energy Saving for our Cities‖; 

 organizarea cercului pedagogic la disciplinele Limba și literatura română;  

 derularea activităților specifice proiectului ROSE: Sesiuni interactive de dezvoltare a abilităților de 

comunicare și calcul, Documentare și tehnoredactare, Sesiuni de  autocunoaștere și dezvoltare personală, 

Sesiuni de aplicare în practică a cunoștințelor necesare pentru susținerea și promovarea examenului de 

bacalaureat, Dezvoltarea competențelor  financiare, Sport și sănătate, EcoCiclistul sportiv‖ – club de 

orientare turistică și protecția mediului; 

 obţinerea unui număr de 152 de premii la concursurile şi olimpiadele şcolare, la nivel judeţean, regional 

şi naţional; 

 parte din cadrele didactice din școală au participat la cursul de formare: Management și comunicare în 

instituțiile educaționale (30 credite). 

 

 1.4. PRIORITĂŢI LA NIVEL NAŢIONAL 

  

 Strategia formării profesionale din România pentru perioada 2014 – 2020 este documentul 

cadru pentru politicile în domeniul formării profesionale inițiale și continue - considerate factori esențiali 

ai dezvoltării economiei europene, în contextul globalizării. Strategia formării profesionale propune 

dezvoltarea unui sistem competitiv, care să ofere un răspuns relevant și rapid la cerințele economiei, 

într-o abordare pro-activă și prin măsuri implementate în parteneriate variate.  

Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2014-2020 are 

următoarele obiectivele strategice şi direcţiile de acţiune: 

Obiectivul strategic 1: Îmbunătăţirea relevanţei sistemelor de formare profesională pentru piaţa 

muncii, având ca țintă strategică creşterea ratei de ocupare a tinerilor din grupa de vârstă 20-34 ani, 

necuprinşi în educaţie şi formare, cu nivel de educaţie ISCED 3 și 4 la 63% până în 2020, față de 57,2% 

în 2014 

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune:  

1. Actualizarea instrumentelor de descriere a ocupaţiilor şi calificărilor, a curriculumului şi a auxiliarelor 

curriculare, pe nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul național al calificărilor, pentru o mai bună 

articulare între subsisteme, pentru facilitarea mobilităţii în educaţie şi formare profesională și pentru 

creşterea relevanţei pentru piaţa muncii;  

2. Dezvoltarea mecanismelor pentru anticiparea competenţelor solicitate pe piaţa muncii, definirea 

profilurilor profesionale, în scopul dezvoltării/revizuirii calificărilor în concordanţă cu abilităţile şi 

cunoştinţele relevante pentru nevoile pieţei forţei de muncă şi adaptarea programelor de învăţământ la 

nevoile şi tendinţele pieţei muncii;  

3. Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor programelor de formare;  

4. Îmbunătăţirea învăţării la locul de muncă în formarea profesională;  

5. Îmbunătăţirea mecanismelor de finanţare publică şi privată a formării profesionale;  

6. Creşterea implicării partenerilor sociali în dezvoltarea sistemului de formare profesională.  
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Obiectivul strategic 2: Creşterea participării şi facilitarea accesului la programele de formare 

profesională, având ca ținte strategice:  

a) Creşterea ponderii elevilor cuprinşi în învăţământul liceal tehnologic şi în învăţământul profesional la 

60% în 2020, față de 49,8% în 2014;  

b) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul vieții la 10% în 2020, 

de la 1,5% în 2014.  

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune:  

7. Dezvoltarea marketingului programelor de formare profesională și al rezultatelor învăţării dobândite în 

context nonformal şi informal;  

8. Îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră;  

9. Consolidarea şi flexibilizarea mecanismelor de recunoaştere şi validare a rezultatelor învăţării 

dobândite în context nonformal şi informal;  

10. Facilitarea accesului la programele de formare profesională din sistemul de învățământ pentru tineri, 

cu accent pe cei din grupuri vulnerabile;  

Obiectivul strategic 3: Îmbunătăţirea calităţii formării profesionale, având ca ținte strategice:  

a) Reducerea ratei abandonului şcolar la învăţământul liceal tehnologic şi la învăţământul profesional la 

2% în 2020, de la 4,2% în 2014 ;  

b) Creşterea ponderii absolvenţilor învăţământului liceal tehnologic declaraţi reuşiţi la examenul de 

bacalaureat la 60% în 2020, de la 45% în 2014;  

c) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul vieții la 10% în 2020, 

de la 1,5% în 2014.  

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune:  

11. Dezvoltarea unui cadru național de asigurare a calității și formării profesionale la nivel de sistem; 

12. Asigurarea calității certificării rezultatelor învățării;  

13. Îmbunătăţirea competenţelor persoanelor cu atribuţii în furnizarea programelor de formare 

profesională din formarea profesională inițială şi formarea profesională continuă și în evaluarea 

rezultatelor învăţării dobândite în context formal, nonformal și informal;  

14. Îmbunătăţirea infrastructurii formării profesionale iniţiale şi continue;  

15. Promovarea excelenţei în educație și formare profesională.  

Obiectivul strategic 4: Dezvoltarea inovării şi cooperării naţionale şi internaţionale în domeniul 

formării profesionale, având ca ținte strategice:  

a) Creşterea numărului total de elevi implicaţi în programe de inovare şi dezvoltare a spiritului 

antreprenorial la 50.000 în 2020, de la 40.000 în 2014;  

b) Creșterea numărului total de elevi implicaţi în programe de mobilitate internațională la 4.600 în 2020, 

de la 2.800 în 2014.  

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune:  

16. Dezvoltarea componenţelor privind inovarea, creativitatea şi spiritul antreprenorial din cadrul 

programelor de formare profesională;  

17. Dezvoltarea mobilităţii internaţionale în formarea profesională;  

18. Extinderea învăţării mutuale şi a schimbului de bune practici, în vederea asigurării premiselor pentru 

participarea la o piaţă a muncii europene incluzive.  

 

Strategia formării profesionale din Romania este armonizată cu Strategia Europa 2020 care 

definește următoarele obiectice principale: 

a) creşterea ratei de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani la 
cel puțin 75%; 

b) alocarea a 3% din PIB pentru cercetare-dezvoltare; 
c) obiectivul ―20/20/20‖: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră 

sau cu 30%, dacă există condiții favorabile în acest sens, creşterea cu 20% a 

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

eficienţei energetice, comparativ cu 1990; 
d) reducerea ratei părăsirii timpurii a școlii la maximum 10% și creșterea 

procentului persoanelor cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani cu studii de 
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nivel terțiar la cel puțin 40% în 2020; 

e) reducerea la nivelul UE 28 a numărului de persoane în risc de sărăcie sau 
excluziune socială cu 20 de milioane de persoane până anul 2020 comparativ 
cu anul 2008. 

(Preluat din PLAI -2019) 

 

 1.5.  PRIORITĂŢI ŞI OBIECTIVE REGIONALE ŞI LOCALE 

 

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

urmatoarele elemente de ordin strategic:  

Obiectiv general regional: Derularea în Regiunea Nord-Est a unui proces de creștere economică 

durabilă, favorabil creșterii competitivității economice și incluziunii sociale, care să conducă la o 

diminuare a decalajelor existente față de celelalte regiuni ale României. 

 

Ținta propusa anul 2022: indicele de disparitate al Produsului Intern Brut Regional, pe cap de locuitor 

la nivel regional, va reprezenta 75% din valoarea indicatorului la nivel național și 37% din valoarea 

indicatorului la nivel comunitar.  

  

În scopul atingerii obiectivelor propuse de PDR Nord-Est au fost elaborate, la nivelul fiecărui județ, 

Strategii de Dezvoltare socio-economică. 

Obiectiv general local: Creșterea calității și accesului la programe de formare profesională în vederea 

adaptării la cerințele pieței muncii  
 

Priorităţi la nivel local 

1.Îmbunătățirea relevanței sistemului de formare profesională  

2. Dezvoltarea sistemelor de asigurare a calității formării profesionale 

3.Asigurarea egalității de șanse și accesului la 

educație 
(Preluat din PLAI -2019) 

 

PRIORITĂŢI LA NIVELUL JUDEŢULUI SUCEAVA(PLAI 2019)  CORELATE CU 

OBIECTIVELE STABILITE LA NIVELUL COLEGIULUI „VASILE LOVINESCU” 

 
Nr. 

crt. 

Priorităţile locale 

pentru învăţământul 

profesional şi tehnic 

din judeţul Suceava   

Ținte strategice stabilite 

prin PAS la Colegiul 

„Vasile Lovinescu” 

Obiective stabilite prin planul operațional la Colegiul 

„Vasile Lovinescu” 

1 Îmbunătățirea 

relevanței 

sistemului de 

formare 

profesională  
 

ȚINTA 3 

Asigurarea  calității 

educației și formării 

continue profesionale 
 

 

ȚINTA 2 

Îmbunătățirea  

nivelului de educație 

prin inițierea și 

derularea de proiecte 

extrașcolare în 

contextul schimbărilor 

complexe la nivelul 

vieții de familie, a 

pieței forței de muncă, 

a comunității și 

1.Corelarea planului anual de scolarizare cu evoluția 

demografică și cu  cerințele pieței de muncă locale, 

naținale  și europene. 

2.Acreditarea calificărilor profesionale/specializărilor 

pentru care există autorizare de funcţionare provizorie 

2.Proiectarea unei ofertede CDȘ/CDL flexibile si atractive 

corelată cu opțiunile/intersele elevilor și posibilitățile de 

inserție  profesională pe piața muncii. 

3.Proiectarea unei oferte de activități educative 

extrașcolare adecvate nevoilor de formare a tinerilor și 

asigurarea unor servicii specifice de consiliere psiho-

pedagogice, orientare școlară și profesională. 

4.Dezvoltarea parteneriatului școală –operator economic 

 



18 

 

globalizării 
 

2 Dezvoltarea 

sistemelor de 

asigurare a 

calității formării 

profesionale  
 

ȚINTA 3 

Asigurarea  calității 

educației și formării 

continue profesionale 
ȚINTA 4 

Promovarea 

principiilor incluzive 

la nivel de organizație 
 

 

ȚINTA 1 

Creșterea ratei de 

absolvire a ciclului -

superior al liceului, de 

susținere a examenului 

de certificare a 

calificării profesionale 

și de promovare a 

examenului național 

de bacalaureat 
 

 

ȚINTA 5 

Formarea profesională 

a elevilor, cadrelor 

didactice și 

dezvoltarea capacității 

organizaționale în 

contextul cooperării 

europene și 

internaționale 
 

1. Creșterea calităţii activităţii manageriale adecvate unui 

învăţământ modern şi eficient.  
2.Diversificarea demersurilor didactice la cerinţele unui 

învăţământ modern centrat pe elev/asigurarea egalității de 

șanse, având ca finalitate dobândirea competenţelor cheie 

europene și a competențelor specializate. 

4.Eficientizarea sistemului de control intern managerial 

 

 

 

 

1.Motivarea participării elevilor la programe de pregătire 

pentru performanţă şcolară, educaţie formală şi 

nonformală. 

2.Responsabilizarea părinților pentru implicarea în 

asigurarea unor servicii educaționale din școală, 

dezvoltarea parteneriatului școală –familie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Asigurarea accesului cadrelor didactice la formarea 

necesară aplicării noilor cerinţe ale sistemului de 

învăţământ şi adaptării acesstuia la cel european cu impact 

asupra creșterii calității în procesul de predare –învățare –

evaluare. 

3 Asigurarea egalității 

de șanse și  

accesului la 

educație  
 

ȚINTA 5 

Formarea profesională 

a elevilor, cadrelor 

didactice și 

dezvoltarea capacității 

organizaționale în 

contextul cooperării 

europene și 

internaționale 
 

 
 

 

ȚINTA 3 

Asigurarea  calității 

educației și formării 

continue profesionale 
 

 

1.Promovarea imaginii școlii la nivel local, național și 

european. 

2. Accesarea fondurilor europene şi asigurarea 

continuității în derularea proiectelor finanţate prin 

programul Erasmus + ,promovarea participării şi 

performanţelor la învăţare ale elevilor din grupuri.  
3.Îmbunătățirea comunicării interne si externe. 

 

 

 

 

 

 

1.Creșterea fondurilor provenite din autofinanțare și 

utilizarea lor cât mai eficientă. 

2.Gestionarea eficientă a resurselor materiale.Dotarea 

atelierelor cu echipamente performante pentru asigurarea 

unei pregătiri teoretice și practice în conformitate cu SPP. 

Implicarea autorităților publice locale la  îmbunătățirea și 

modernizarea infrastructurii școlare prin accesarea de 

proiecte de finanțare. 

3.Aplicarea  corectă a prevederilor legale privind 

încadrarea cu personal didactic de predare calificat, 

auxiliar și nedidactic 
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Analiza demografică. Proiecţia demografică la nivelul judeţului Suceava (PLAI 2019-2025) 

 Populaţia după domiciliu. Dinamica generală. 

 

La 1 ianuarie 2019, populaţia cu domiciliul în judeţul Suceava era de 759889 locuitori, reprezentând 

3,43% din populaţia României şi 19,15 % din populaţia regiunii Nord Est. 

Tabel  – demografie Evoluția populației rezidente la 1 ianuarie 2019 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Suceava 737737 738868 739991 741314 743744 746237 749020 755094 759889 

Regiunea N-E 3883093 3879911 3885934 3899889 3924858 3934389 3942507 3958248 3968040 

Romania 22480599 22433741 22390978 22346178 22312887 22273309 22236154 22213553 22170586 

Sursa: INS, TEMPO - online 

 

Analiza datelor statistice evidenţiază o creștere a populaţiei judeţului în perioada 2011 - 2019, de la 

737737 locuitori la 1 ianuarie 2011 la 759889 locuitori cu domiciliul pe raza județului înregistrați la 1 

ianuarie 2019 (creștere cu 3%, față de -1,38% la nivel național și 2,19% la nivel regional). 

                    Pe grupe mari de vârstă, faţă de 2005, cea mai accentuată scădere se proiectează în grupa 0-14ani, 

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. 

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%). 

Evoluția populației județului Suceava, 2005-2025 

Sursa: datele din prognoza INS 

Proiectarea populației din România orizont 2060(PLAI 2019) 
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Prognoza populaţiei de vârstă şcolară şi preşcolară judeţul SUCEAVA     - Mii pers. -     

Grupe de 

vârstă 
2005 2015 2025 

2015-2050 2025-2050 

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% 

19 - 24 ani 65 57 50 -8 -12,3% -15 -23,1% 

Sursa: INS, date prelucrate 

 

Până în anul 2025 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)  

În grupa 15-18 ani, faţă de 2005 se estimează o reducere la nivelul judeţului de de 34,7% până în 

2025. La nivel regional se estimează o reducere mai mare, de 38,5% până în anul 2025  
 

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

Regiunea Nord 

Est 

2005 2015 2025 2015-2005 2025-2005 

260 179 160 
Abs % Abs % 

-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 23,1% până în 

2025, valori mai mici faţă de regiune, unde scăderea prognozată este de 29,3% până în 2025 . 

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

 

 

 

 

 

Sursa: INS, date prelucrate 

Regiunea Nord EST 
2005 2015 2025 

2015-2005 2025-2005 

Abs. % Abs. % 

348 273 246 -75 -21,6 -102 -29,3 

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

 

Implicaţiile evoluţiei demografice asupra IPT 

Concluzii Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane, IPT 

Reducerea naturală 

prognozată a 

populaţiei tinere 

Pericolul unui deficit de forţă de muncă tânără calificată. 

Creştere a nivelului de calificare şi a motivării forţei de muncă tinere 

de a participa la forţa de muncă regională. 

Racordare realistă la piaţa europeană a muncii – acţiuni de 

planificare a ofertei educaţionale, de informare, orientare şi consiliere. 

Optimizarea alocării resurselor, prin concentrarea pregătirii în şcoli 

viabile, în paralel cu rezolvarea problemelor de acces. 

Colaborarea şcolilor în reţea: 

 o ofertă cuprinzătoare şi diversificată; 

 eliminarea paralelismelor nejustificate; 

 colaborare pentru acoperire teritorială optimă; 

 diversificarea grupurilor ţintă (programe pentru adulţi). 

Fenomenul de 

îmbătrânire 

demografică 

Nevoi sporite de personal calificat pentru asistenţă socială şi medicală, 

nevoi educaţionale specifice. 

Ponderea semnificativă 

a populaţiei feminine 

Oferta de pregătire - calificările dorite de populaţia feminină, programe 

de sprijin (facilităţi) pentru participarea la educaţie. 

Ponderea semnificativă 

a populaţiei rurale 

Asigurarea accesului la educaţie în condiţii de calitate şi varietate de 

opţiuni, ofertă de pregătire adecvată, în sprijinul diversificării şi 

creşterii competitivităţii economiei rurale, educaţie în sprijinul 

conservării şi valorizării patrimoniului cultural specific şi resurselor 

naturale din mediul rural, îmbunătăţirea condiţiilor de studiu în mediul 

rural. 

Diversitatea etnică 

Educaţie multiculturală, soluţii pentru asigurarea accesului egal la 

educaţie şi a varietăţii opţiunilor, programe de sprijin pentru grupurile 

etnice dezavantajate. 

Consolidare relativă a 

vârstei de mijloc (35-55 

ani) active pe piaţa 

muncii 

Nevoi crescânde de formare continuă. 

Implicarea activă a şcolilor ca furnizori de programe de formare pentru 

adulţi. 

(Sursa PLAI 2019) 

 

Piaţa muncii   (PLAI 2019) 

 
 Din analiza structurii populaţiei ocupate civile se constată în ultimii ani tendinţa de scădere 

a numărului şi ponderii populaţiei ocupate (civile) în industrie şi agricultură, în paralel cu 

creşterea în servicii şi în administraţie. 
 
Serviciile: 

Creştere constantă în ultimii ani atât în cifre absolute cât şi ca pondere a ocupării în toate 

activităţile din cadrul sectorului. 

Industria: 

În scădere, ponderea populaţiei ocupate în industrie este mai mică decât media naţională. 
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Agricultura: 

Scădere constantă în ultimii ani. 

Construcţiile: 

Pondere puţin mai mică decât media naţională - tendinţă de creștere. 

 

SERVICIILE:  
Ocupă cea mai mare pondere în economia judeţului,  

În cadrul serviciilor se detaşează: comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea 

autovehiculelor, motocicletelor; transport, depozitare; hoteluri şi restaurante.  

În 2018 a crescut numărul societăţilor comerciale care au depus bilanțul cu 2,37% faţă de anul 

2017, de la 14.907, la 15.260. 

Cele mai productive companii sunt care activează în următoarele domenii: Comerţ cu ridicata şi cu 

amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor – o productivitate medie a muncii de 0,422 mil. 

lei/salariat, Tranzacții imobiliare – 0,381 mil. lei, Industria prelucrătoare 0,326 mil. lei, Transport și 

depozitare 0,302 mil. lei. 

INDUSTRIA:  

      Industria suceveană a înregistrat, pe ansamblu, în anul 2017 o creştere faţă anul 2016, în perioada 

01.01.2017 - 30.11.2017 indicele producţiei industriale, serie brută, comparativ cu perioada 

similară a anului 2016, a fost de 111,2%. 
 

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.  

 

CONSTRUCŢIILE:  
Sector în creştere de la an la an ca pondere în judeţ, susţinut de dinamica investiţiilor în 

infrastructura pentru transporturi, infrastructura tehnică (alimentare cu energie electrică, apă, gaz etc.), 

edilitară şi pentru afaceri. Ponderea construcţiilor din judeţ este mai mică decât ponderea la nivel regional 

şi naţional.  

AGRICULTURA:  
La 31 decembrie 2014, suprafaţa agricolă a judeţului însuma 16,4% din suprafaţa agricolă totală a 

regiunii şi cca. 2,4% din suprafaţa agricolă a României (conf. INS, Anuarul statistic 2015).  

O caracteristică deosebită a regiunii şi a judeţului este relieful foarte variat şi specificul montan, cu 

potenţial ridicat pentru creşterea animalelor, alternând cu suprafeţe favorabile culturilor agricole.  

Păşunile şi fâneţele ocupă o parte importantă din suprafaţa agricolă, creşterea bovinelor fiind o activitate 

tradiţională a locuitorilor judeţului.  

SILVICULTURA 

La sfârşitul anului 2017, suprafaţa totală administrată de Direcţia Silvică Suceava este de 

342.735 ha fond forestier, din care 273.398 ha proprietate publică a statului şi 68.462 ha proprietate a 

persoanelor juridice, uat-uri şi fizice, aflată în administrare şi/sau pază. 

Suceava este judeţul cu cea mai mare suprafaţă de fond forestier din ţară, aceasta ridicându- se 

la 437.465 ha la data de 01.01.2017. Suprafaţa reprezintă 6,8% din fondul forestier al ţării şi 50,9% din 

suprafaţa totală a judeţului. 
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                       În anul 2017, au fost parcurse cu lucrări de împăduriri 3040 ha dar există în clasa de regenerare şi 

suprafeţe pentru care s-au depăşit două sezoane de vegetaţie de la tăierea definitivă. Această situaţie se 

regăseşte în cea mai mare parte în pădurile proprietate privată, punctul vulnerabil al acestei activităţi. 

                În anul 2017, s-au executat lucrări de împăduriri şi întreţinere a plantaţiilor în valoare de 851 mii lei, din 

care 781 mii lei decontate până la finele anului 2017. 

     Suprafaţa acoperită cu păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră din judeţul Suceava reprezintă 

36,7% din suprafaţa forestieră a regiunii şi 6,7% din suprafaţa forestieră a ţării. 

TURISMUL 

În structura numărului total al structurilor de primire turistică deschise în 2017, pensiunile             

agroturistice au deţinut cea mai mare pondere, respectiv 36,8%, urmate de pensiunile turistice.rbane 

(29,1%), hoteluri (17,7%), vile turistice (4,6%) şi 11,8% celelalte tipuri de structuri de primire turistică 

(moteluri, hostel- uri, cabane turistice, bungalow - uri, s.a.). 

Capacitatea de cazare turistică, în funcţiune, a structurilor de primire existente în judeţul Suceava în 

2017 a fost de 213.699 locuri — zile. Faţă de 2016 capacitatea de cazare turistică în funcţiune a crescut cu 

5,3%. 

Numărul de turiştilor străini înregistraţi în perioada 1.01-30.11.2017 a fost de 51.154 persoane, în 

creştere cu 3,3% faţă de aceeaşi perioadă din anul 2016. 

Pe zone turistice, cea mai mare durată medie a şederii s-a înregistrat în structurile turistice din zona 

staţiunii balneare Vatra Dornei (8,1 zile), urmate de structurile din zona „alte localităţi şi trasee turistice‖ (2, 

0 zile), structurile din zona montană (1, 6 zile) şi structurile din municipiul Suceava (1,7 zile). 

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 montană1 şi a altor resurse 

specifice zonei, într-un concept de pluriactivitate2. 

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 

 

IMPLICAŢII ALE MEDIULUI ECONOMIC DIN JUDEȚUL SUCEAVA PENTRU ÎPT, 

IMPLICIT PENTRU ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ LA COLEGIUL VASILE LOVINESCU 

FĂLTICENI:  

 Noi oportunităţi şi provocări pentru sistemul de educaţie şi formare profesională, din 

perspectiva contribuţiei la formarea resurselor umane necesare creşterii competitivităţii 

economice regionale.  

 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 

 Planurile de şcolarizare propuse de unităţile de învăţământ şi aprobate trebuie să reflecte, prin 

structura ofertei - proporţional cu nevoile pieţei muncii - ponderea crescută a serviciilor, 

diversitatea activităţilor industriale, importanţa construcţiilor şi nevoile de dezvoltare a 

agriculturii. 
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 Identificarea domeniilor şi profilelor de formare profesională iniţială prioritare pentru dezvoltarea 

regională. 

 Competenţe adecvate şi o mobilitate ocupaţională sporită (inclusiv intersectorială) a forţei de 

muncă. 

 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 parteneriatului şcoală-agenţi economici. 

 Dezvoltarea competenţelor de mediu, ca parte din pregătirea tehnică generală 

 Programe de informare, consiliere şi instruire adaptate grupurilor ţintă din ruralul montan. 

             ANALIZA SWOT A CORELĂRII OFERTEI DE FORMARE                        

PROFESIONALĂ CU CEREREA, PENTRU JUDEŢUL SUCEAVA 

 

Puncte tari Puncte slabe 

1. Domenii cu dinamică pozitivă şi potenţial 

de absorţie pe piaţa muncii: industrie 

prelucrătoare, comerţ, construcţii, turism şi 

alimentaţie, transporturi. 

2. Investiţiile importante în industria 

prelucrătoare și comerț. 

3. Numărul mare de microîntreprinderi, 

existente în județ, 89% din total. 

4. Oferta educațională județeană pentru 

formarea profesională inițială cuprinde 

calificări din 15 domenii profesionale (din 18 

existente la nivel național). 

5. Personal didactic calificat pentru toate 

domeniile profesionale din oferta 

educațională. 

1. Proporţie ridicată a populaţiei care trăieşte în 

mediul rural (56,00% din total populaţie, 

ianuarie 2019). 

2. Existența unui segment semnificativ de 

populaţie şcolară dezavantajată, incluzând 2 % 

populaţie de etnie rromă. 

3. Insuficienta dotare a atelierelor şcoală, în 

concordanţă cu noile tehnologii apărute. 

4. Număr mic de programe acreditate ANC 

pentru formarea adulţilor, la nivelul unităţilor 

ÎPTşi ale asociaţiei ASSED. 

Oportunităţi Ameninţări 

1. Implementarea proiectelor de infrastructură 

din fondurile comunitare în perioada 2016- 

2025 va determina o creştere a locurilor de 

muncă în construcţii, industrie şi servicii. 

2. Posibilitatea accesării fondurilor 

comunitare, pe proiecte, care să dezvolte 

activitatea economică ca sursă de locuri de 

muncă. 

3. Posibilitatea derulării unor programe de 

dezvoltare a resurselor umane, conform 

cererii pieţei muncii, cu susţinere din fonduri 

europene. 

4. Existența fondurilor europene destinate 

mobilităţii internaţionale în formarea 

profesională a cadrelor didactice şi a elevilor 

din învăţământul profesional şi tehnic 

( ERASMUS +). 

1. Scăderea populaţiei cu vârsta cuprinsă între 

15-18 ani cu 11,1% în anul 2025, raportat la 

anul 2015. 

2. Accentuarea migraţiei în afara judeţului, 

având ca efect reducerea populaţiei şcolare. 

3. Nivelul scăzut al resurselor bugetare, mai 

ales în mediul rural, combinat cu lipsa de 

experienţă la nivelul consiliilor locale privind 

specificul finanţării unităţilor de învăţământ. 
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PARTEA a II - a – ANALIZA NEVOILOR 
 

  2.1. ANALIZA MEDIULUI EXTERN 

 

 2.1.1. Analiza profilului economic 

 

 Caracteristicile principale ale economiei zonei Fălticeni: 
 Geografic, municipiul Fălticeni este situat în nord-estul României. Se află în partea de sud-est 

a județului Suceava, pe șoseaua europeană E85, la o distanță de 25 km de reședința județului cu același 

nume, într-o zonă deluroasă din Podișul Sucevei, în apropierea sa găsindu-se întinse plantații pomicole și 

iazuri piscicole.  

Administrativ Municipiul Fălticeni are în subordine şi două sate: Șoldănești și Țarna Mare. Zona 

înconjurătoare municipiului Fălticeni cuprinde un oraș (Dolhasca) și 18 comune cu o populație de 127.312 

locuitori (1.07.2017). 

  Domeniile de activitate reprezentative, la momentul de faţă, pentru zona Fălticeni sunt: comerţ, 

turism şi servicii, industria alimentară, construcţii civile, agricultură, exploatarea şi prelucrarea 

lemnului, transporturi. Se adaugă absorbția potențială a forței de muncă pe piața municipiului Suceava, 

cu o cerere în creștere pentru turism, comerț, IT și servicii outsourcing (call-centere), publicitate și 

marketing, producție și construcții. 

Comerţul şi serviciile. Activităţile au înregistrat o dezvoltare ilustrată prin creşterea volumului 

vânzărilor și sporirea numărului de angajați. Este un domeniu reprezentativ, după numărul de persoane care 

lucrează în acest domeniu şi după numărul şi ponderea agenţilor economici în cifra de afaceri. În timp, se 

observă pătrunderea în mediul rural a unor forme tot mai diversificate de unităţi comerciale din sfera 

serviciilor: magazine de tip supermarket, din rețele locale (la Bogdănești, Mălini) și chiar internaționale (la 

Dolhasca: PROFI, PEPCO), magazine specializate (materiale de construcţii, articole pentru exploatarea și 

prelucrarea lemnului, articole sanitare, dezmembrări auto, etc.), servicii către populație cum ar fi: frizerie-

coafură, organizare evenimente, servicii bancare, alimentaţie publică, auto-service, etc. 

 Construcţiile. Reprezintă un sector în revenire, susţinut de dinamica investiţiilor în infrastructura 

pentru transporturi, infrastructura tehnică (alimentare cu energie electrică, apă, gaz, canalizare, etc.), 

edilitară şi pentru afaceri. În domeniul Construcţii, instalaţii şi lucrări publice se realizează obiective civile 

dar şi industriale de capacitate mică, instalaţii electrice, termice, apă, gaz, canalizare, tâmplărie termopan şi 

de aluminiu, pavele, ţigle, amenajări interioare, drumuri şi amenajări stradale prin intermediul mai multor 

agenţi economici din Fălticeni. marile lucrări de infrastructură au fost realizate parțial cu firme locale, dar 

și din alte zone (care au angajat și localnici). 

 Protecţia mediului. Nevoile de adaptare la standardele UE pentru protecţia mediului impun o 

reorientare privind alocările de fonduri în acest domeniu, inclusiv prin valorificarea potenţialului de forţă 

de muncă calificată în domeniu. La nivel de oraş se promovează permanent, prin școli, programul educativ 

de colectare selectivă a deşeurilor, având drept scop modernizarea sistemului de colectare, transport, 

colectarea selectivă a gunoiului menajer şi a sistemului de curăţenie stradală a municipiului, se urmăreşte 

permanent ecologizarea şi păstrarea curăţeniei pe cursurile de apă şi pe malurile iazurilor, toate aceste 

activităţi realizându-se cu sprijinul autorităţilor locale şi prin intermediul agenţilor economici de profil. 

 Industria alimentară este un domeniu nu numai viabil dar şi cu largi perspective. Fondul 

zootehnic, cinegetic, piscicol, produsele agricole, pomicole şi de grădinărit, au şi vor avea largi posibilităţi 

de valorificare. Se produc, la nivelul zonei Fălticeni, preparate din carne, lapte şi produse lactate, produse 

de panificaţie, patiserie, fructe şi ciuperci de pădure, gemuri şi conserve din fructe, alcool şi băuturi 

nealcoolice, toate prin intermediul firmelor producătoare de produse alimentare. Multe dintre ele dezvoltă 

activități integrate - producție-comercializare, producție-turism sau catering-evenimente. 

Turismul. Valorificarea superioară a potenţialului turistic al judeţului Suceava constituie  un 

obiectiv major care va conduce la dezvoltarea acestui domeniu. În zona Fălticeni dezvoltarea turismului şi, 

în particular, a agroturismului, se observă la nivelul comunelor Mălini, Râşca, Drăguşeni şi Slatina, parțial 

și în municipiul Fălticeni. În zonă există peste 30 de pensiuni agroturistice înfiinţate prin fonduri proprii 

sau cofinanţate din fonduri europene. Unele unități de profil din oraș și zonă au trecut prin modernizări și 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Podi%C8%99ul_Sucevei
http://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98old%C4%83ne%C8%99ti,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%9Aarna_Mare,_Suceava
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extinderi, altele s-au închis, dar numărul de turiști a crescut, pe ansamblu, odată cu punerea în exploatarea a 

bazei de agrement „Nada Florilor‖ și a unor investiii locale (pârtia de schi și piscina cu apă sărată - Mălini, 

păstrăvării, stâne agroturistice).   

 Agricultura. Judeţul Suceava se bucură de condiţii naturale variate, care pot asigura dezvoltarea 

unei agriculturi complexe. Astfel, zona de munte asigură dezvoltarea creşterii animalelor, iar  zonele 

colinare – a pomiculturii, cultivării cerealelor, cartofilor, plantelor tehnice. 

 Pomicultura  reprezintă o  preocupare importantă a agricultorilor din zona Fălticeni, cu bazinele 

pomicole Rădăşeni, Fălticeni, Preuteşti, Vultureşti. Dintre  speciile  pomicole mărul  ocupă 77,9 % din 

suprafeţele cultivate, prunul 9,7 %, cireşul şi vişinul 6 %, părul 5,5 %, alte specii 0,9 %.  Zootehnia, sector 

principal al agriculturii zonei Fălticeni, locuitorii având o bogată tradiţie în creşterea animalelor, a 

înregistrat o scădere a efectivelor de animale, în paralel cu concentrarea lor în microferme.  

 Exploatarea şi prelucrarea lemnului. Fondul forestier, proprietate de stat, aflat în administrarea 

direcţiei Silvice Suceava cuprinde 297.100 ha. Se adaugă fondul forestier aparţinând  persoanelor fizice şi 

juridice (unităţi  de  cult, unităţi de învăţământ, unităţi teritorial-administrative, diverse forme asociative). 

Ocoale silvice de stat se găsesc la Fălticeni (5015 ha), Rîşca (13637 ha), Mălini (18350 ha) şi Dolhasca 

(7158 ha), iar ocoale silvice private în zona oraşului Fălticeni. Industria de exploatare şi prelucrare a 

lemnului, dezvoltată în Fălticeni şi în localităţile din zona montană, urmăreşte exploatarea şi transportul 

lemnului, producerea de cherestea, mobilă şi mic mobilier, tâmplărie, binale, case de vacanţă, parchete etc.  

 Numărul parteneriatelor încheiat s-a menţinut constant, la nivelul celor din anul şcolar anterior. 

(Anexa 1 -„Alte anexe”: Harta parteneriatelor). 

În ultimii ani zona rurală nu se mai identifică cu zona exclusiv agricolă. Din ce în ce mai multe 

persoane se implică în activităţi productive sau în furnizarea de servicii în zonele rurale. De  asemenea,  

investitorii  străini  sau  autohtoni  încep  să  se  orienteze  spre  aceste  zone, determinaţi de nivelurile 

ridicate ale costului imobiliar urban și de apropierea de forţa de muncă potențială (în condițiile deficitului 

de angajați de la nivel național). 

 Micii antreprenori rurali  încep să-şi facă simţită prezenţa prin dezvoltarea unor unități de 

dimensiuni  reduse,  prin  achiziţionarea  de  echipamente cu  ajutorul  cărora  să  presteze  servicii-suport. 

Beneficiile atragerii acestor investiţii directe sunt deosebite pentru o comunitate mică. 

 

Conceptul de dezvoltare durabilă aplicat mediului rural, în special în zona de munte, 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, 

atragerea tinerilor pentru a rămâne în zonă și a contribui la relansarea vieții economice și sociale a 

localităților, valorificarea tradițiilor.  

În ciuda unui randament mai scăzut al agriculturii montane în comparaţie cu zona de câmpie, 

specificul zonelor de deal şi de munte 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 puncte tari: 

- Suprafeţele de păşuni şi fâneţe, favorabile creşterii animalelor – activitate tradiţională a locuitorilor din 

unele zone ale judeţului.  

- Peisaje naturale valoroase, 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  

 

Se constată și o serie de probleme specifice zonei rurale, din care:  

- Degradarea terenurilor agricole, sălbăticirea pajiştilor şi a fâneţelor – riscă să devină ireversibile 

- Situație socio-economică precară a multor locuitori rămași în zona rurală, dependența de ajutoarele 

sociale 

- Depopularea satelor prin exodul tinerilor spre oraşe sau în afara ţării  

- Îmbătrânirea populaţiei  
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- 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:  

- Interesul general 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 rural, în special în ruralul montan.  

- Absenţa unei pregătiri generale privind economia rurală – 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.  

  

 2.1.2. Piaţa muncii (Sursa : PLAI 2019)  

 Conform studiului analitic privind Piaţa Muncii regăsit în PLAI 2017-2020 putem desprinde 

următoarele concluzii ce pot fi considerate puncte de orientare în proiectarea planului de şcolarizarede la 

Colegiul „Vasile Lovinescu‖ din Fălticeni şi pentru desfăşurarea activităţilor de formare prin stagii de 

pregătire practică la agenţii economici locali sau la parteneri din ţări ale Uniunii Europene: 

Se constată în ultimii ani tendinţa de scădere a numărului şi ponderii populaţiei ocupate (civile) 

în agricultură, în paralel cu începutul de redresare a industriei și creşterea în servicii şi în 

administraţie: 

Serviciile cu domeniile Comerț, Economic, Turism și alimentație:  
- Primul loc în ierarhia ocupării la nivel judeţean.  

- Creştere constantă în ultimii ani atât în cifre absolute cât şi ca pondere a ocupării în toate activităţile din 

cadrul sectorului.  

- Domeniile Sănătate, Educație și Administrație se mențin constante. 

- Mecanică – datorită dezvoltării domeniului transporturilor și creșterii parcului auto apare nevoia de 

specialiști în domeniul mecanic / mecanic auto 

 

Industria:  
- Ponderea populaţiei ocupate în industrie este pentru primul an în creștere, 2016 comparativ cu 2015, 

după o perioadă lungă de declin. 

Agricultura:  
- Scădere constantă în ultimii ani, încă nu se întrevede o creștere a numărului persoanelor ocupate, în 

contextul modernizării principalelor lucrări agricole (deși cererea de forță de muncă există, lipsesc 

doritorii).  

Construcţiile:  
- Pondere puţin mai mică decât media naţională - tendinţă de creștere, revenire la nivelul din  anul 2010.  

 

Concluzii din analiza comparativă pe ocupaţii a şomajului şi locurilor de muncă vacante înregistrate 

la AJOFM 

Domeniul transporturi se menţine în primele locuri în ofertele angajatorilor cu meserii cum ar fi: şofer 

autocamion, şofer autoturisme, şofer autobuz, domeniul comercial: agent comercial, lucrător comercial, 

vânzător, lucrător gestionar. Dezvoltarea telecomunicaţiilor: telefonie, cablu tv, internet cu extindere în 

mediul rural a dus la o creştere a ofertei de locuri de muncă în domeniu, atât pentru instalarea 

echipamentelor cât şi pentru întreţinerea şi exploatarea acestora. Extinderea reţelelor de apă canalizare, gaz 

metan în mediul rural a dus creşterea numărului locurilor de muncă în meseria de instalator tehnico 

sanitar, instalator gaze, instalator întreţinere reparaţii instalaţii sanitare.  
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Chiar dacă producţia de mobilă a scăzut în ultima perioada, prelucrarea lemnului este pe un loc 

important în industria judeţului, există cerere de tâmplari pentru construcţia de case tradiţionale din lemn, 

cerdace, garduri şi alte utilităţi. Dezvoltarea turismului a dus la o creştere a locurilor de muncă în 

domeniu: bucătar, ospătar, barman, recepţioner hotel/pensiune, lucrător în pensiunea agroturistică, 

cameristă etc. Exploatarea energiei verzi reprezintă un domeniu nou, în care va fi nevoie de forţă de 

muncă, instalarea panourilor solare etc. În creştere este şi oferta de locuri demuncă în domeniul 

confecţionării şi montării de geamuri/uşi din termopan. Extinderea transportului terestru atât pentru 

persoane cât şi pentru mărfuri a dus la o creştere semnificativă a locurilor de muncă pentru şoferi de toate 

categoriile, mecanici dar și dispeceri cu cunoștințe tehnice de specialitate și cu abilități de comunicare-

planificare. 

 

Învăţământul profesional şi liceal tehnologic:  
- Profilul dominant la nivel regional al cererii de forţă de muncă: servicii, mecanică – mecanică 

auto, comerţ, construcţii, fabricarea produselor din lemn, industrie alimentară, electric, 

electromecanică, industrie textilă şi pielărie.  

- Domenii cu dinamică pozitivă şi potenţial mare de absorţie pe piaţa muncii: comerţ, construcţii, 

turism şi alimentaţie – locuri de muncă în creştere, şomaj în scădere, balanţă locuri de muncă-

şomeri pozitivă sau cu tendinţă de echilibrare.  

- Fabricarea produselor din lemn cunoaşte evoluţii contradictorii la nivel judeţean, prin creşterea 

locurilor de muncă în paralel cu creşterea şomajului 

- Dinamica pozitivă a ocupaţiilor relevante pentru profilul servicii cu tendinţă de creştere a 

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

şomeri sau cu tendinţă de echilibrare.  

Şcoala postliceală: 

- domeniile economic, servicii, sănătate şi asistenţă pedagogică, informatică – dinamică pozitivă la 

nivel judeţean: tendinţă de creştere a locurilor de muncă în paralel cu scăderea numărului de şomeri 

şi balanţă favorabilă locuri de muncă – şomeri. 

Mare parte din concluziile privind implicațiile economiei locale pentru IPT, identificate în 

PLAI 2019 sunt relevante și pentru Colegiul „Vasile Lovinescu‖, Fălticeni. Aceste aspecte 

corelate cu numărul elevilor care absolvă școala gimnazială pentru zona Fălticeni au stat la baza 

stabilirii țintelor strategice, a planului operațional pentru anul școlar 2018-2019 și a propunerilor 

privind cifra de școlarizare pentru unitatea noastră de învățământ pentru anul școlar 2019 - 2020: 
 

Concluzii desprinse din analiza indicatorilor economici. Implicații pentru ÎPT: 

Concluzii Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane, ÎPT 

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 

Planurile de şcolarizare trebuie să reflecte, prin structura 

ofertei (proporţional cu nevoile pieţei muncii) ponderea crescută 



economice, în paralel cu 

scăderea ponderii altor 

sectoare în formarea PIB. 

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. 

 

OPORTUNITĂŢI DE AFACERI ÎN MUNICIPIUL FĂLTICENI 

 

- pomicultură (466 ha livezi)  

- agricultură 

- comerţ şi servicii 

- industria uşoară (textile, confecţii) 

- industria lemnului  

- industria alimentară (prelucrare legume, fructe, lactate)  

- piscicultură  

- silvicultură (exploatarea produselor lemnoase și nelemnoase, amenajarea spațiilor verzi) 

- turism (tranzit către zona Bucovinei, tranzit către restul țării, inclusiv litoralul, pentru turiștii 

din Ucraina și Belarus, turism cultural, turism de recreere și evenimente, obiective culturale, 

turism și agroturism în zonă, etc). 

2.1.3. Date demografice 

  

La 1 iulie 2017, populaţia judeţului Suceava era de 749728 locuitori, reprezentând 3,37% 

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

În urma recensământului efectuat în 2011, populația municipiului Fălticeni s-a situat la un 

număr de 24.619 de locuitori, în scădere față de recensământul din 2002 (29.787 de locuitori). 

Majoritatea locuitorilor sunt români (92,7%).  La 1 iulie 2017 s-a înregistrat o populație de 31.345 

locuitori (15102 bărbați și 16243 femei).  

Municipiul Fălticeni este centrul de atracție al zonei Fălticeni, care are, la 1 iulie 2017, o 

populație de 127.312 locuitori (în creștere cu peste 15000 locuitori față de recensământul din 2011, 

reprezentând o medie de 13,75%, aproape de media județului, de peste 18%). Zona Fălticeni se 

situează pe locul al treilea între cele șapte zone ocupaționale ale județului Suceava, după zonele 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2011_(Rom%C3%A2nia)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2002_(Rom%C3%A2nia)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2ni
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Suceava și Rădăuți (depășind zonele Siret, Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc și vatra 

Dornei).  

Populaţia zonei ocupaţionale Fălticeni, la recensământul din 2011 şi 1.07.2017, pe localități 

Graficul populaţiei zonei ocupaţionale Fălticeni, la 1.07.2017, pe localităţi:

 
Sursa datelor:  INS, DJS Suceava 

 

Fălticeni

Dolhasca

MăliniBaia

Cornu LunciiPreuteşti

Slatina

Râşca

Boroaia

Forăşti

Vadu Moldovei

Rădăşeni

Bogdăneşti

Dolheşti

Horodniceni
Vultureşti

Buneşti Drăguşeni Hârtop Fântâna Mare

Nr. 

crt. 
Oraş/comună Populaţia la RPL 2011 Populaţia la 1.07.2017 

1.  Fălticeni 25723 31345 

2.  Dolhasca 10298 11460 

3.  Baia 6405 7509 

4.  Bogdăneşti 3909 4140 

5.  Boroaia 4589 4761 

6.  Buneşti 2348 2775 

7.  Cornu Luncii 6614 7366 

8.  Dolheşti 3502 3807 

9.  Drăguşeni 2422 2637 

10.  Fântâna Mare 2237 2629 

11.  Forăşti 4451 4607 

12. Hârtop 2269 2632 

13. Horodniceni 3283 3649 

14. Mălini 6306 7854 

15. Preuteşti 6725 7113 

16. Rădăşeni 3575 4173 

17. Râşca 5052 5157 

18. Slatina 4821 5608 

19. Vadu Moldovei 3993 4500 

20. Vultureşti 3395 3590 

21. Total zonă 111917  127312 

22. Total judeţ 634810 749728 



 
Planul de Acţiune al Şcolii (PAS) 2015 – 2019 

 

 31 

Analizând structura pe localităţi a populaţiei zonei, observăm că municipiul Fălticeni 

concentrează aproape un sfert din totalul populaţiei, urmat de Dolhasca. Comunele din zona de 

munte (Mălini, Slatina, Râşca) au o pondere însemnată în total, la fel şi comunele cu o poziţie 

relativ periferică în zona de deal: Baia, Preutești, Boroaia. Dintre comunele situate de-a lungul 

drumurilor europene, numai Cornu Luncii este situată între primele cinci. Celelalte au un potențial 

demografic mai redus (Forăști, Vadu Moldovei, Drăgușeni).  

Axa văii Șomuzului concentrează, prin prezența municipiului Fălticeni, o populație aproape 

dublă față de cea a văii Moldovei (82.160 locuitori față de 45.152), cu implicații asupra volumului 

activităților de transporturi (inclusiv deplasarea elevilor navetiști la școală), distribuția mărfurilor, 

atractivitatea față de investiții, etc. 

 Se constată, în intervalul analizat o creștere a populaţiei atât la nivelul zonei, cât și al 

unităților administrativ-teritoriale componente, care au înregistrat un număr mai mare de locuitori, 

fără excepție. 
 Populația tânără, din grupele de vârstă 0-14, 15-19 și  20-24 și 25-29 ani 
reprezintă încă un segment important din potențialul de mografic al zonei, afectat 
puternic de reducerea natalității și de emigrări. 
 Populația din grupele de vârstă tinere în zona Fălticeni (1.07.2017) 

Nr. 
crt. 

Oraş/comună 
Populaţia la 
01.07.2017 

0-14 ani % 15-19 ani 20-24 ani 

1.        Fălticeni 25723 4317 16,78265 1449 1710 

2.        Dolhasca 10298 2089 20,28549 871 765 

3.        Baia 6405 1507 23,52849 577 558 
4.        Bogdăneşti 3909 683 17,4725 331 328 
5.        Boroaia 4589 726 15,82044 316 324 

6.        Buneşti 2348 487 20,74106 180 178 

7.        Cornu Luncii 6614 1285 19,42849 581 507 

8.        Dolheşti 3502 611 17,44717 248 220 

9.        Drăguşeni 2422 426 17,58877 157 171 
10.     Fântâna Mare 2237 363 16,22709 165 197 
11.     Forăşti 4451 710 15,95147 265 245 

12. Hârtop 2269 503 22,16836 215 213 

13. Horodniceni 3283 611 18,61103 220 179 

14. Mălini 6306 1472 23,34285 531 579 

15. Preuteşti 6725 1316 19,56877 487 462 
16. Rădăşeni 3575 561 15,69231 244 269 
17. Râşca 5052 889 17,59699 371 380 

18. Slatina 4821 1092 22,6509 435 371 

19. Vadu Moldovei 3993 607 15,2016 301 274 

20. Vultureşti 3395 680 20,02946 279 210 

21. Total zonă 127312 20935 16,44385 8223 8140 
22. Total judeţ 749728 133204 17,76698 46883 47806 

   
 În structura populaţiei judeţului Suceava ponderea cea mai mare o deţine populaţia în grupa 
de vârstă 45-49 ani (8,29 %), urmată de grupa 35-39 ani (7,91 %), grupa de 40-44 ani (7,80 %),  25-
29 ani (7,56 %) și altele – (vezi Anexa 1). 
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Ponderea populaţiei cu vârsta  între 0 şi 14 ani în cadrul zonei Fălticeni se situa în anul 2017 

la 16,44 % din total, ușor sub media pe judeţ. Se observă că la nivelul judeţului Suceava populaţia 

şcolară a scăzut cu valori însemnate, iar tendința se menține. Pentru acelaşi interval, în zona 

Fălticeni efectivele se menţin relativ constante, chiar cu o uşoară creştere pentru mediul urban. 

Efectivele școlare sunt afectate, însă, puternic de scăderea prognozată a a natalității, dar și de sporul 

migratoriu negativ (inclusiv migrația internațională). 

Mișcarea migratorie a populației zonei Fălticeni (2016) 
Nr. 

crt. 
Localitatea 

Populația 

1.07.2017 

Născuți 

vii 
Decedați 

Spor 

natural 
Veniți Plecați⃰ 

Spor 

migratoriu ⃰ 

Spor 

total 

1.  Fălticeni 25723 284 273 11 377 553 -176 -165 

2.  Dolhasca 10298 143 158 -15 146 149 -3 -18 

3.  Baia 6405 98 73 25 63 95 -32 -7 

4.  Bogdăneşti 3909 40 48 -8 52 57 -5 -13 

5.  Boroaia 4589 43 63 -20 61 65 -4 -24 

6.  Buneşti 2348 24 34 -10 50 47 3 -7 

7.  Cornu Luncii 6614 79 104 -25 125 119 6 -19 

8.  Dolheşti 3502 28 53 -25 72 66 6 -19 

9.  Drăguşeni 2422 28 38 -10 56 27 29 -19 

10.  Fântâna Mare 2237 19 33 -14 62 36 26 12 

11.  Forăşti 4451 48 99 -51 71 76 -5 -56 

12.  Hârtop 2269 32 16 16 35 34 1 17 

13.  Horodniceni 3283 34 47 -13 45 55 -10 -23 

14.  Mălini 6306 74 84 -10 109 100 9 -1 

15.  Preuteşti 6725 82 73 9 103 107 -4 5 

16.  Rădăşeni 3575 33 71 -38 50 57 -7 -45 

17.  Râşca 5052 37 60 -23 71 59 12 -11 

18.  Slatina 4821 85 56 29 84 89 -5 24 

19.  Vadu Moldovei 3993 44 78 -34 73 89 -16 -50 

20.  Vultureşti 3395 40 45 -5 48 41 7 2 

 Total zonă 127312 1295 1506 -211 1753 1921 -168 -379 

 Total judeţ 749728 8489 7719 770 11734 10889 845 1615 

⃰inclusiv migrația internațională definitivă 

 

Se observă că la nivelul zonei atât sporul natural, cât și cel migratoriu, sunt negative (spre 

deosebire de totalul județului, cu valori pozitive). La nivelul anului 2016, doar municipiul Fălticeni 

și trei comune (Baia, Hârtop și Preutești) au avut un spor natural pozitiv. Sporul migratoriu a fost în 

general negativ, cu valori apreciabile. Doar comunele Fântâna Mare, Hârtop, Preutești, Slatina și 

Vulturești au înregistrat un ușor spor total (bilanț demografic) pozitiv. Tendința generală este de 

scădere și de îmbătrânire a populației. Zonele tradiționale de proveniență a elevilor colegiului vor 

mai furniza pentru un timp efective constante de elevi, în condițiile în care distanțele parcurse și 

oferta educațională corespund nevoilor acestora de formare, iar deținerea unei calificări va fi în 

continuare o cerință pentru accesul pe piața muncii, internă și internațională. 

 

 Anexa 1 Populația județului Suceava, la 1.07.2017, pe sexe și grupe de vârstă 

 

Grupa de vârstă Populația (total) % Masculin Feminin 

0-4 ani 42797 5,7083369 21810 20987 

5-9 ani 44800 5,9755004 23112 21688 

10-14 ani 45607 6,0831395 23538 22069 

15-19 ani 46883 6,2533345 24065 22818 

20-24 ani 47806 6,3764459 24663 23143 
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25-29 ani 56746 7,5688783 29232 27514 

30-34 ani 55964 7,4645738 29094 26870 

35-39 ani 59335 7,9142036 31074 28261 

40-44 ani 58527 7,8064311 30566 27961 

45-49 ani 62173 8,2927408 31589 30584 

50-54 ani 39640 5,2872508 20078 19562 

55-59 ani 20382 2,7185859 20752 21461 

60-64 ani 40442 5,394223 18953 21489 

65-69 ani 34970 4,6643583 15657 19313 

70-74 ani 21464 2,8629049 9176 12288 

75-79 ani 22082 2,9453348 8771 13311 

80-84 ani 17336 2,3123053 6654 10682 

85 ani și peste 12022 1,6035149 4345 7677 

Total 749728 100 372759 376969 

 

2.1.4. Parteneri  actuali  şi  potenţiali  

 

 Colegiul „Vasile Lovinescu‖, urmărind obiectivele, ţintele şi realizarea acţiunilor pe care şi 

le-a propus a acordat şi acordă o importanţă deosebită partenerilor actuali sau potenţiali. În acest 

sens s-au făcut şi se fac în mod constant demersuri care susțin dezvoltarea parteneriatelor existente 

și realizarea de noi parteneriate cu instituții din țară și din Uniunea Euroepană, exemplificând prin: 

 continuarea relaţiilor de parteneriat cu agenţii economici din domeniile prezentate în oferta 

educaţională: anul şcolar 2018 – 2019 a dezvoltat relaţiile cu agenţii economici, fiind reînnoite 

contractele derulate în anul şcolar anterior. (Anexa 1- „Alte anexe”: Harta parteneriatelor).  

 programele europene derulate la Colegiul ―Vasile Lovinescu‖, Fălticeni care au oferit de-a lungul 

timpului șansa dezvoltării unor parteneriate constructive cu unități școlare, ONG -uri și asociații 

profesionale europene, contribuind la sporirea calității procesului instructiv- educativ. Printre 

beneficiile parteneriatelor europene în care a fost implicată școala se numără: schimb de experiențe, 

implementarea diverselor strategii centrate pe elev, asigurarea egalității de șanse atât beneficiarilor 

direcți (elevi) cât și celor indirecți (părinți, comunitate), promovarea unei educații pentru dezvoltare 

durabilă, prevenirea absenteismului și implicit a abandonului școlar, practicarea unui învățământ de 

tip incluziv etc. Anul şcolar 2018- 2019 a presupus accesarea de fonduri europene prin programe 

Erasmus+ în vederea schimbului de bune practici, inovării, dezvoltării de conținuturi educaționale: 

Parteneriat Erasmus+  KA201, 2017-1-AT01- KA201-035037 -‖E-CO-FOOT” ; Parteneriat Erasmus+ 

KA229, 2019-1-ES01-KA229-064307_2  ‖Cultural and Natural Treasures to Be Preserved‖; 

 Parteneriat Erasmus+ KA201, 2019-1-IT02-KA201-063264, ‖URBES – Urban Regeneration and 

Best Energy Saving for our Cities‖. 

 intensificarea implicării active a reprezentanţilor comunităţilor locale în susţinerea activităţilor 

extraşcolare şi de formare profesională la nivelul zonei Fălticeni: autorităţile locale,Poliţia 

Municipiului Fălticeni, Jandarmeria locală,  Muzeul „Ion Irimescu‖, Biblioteca Municipală Eugen 

Lovinescu Fălticeni,colegiile partenere, grădiniţa specială, etc. ( Anexa 3 –„Alte Anexe”: Lista 

Parteneriatelor ). 

 un parteneriat viabil şi eficient, susţinut de reprezentanţi ai comunităţii locale ( Administraţie 

Publică Locală, agenţi economici,  ONG-uri, autorităţi publice, unităţi şcolare , etc ) este absolut 

necesar şi trebuie promovat şi susţinut permanent . 
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2.2. ANALIZA MEDIULUI INTERN      

 

 

 În anul şcolar 2018-2019 la Colegiul „Vasile Lovinescu‖ , au fost înscrişi un număr de 1886 

elevi, repartizaţi în 71 de clase. 

 Colegiul „Vasile Lovinescu‖ a rămas consecvent domeniilor de instruire şi formare 

profesională care au stat la baza învăţământului agricol, dar în acelaşi timp s-a autorizat şi acreditat 

pentru noi calificări şi specializări.  

În prezent şcoala este acreditată pentru următoarele calificări: 

Nr. 

crt. 

Filieră           Nivel de 

calificare/specializare 

Calificare Acreditare 

1.  

  

T
eh

n
o
lo

g
ic

ă 

  

N
iv

el
 d

e 

ca
li

fi
ca

re
 3

 Mecanic auto Legea 87/2006 

2.  Brutar, patiser, 

preparator produse 

făinoase 

Legea 87/2006 

3.  Horticultor Legea 87/2006 

4.  

   

N
iv

el
 d

e 
ca

li
fi

ca
re

 4
 

  

Tehnician în activităţi 
economice 

Legea 87/2006 

5.  Tehnician în hotelărie Legea 87/2006 

6.  Tehnician ecolog şi 
protecţia calităţii mediului 

Legea 87/2006 

7.  Tehnician analize produse 
alimentare 

Legea 87/2006 

8.  Tehnician în industria 
alimentară 

Legea 87/2006 

9.  

Tehnician horticultor 

OMEN 
5179/11.09.2015 

 

10.  Tehnician în silvicultură şi 
exploatări forestiere 

Legea 87/2006 

11.  Tehnician  mecanic pentru 
întreţinere şi reparaţii 

Legea 87/2006 

12.  
Tehnician în construcţii şi 
lucrări publice 

O.M. 
4215/16.07.2015 

 

13.  

   

N
iv

el
 d

e 

ca
li

fi
ca

re
 

5
 

Tehnician cadastru funciar 
topograf 

Legea 87/2006 
 

14.  

 

T
eo

re
ti

că
 

Real Matematică – informatică 
 
 

Legea 87/2006 
 
 

15.  Uman Științe sociale 
 
 

OMEN 3710/2019 

 

 

În anul şcolar 2019-2020, conform planului de școlarizare aprobat de ISJ Suceava s-au 

realizat următoarele clase: 
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 pentru filiera tehnologică au fost realizate 10 clase a IX-a, pentru pregătirea de bază, 

în domenii ca: Agricultură, Industrie Alimentară, Silvicultură, Turism și alimentație,  

Economic, Protecția mediului, Construcții, Instalații și Lucrări Publice, 

Electronică_automatizări, Mecanică; 

 pentru filiera teoretică au fost realizate 2 clase cu specializări teoretice :  

profil Real, specializarea Matematică - Informatică și profilul Uman, specializarea 

Științe Sociale; 

 în învățământul profesional au fost realizate 3 clase pentru domeniile: Mecanica, 

Agricultură și Industrie alimentară; 

 1 clasă a IX-a la învățământ frecvență redusă, specializarea Științe Sociale. 

 Pentru anul școlar în curs numărul elevilor interesaţi de oferta educaţională a şcolii a permis 

realizarea planului de şcolarizare în procent de 100% la clasele de liceu şi 100% la clasele de 

profesională. 

 (Anexa 2 –„Alte anexe”: Evoluţia numărului de elevi în perioada 2006-2019). 

 

 2.2.1. Predarea şi învăţarea   

 

 Implementarea instrumentelor de evaluare şi asigurare a calităţii, începând cu anul 2006 a 

promovat la nivelul unităţii şcolare o cultură a calităţii, ce a condus la îmbunătăţirea continuă a 

performanţelor înregistrate atât de elevii şcolii, cât şi de cadrele didactice. S-a generalizat utilizarea 

strategiilor şi instrumentelor de predare, învăţare şi evaluare centrate pe elev cât şi adaptarea 

curriculum-ului la nevoile, capacităţile şi interesele  elevilor.  

Monitorizarea internă, evaluările externe în vederea autorizării şi acreditării şi feedbackul 

obţinut au constituit premize permanente de îmbunătăţire a activităţii didactice, au confirmat buna 

pregătire profesională teoretică în sensul îndeplinirii standardelor de performanţă atât la nivelul 

cadrelor didactice cât şi al elevilor au subliniat eventuale deficienţe în ceea ce priveşte instruirea 

practică motivate de structura curriculară existentă, baza materială deficitară şi  colaborare sub 

aşteptări cu unii dintre agenţii economici.  

În anul şcolar 2018 – 2019 au fost efectuate 35 de observaţii de către echipa managerială, 

membrii CEAC şi responsabilii de catedre, notele obţinute de către cadrele didactice fiind între 1 şi 

4.(conform fișei de observare a lecției). 

Permanent au fost promovate metode moderne de instruire și învăţare bazate pe activităţi în 

cadrul firmelor-exerciţiu, în laboratoarele de specialitate, la agenţii economici parteneri şi formarea 

profesională prin parcurgerea de stagii de instruire practică în ţări ale UE, în cadrul programelor de 

formare pe tot parcursul vieţii finanţate prin proiecte comunitare. 

 2.2.2. Materiale şi resurse didactice  

Suprafaţa totală de care dispune şcoala, este de 2,66 ha suprafaţă construită, împărţită 

astfel:  

a) spaţii învăţământ:   

- 3 localuri pentru orele de curs şi instruire tehnologică cu 36 săli de clasă, 4 laboratoare de 

informatică, 1 laborator de fizică, 1 laborator de chimie, 1 laborator de biologie, 1 laborator 

veterinar, 1 laborator patiserie, 1 laborator fonic, 1 laborator tehnologic, 1 laborator de 

industrie alimentară, 1 cabinet de legislaţie rutieră, 1 laborator de electronică şi automatizări, 

4 cabinete (1 cabinet firma exerciţiu, 1 cabinet matematică, 1 cabinet agricultură – 

horticultură, 1 cabinet de legislație rutieră),  

- 1 seră, 1 solar; 

- 1 clădire pentru instruire practică unde funcţionează 2 ateliere (mecanic şi lăcătuşărie)  

dotate recent cu echipamente pentru instruire practică; 

- un spaţiu în cantina şcolii special destinat pentru instruire, domeniile industrie alimentară şi 

turism şi alimentaţie publică; 
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- sală sport construită în anul 2004 cu fonduri guvernamentale; 

- patru terenuri de sport amenajate în perioada 2009 - 2013; 

- bibliotecă școlară/spațiu CDI. 

b) alte spaţii:  

- o clădire-internat recent reabilitată, cu 138 de locuri pentru cazare (69 de camere); o cameră 

dotată şi utilizată pentru orele de instruire practică în domeniul turism-alimentaţie; 

- o cantină cu un număr de aproximativ 240 locuri, în două schimburi, pentru servirea mesei; 

- spălătorie; 

- atelier de tâmplărie; 

- garaj; 

- cabinet medical; 

- cabinet de consiliere psihologică; 

- cabinet CEAC; 

- cabinet consilier educativ; 

- muzeu etnografic, 

- sală de ședințe. 

 Cabinetele, laboratoarele şi atelierele şcolii sunt dotate cu echipamente, utilaje şi aparate 

necesare instruirii teoretice şi practice a elevilor. Starea fizică şi morală a aparaturii este bună, în 

limita bugetului echipamentele mai vechi au fost înlocuite cu altele noi.  

Dispunem de un parc de maşini şi utilaje agricole utilizate la desfăşurarea orelor de instruire 

practică şi laborator tehnologic de profil. 

 În afara dotărilor prezentate mai sus şcoala dispune de următoarele resurse materiale folosite 

în activitatea didactică curentă şi administrativă: 22839 volume cărţi în bibliotecă, 105 calculatoare, 

videoproiectoare, ecrane de proiecţie, copiatoare, table interactive. 

2.2.3. Rezultatele elevilor  

 Rezultatele obţinute de elevi, în activitatea şcolară şi extraşcolară în anul şcolar 2018-2019 

se concretizează în următoarele: 

 Procentul de promovare obţinut în anul şcolar 2018-2019: 

*PROMOVATI/EVIDENTA*100 

 

Nivel /clasa 

Număr elevi înscriși 
la început de an 

școlar 

ELEVI AFLAŢI ÎN 

EVIDENŢĂ LA  SFÂRŞIT  

DE AN ŞCOLAR 

ELEVI 

PROMOVAŢI LA 

SFÂRŞIT  DE AN 

ŞCOLAR 

PROCENT DE 

PROMOVARE* 

 

Clasele a IX-a 
374 373 347 93,02 

 

Clasele a X-a 

 

334 334 317 
94,91 

Clasele a XI-a 

 
386 354 345 97,45 

Clasele a XII-a 294 283 282 99,64 
Învățământ profesional 

 
167 170 157 92,35 

Învățământ frecventa 

redusa 193 189 189 100 

Învățământ 

seral 71 60 59 98,33 

Învățământ  

postliceal 

67 
 

61 
 

 
 

61 
 

 
 

100 
 

TOTAL 1886 
 

1824 
 

1757 
 

96,32 
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Mişcarea elevilor la sf. an școlar, an școlar 2018-2019 

Nivel/clasă 

Elevi 

înscrişi la 

început de 

an 

Elevi 

existenţi la 

sfârşitul an 

scolar 

Elevi transf 

la CVL 

Elevi 

plecati 

de la CVL 

Elevi 

retraşi 

Elevi 

exmatriculaţ

i 

 

 

Elevi 

promovati 

 

 

     Elevi 

declarati  

repetenti la sf. 

de an școlar 

 

Clasele a IX-a 
374 373 2 3 - - 347 26 

Clasele a X-a 

 

 

334 334 3 3 - - 317 17 

Clasele a XI-a 386 354 2 

 

3 12 19 345 9 

Clasele a XII-

a 294 283 

1 

  4 8 282 1 

Învățământ 

profesional 

 

167 170 4 

 

1 - - 157 13 

Învățământ 

frecventa 

redusa 
193 189 2 - - 6 189 

 

Învățământ 

seral 

71 60 - 2 - 9 59 

 

 

1 

Învățământ  

postliceal 

67 61 - - 

-  

 

6 

 

 

61 
 

 

 

TOTAL 

 

1886 
 

1824 
 

14 
 

12 
 

16 
 

48 
 

1757 
 

67 
 

IX

X

XI

XII

ÎNV. PROF.

ÎNV. F.R.

ÎNV. SERAL

ÎNV. POSTL

93.02

94.91

97.45

99.64

92.35

100

98.33

100

%PROMOVARE

%PROMOVARE
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La nivelul unităţii şcolare s-au înregistrat, la sfârşitul anului școlar, următoarele date: 

 14  elevi transferați la CVL; 

 12  elevi plecați de la CVL; 

 67 de elevi declarați repetenți; 

 16 elevi retrași; 

 48 elevi exmatriculați; 

 1757 de elevi promovați . 

Se constată la sfârșit de an școlar, 2018-2019, o pierdere de 129 de elevi, aproximativ 5 clase.  

La ciclul inferior al liceului se constată o pierdere de  54 de elevi care au abandonat școala, 

aproximativ 2 clase de elevi. 

Rata abandonului, calculată pentru anul școlar 2018-2019 este de 3,39% . 

Numărul mare de elevi repetenți, respectiv 67 de elevi,  se datorează în mare parte elevilor din 

ciclul inferior al liceului care abandonează cursurilor din cauza posibilităților financiare precare. 

Pentru elevii din ciclul superior al liceului, cei 16  elevi retrasi și 48 exmatriculați au abandonat 

școala motivând lipsa posibilităților financiare sau plecarea la muncă în străinătate. 

 

Rata de absolvire pe nivele de învăţământ în perioada 2005-2019 (în procente): 

An şcolar 

Nivel de învăţământ (%) 

Liceu SAM 
An de  

Completare 
Profesional 

Liceu cu 

frecvenţă 

redusă+seral 

Postliceal 

2005-2006 99,65 100 89,30 - 95,81 78.57 

2006-2007 97,05 94,05 89,82 - 88,28 68.97 

2007-2008 98,60 99,09 95,47 - 95,08 94.11 

2008-2009 99,54 98,44 98,75 - 94,79 96,00 

2009-2010 97,17 93,67 91,51 - 96,45 88.87 

2010-2011 98.20 - 100 - 95.96 81.25 

2011-2012 82,03 - - - 86,75 86,26 

2012 - 2013 95,57 - - 100 98,03 84,12 

2013 - 2014 94.14 - - 94.83 89.57 72.41 

2014-2015 95,96 - - 87,03 98,98 100 

2015-2016 93,19 - - 83,95 91,23 91,52 

2016-2017 95,08   96,47 94,85 81,25 

2017-2018 92,55 - - 96,49 94,65 87,83 

2018-2019 95,92   94,01 93,94 91,04 

NOTĂ: 
Rata de absolvire s-a calculat până în anul școlar 2013-2014 astfel:  

Tep/Ter x 100, unde  

Tep=total elevi promovați pe ciclul de învățământ 

Ter= total elevi ramași la sfârșit de an școlar( elevi promovați+elevi declarați repetenți+elevi exmatriculați) 

Pentru anul școlar 2014-2015 rata de absolvire s-a calculat astel: Tep/Ter x 100, unde 

Tep=total elevi promovați pe ciclul de învățământ 

Ter= total elevi rămași la sfârșit de an școlar( elevi promovați+elevi declarați repetenti-conform caietului statistic de 

sfârșit de an școlar 2014-2015) 

Pentru anul școlar 2015-2016 rata de absolvire s-a calculat astel: Tep/Ter x 100, unde 

Tep=total elevi promovați pe ciclul de învățământ 

Ter= total elevi rămași la sfârșit de an școlar( elevi promovați+elevi declarați repetenți+elevii aflați în alte 

situații)conform caietului statistic de sfârșit de an școlar 2015-2016) 

Pentru anul școlar 2016-2017 rata de absolvire s-a calculat astel: Tea/Teî x 100, unde 
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Tea=total elevi absolvenți 

Teî=total elevi înscriși la început de an școlar 

Pentru anul școlar 2017-2018 rata de absolvire s-a calculat astel: Tea/Teî x 100, unde 

Tea=total elevi absolvenți 

Teî=total elevi înscriși la început de an școlar 

Pentru anul școlar 2018-2019 rata de absolvire s-a calculat astel: Tea/Teî x 100, unde 

Tea=total elevi absolvenți 

Teî=total elevi înscriși la început de an școlar  

Rata de absolvire  

 

 Rata de succes, promovare la examenele naţionale, exprimată in procente 

An şcolar Bacalaureat 
Competenţe 

nivel 1 

Competenţe 

nivel 2 

(nivel 3)* 

Competenţe 

nivel 3 

(nivel 4)* 

Competenţe 

nivel  3+ 

(nivel 5)* 

Atestat 

profesion

al 

2004-2005 83,79 93,90 - 100 - - 

2005-2006 80,46 100 100 100 - - 

2006-2007 97,15 100 100 95,24 - - 

2007-2008 98,71 98,01 95,88 100 - - 

2008-2009 93.65 94,90 95,88 98,75 - - 

2009-2010 92,78 97,48 94,11 88.10 - - 

2010-2011 55.27 - 98.43 93.94 - - 

2011-2012 29,30 - - 98,24 - - 

2012-2013 50,61 - 100 97,50 - - 

2013-2014 54.90  98,18 100 100 100 

2014-2015 41,26 - 100 96,17 80 95,45 

2015-2016 58,25 - 100 100 69,44 100 

2016-2017 58,75 - 100 100 100 100 

2017-2018 48,86 - 100 100 100 100 

2018-2019 51,57 - 100 100 100 100 

(rata de succes calculată la numărul de elevi prezentați la examene). 

95.96

93.19

95.08

92.55

95.92

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
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Rata promovare examen de bacalaureat 

 
 
 

 Situația elevilor repetenți la sfârșit de an școlar: 2018-2019 

 

Din cei 199 elevi declarați corigenți și cu situație neîncheiată, 16 elevi nu s-au prezentat la 

susținerea acestor examene și au fost declarați repetenți la sfârșitul anului școlar 2018-2019. 

 

41.26

58.25

58.75

48.86

51.57

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Nivel/clasa Elevi 

corigenti 

Elevi cu 

situatia 

neincheiata 

Elevi declarati 

repetenti la sf. de 

sem II 

Elevi repetenți sf. de an 

școlar 2017-2018 

Clasele a IX-a 44 4 25 26 

Clasele a X-a 34 9 12 17 

Clasele a XI-a 40 10 4 9 

Clasele a XII-a 26 2 - 1 

Învățământ profesional 

 

12 5 10 13 

Învățământ frecventa redusa - 11 - - 

Învățământ seral  2 - 1 

Învățământ  postliceal 

 

- - - - 

 

TOTAL 

 
156 

 
43 

 
51 

 
67 
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 Procentul de promovare la examenele de bacalaureat şi de certificare a competenţelor 

profesionale 2019 (calculat la numărul de elevi prezentaţi  la examen ):

 
 

 

 Procentul de promovare la examenele de bacalaureat şi de certificare a competenţelor 

profesionale 2019 (calculat la numărul de elevi prezentaţi  la examen ): 

  

 

 

 

 

 

23.9

98.11
71.26 57.89

100 Nr. absolvenți

Nr. elevi reușiți la 
examene

%

Tipul de examen Nr. 

absolvenți 

Nr. elevi 

reușiți la 

examene 

% 

Ex. de bacalaureat 343 82 23,90 

Ex. de competenţe profesionale nivel 3 53 52 98,11 

Ex. de competenţe profesionale nivel 4 247 176 71,26 

Ex. de competenţe profesionale nivel 5 38 22 57,89 

Ex. de atestat profesional (Teoretic – Matematică 

informatică) 

22 22 100 

Tipul de examen Nr. 

absolvenți 

prezentați  

Nr. elevi 

reușiți 

la 

examene 

% 

Ex. de bacalaureat 159 82 51,57 

Ex. de competenţe profesionale nivel 3 52 52 100 

Ex. de competenţe profesionale nivel 4 176 176 100 

Ex. de competenţe profesionale nivel 5 22 22 100 

Ex. de atestat profesional (Teoretic – Matematică informatică) 22 22 100 
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Elevi reușiți la examenul de bacalaureat pe calificări profesionale, an școlar 2018-2019 

*elevi serie anterioara 

 
 

16 15

10

2 2

9

28

Elevi declarați promovati la examenul de bacalaureat, promoția curentă

Calificare Total elevi 

declarați 

promovati la 

examenul de 

bacalaureat, 

promoția 

curentă 

Elevi 

promovați 

examenul de 

bacalaureat, 

promoții 

anterioare 

6,00-

7,00 

7,00-

8,00 

8,00-

9,00 

9,00-10 

Tehnician în activități economice 16 3* 4+2* 4+1* 7 1 
Tehnician în hotelărie  15 1* 8+1* 5 2  
Tehnician în silvicultură și 

exploatări forestiere 

10 2* 1+2* 
 

8 
 - 

1 
 

Tehnician ecolog și protecția 

calității mediului 

2  
1 1   

Tehnician analize produse 

alimentare 

2 2* 2+2* 
    

Tehnician mecanic pentru 

întreținere si reparații 

- - - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Tehnician în construcții și lucrări 

publice 

- - - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Tehnician în horticultură - - - - - - 
Tehnician în automatizări - - - - - - 
Matematică-Informatică 9 2* 4+2* 3 1 1 
Științe-Sociale 28  9 12 7  
Total 

 

82 
 

10* 
 

38 
 

34 
 

17 
 

3 
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Elevi reușiți la examenul de certificare a calificării profesionale, an școlar 2018-2019 

*serie anterioara 
Elevi promovați la examenul de de certificare a calificării profesionale, seria curentă 

 

 

Tehnician în activități economice Tehnician în hotelărie 

Tehnician în silvicultură și exploatări forestiere Tehnician ecolog și protecția calității mediului

Tehnician analize produse alimentare Tehnician horticultor

Tehnician mecanic pentru întreținere si reparații Tehnician în construcții și lucrări publice

Tehnician în automatizări

Calificare  Elevi declarați 

promovati la 

examenul de 

certificare a 

calificării 

profesionale  

nivel 4 

Elevi 

promovați 

examenul de 

certificare a 

calificării 

profesionale 

promoții 

anterioare 

CALIFICATIVE 

SATISFĂCĂTOR BINE 
FOARTE 
BINE EXCELENT 

Tehnician în activități 

economice - 
30 1* 

 4-1* 11 15 
Tehnician în hotelărie  43  

  3 29 11 
Tehnician în silvicultură și 

exploatări forestiere 
20  

 8 8 4 
Tehnician ecolog și protecția 

calității mediului 
10  

  7 3 
Tehnician analize produse 

alimentare  
21 2* 

1 4+2* 11 5 
Tehnician horticultor 9 

 

 
  8 1 

Tehnician mecanic pentru 

întreținere si reparații 
18  

 7 8 3 
Tehnician în construcții și 

lucrări publice 
15  

 9 4 2 
Tehnician în automatizări 10  

  9 1  
Total 

 176 3* 1 47 87 44 
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Elevi reușiți la examenul de certificare a calificării profesionale, școala profesională, an școlar 

2018-2019 

 

 

 

 

Elevi reușiți la examenul pentru atestarea competențelor profesionale a absolvenților claselor de 

matematică-informatică, an școlar 2018-2019 

 
Specializarea Elevi 

declarați 

promovati   

 

Media finala 

8-9 9- 10 10 

Matematică-informatică 

 

22 10 6 6 

 

         Elevi reușiți la examenul de certificare a calificării profesionale, școala postliceală, an școlar 

2018-2019 

8

10

9

4

8

2

9

2

0 2 4 6 8 10 12

SATISFĂCĂTOR

BINE

FOARTE BINE

EXCELENT

C
A

LI
FI

C
A

TI
V

E

Horticultor

Lucrător în agroturism

Mecanic auto

Calificare Elevi declarați 

promovati la 

examenul de 

certificare a 

calificării 

profesionale  

nivel 3 

CALIFICATIVE 

SATISFĂCĂTOR BINE 
FOARTE 
BINE EXCELENT 

Mecanic auto 27  8 10 9 
Lucrător în agroturism 12   4 8 
Horticultor 13  2 9 2 
TOTAL 52  10 23 19 
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 Rezultatele la olimpiade şi concursuri şcolare an şcolar 2018-2019: 

 

 

În anul şcolar 2018–2019 elevii de la Colegiul „Vasile Lovinescu‖ au participat la 

competiţii, olimpiade şi concursuri şcolare şi extraşcolare la care au obţinut un număr de premii, 

după cum urmează :  

- la faza judeţeană: 10 premii I, 11 premii II, 14 premii III şi 10 menţiuni; 

- la faza interjudeţeană/inter-regionnală : 3 premii I, 2 premii II, 

-  la faza regională: 16 premii I, 27 premii II, 17 premii III, 23 menţiuni; 

- la faza naţională: 5 premii I, 4 premii II, 2 premii III şi 6 menţiuni; 

- Anexa 4 –„Alte anexe”: Rezultatele elevilor la concursuri şi olimpiade şcolare 2018-2019) . 

 

2.2.4. Consilierea şi orientarea vocaţională oferită elevilor    

Consilierea psihopedagogică se realizează în unitatea şcolară cu sprijinul celor doi consilieri 

școlari care funcţionează, în program alternativ, atât dimineaţă cât şi după-amiază. Se răspunde, 

astfel, solicitărilor pe care elevii şi profesorii din ambele schimburi le au pentru cabinetul de 

consiliere.    

La începutul anului școlar 2018-2019,  consilierul școlar a  aplicat chestionare elevilor, 

profesorilor diriginți, părinților pentru a sonda nevoilor beneficiarilor, a semnat protocoale de 

colaborare cu profesorii diriginți pentru identificarea nevoilor individuale de consiliere la clasă și 

pentru stabilirea temelor de consiliere la ora de  dirigenție. 

Activitățile s-au desfășurat atât sub forma consilierii individuale, cât și sub forma consilierii de grup 

(la cabinet sau la clasă), problematica (cazuistica) cu cea mai mare frecvență fiind:  

problemele familiale, dificultăți emoționale, dificultăți de integrare în grup, dificultăți de 

comunicare cu părinții, profesorii,  dificultăți de învățare,  dificultăți de adaptare a  elevilor la 

cerințele mediului școlar, probleme de comportament, absenteism școlar, orientarea în carieră a 

elevilor. Consilierul școlar a desfăşurat activități de consiliere în carieră atât individual cât și de 

grup, aplicând probe de evaluare psihoaptitudinală MAB și CAS și chestionarul de interese 

profesionale. A asigurat prin metode specifice de asistență psihopedagogică, consilierea elevilor 

aflați în dificultate( elevi  cu cerințe educative speciale, a elevilor cu părinți plecați în străinătate, a 

elevilor aflați în plasament familial). Consilierul școlar a  oferit servicii de consiliere individuală 

pentru părinți și a fost invitat la ședința pe școală la începutul anului școlar, la ședințele cu părinții 

pe clasă unde a oferit îndrumare părinților privind gestionarea relației cu copilul adolescent și a 

stresului școlar. A oferit sprijin și consiliere profesorilor în realizarea orelor de dirigenție, în 

întocmirea planurilor de servicii pentru copii cu CES, în întocmirea  fișelor de caracterizare 

psihopedagogică a elevilor solicitate de D.G.A.S.P.C. Consilierul școlar a informat echipa 

managerială din școală cu privire la activitățile desfășurate și le-a oferit un raport de activitate 

lunar/semestrial în care a consemnat cele realizate. Consilierul școlar a colaborat cu asistentul 

Specializarea Elevi declarați 

promovati la 

examenul de 

certificare a 

calificării 

profesionale  

nivel 5 

Promovați 

din serii 

anterioare 

Media finala 

7-8,99 9- 10 

Tehnician cadastru 

funciar topograf 

8 - - 8 

Asistent manager 

unități hoteliere 

14 4 4 14 
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medical al școlii din cadrul Dispensarului de Medicină școlară și a realizat împreună activități de 

promovare a unui stil de viață sănătos.  

Activităţile de consiliere individuală desfăşurate la cabinetul de consiliere de către 

consilierul școlar au avut în vedere: 

- dezvoltarea capacităților individuale de  (auto)cunoaștere și autoevaluare 

- optimizarea și dezvoltarea personală 

- armonizarea raportului elev - școală – familie - mediu social 

- îmbunătățirea capacităților de integrare în grup 

- combaterea și prevenirea eșecului școlar 

- dezvoltarea abilităților de comunicare interpersonală și a abilităților sociale, a inteligenței 

emoționale și sociale 

- dezvoltarea capacităților de autocontrol personal, emoțional și comportamental 

- înlocuirea treptată a unor comportamente indezirabile cu comportamente acceptate social 

- asigurarea de suport psiho-afectiv elevilor aflați în situații de criză 

- planificarea si organizarea timpului  

- depășirea problemelor din familie 

- sprijinirea activității de perfecționare continuă 

- consilierea profesorilor pentru  prevenirea insuccesului şcolar şi a absenteismului 

 - organizarea de activități și proiecte în parteneriat cu profesorii diriginți. 

Activităţile de consiliere de grup desfăşurate la cabinetul de consiliere de către consilierul 

școlar au urmărit: 

- educarea capacității de (auto)cunoaștere și (auto)caracterizare 

- dezvoltarea unei stime de sine pozitive 

- optimizarea motivației spre succes 

- acceptarea schimbărilor în plan fizic, psihic și social 

- dezvoltarea abilităților de comunicare asertivă 

- dezvoltarea controlului emoțional și comportamental 

- luarea deciziilor, dezvoltarea abilităților de identificare și rezolvare pozitivă a conflictelor 

- combaterea și prevenirea eșecului și dezadaptării școlare 

- dezvoltarea abilităților de identificare și utilizare a mijloacelor de informare 

- conștientizarea relației performanță - învățare 

- managementul timpului liber 

- tehnici de învățare activă 

- conștientizarea relației dintre aptitudini și orientarea școlară 

- analiza factorilor implicați în decizia legată de carieră și de planificarea vieții 

- conturarea unei viziuni realiste asupra pieții muncii 

- promovarea unui stil de viață sănătos 

- identificarea și corectarea comportamentelor de risc 

- managementul stresului. 

Pe parcursul anului școlar, consilierul școlar a inițiat 2 programe de consiliere de grup 

destinate elevilor atât la orele de dirigenție cât și la cabinetul de asistență psihopedagogică :  

(1)program de orientare și consiliere în carieră la cls.aXIa, aXIIa ,,Cariera –între vis și realitate‖ 

cu următoarele teme:  

Aspirațiile mele profesionale 

Alegerile din viața mea-treptele carierei mele 

Interesele și pasiunile mele 

Comoara mea de aptitudini /evaluare psihoaptitudinală 

Pregătirea pentru examenul de bacaluareat 

Gestionarea stresului la examen 

Tehnici de învățare 
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(2) program de consiliere și prevenție,, Provocările adolescenței‖ cu temele: 

Bullying-ul- o suferință nerostită 

Comunicarea și rezolvarea conflictelor 

Prețuiește educația 

Prețuiește sănătatea/mintală 

Gânduri despre adolescență 

Sclipiri de toleranță în viață 

Efectele separării de părinți 

Cum mă descurc cu emoțiile mele?(inteligența emoțională) 

Ce stil de atașament am eu? 

Relația mea de atașament cu părinți 
 

Consiliere elevi/părinţi/profesori: 

Nr. 

crt. 
Grup ţintă Tip de consiliere 

Persoane 

consiliate 
Perioada 

1 Elevi 

Consiliere individuală 
150 elevi    

   

    an şcolar 2018-2019 

Consiliere de grup 
876 elevi   

 

2 Părinţi 
Consiliere individuală    7 părinţi   

Consiliere de grup 50părinți 

3 
Profesori 

 

Consiliere individuală    50 solicitări 

Consiliere de grup 20 solicitări 

 

Orientare privind cariera: 

Grup ţintă Tip de informare Persoane consiliate Perioada 

Elevi din clasele  

terminale (a X-a și a XII-a) 

Informare individuală  51 elevi An şcolar 

2018-2019 Informare de grup 268 elevi  

 Sursa: statistici cabinet de consiliere psihologică asistență psihopedagogică 

 

 

 

 

 

2.2.5. Calificări şi curriculum     

 

 Calificările şi specializările existente în şcoală sunt corespunzătoare profilelor Servicii, 

Resurse Naturale şi Protecţia Mediului,Tehnic, Real și Umanist. 

 

 Distribuţia elevilor pe niveluri, profiluri, domenii, specializări şi calificări profesionale în 

anul şcolar 2019-2020 

 



Nivel de învăţământ Profil/ Domeniu Specializare/ Calificare profesională 
Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

% 

nr. 

clase 

% nr. 

elevi 

Liceu – filiera 

teoretică  

Real Matematică - Informatică 4 104 5,97 5,83 

 Ştiinţe Sociale 4 129 5,97 7,23 

(ruta directă) Uman Ştiinţe Sociale (FR) 5 200 7,46 11,22 

Liceu – 

 filiera tehnologică 

(ruta directă) 

 

 

 

 

 

Tehnic 

Tehnician în automatizări 2 48 2,98 2,69 

Tehnician în construcţii şi lucrări publice 4 85 5,97 4,77 

Tehnician mecanic pentru întreţinere şi 

reparaţii 

4 114 5,97 6,39 

Tehnician  operator tehnică de calcul 2 33 2,98 1,85 

 

Servicii/Turism şi 

alimentaţie 

 

 

Tehnician în hotelărie 8 230 11,94 12,90 

Tehnician în activităţi economice 4 107 5,97 6,00 

Tehnician în activităţi economice (seral) 

2 50 2,98 2,80 

Resurse naturale şi 

protecţia mediului 

Tehnician în agroturism 2 31 2,98 1,74 

Tehnician horticultor 2 43 2,98 2,41 

Tehnician analize produse alimentare 4 109 5,97 6,11 

Tehnician în industria alimentară 4 96 5,97 5,38 

Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului 4 95 5,97 5,33 

Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere 4 100 5,97 5,61 

Şcoala postliceală Agricultură Tehnician cadastru-topograf-funciar 1 23 1,49 1,29 

Învăţământ 

profesional 

Agricultură Lucrător în  agroturism  0,5 11 0,76 0,63 

Agricultură Horticultor  2,5 60 3,73 3,37 

Industria alimentară Brutar, patiser, preparator prosuse făinoase 1 28 1,51 1,57 

Mecanică Mecanic auto (3 ani) 3 87 4,48 4,88 

                                                    Total 67 1783 100 100 
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16%

27%

7%

19%

6%

3%

11%

10%

1%

Tehnic

RNPM

Stiinte sociale

Servicii

Matematica-Informatică

Servicii-seral

Științe sociale-Frecvență redusă

Înv. profesional

Înv. postliceal



 Curriculumul la decizia şcolii  

 

 Curriculum-ul la decizia şcolii reprezintă o parte a întregului curriculum, având legătură cu 

cel naţional în vigoare. Unul dintre rolurile curriculum-ului la decizia şcolii este de a se adresa 

acelor competenţe dorite care sunt într-o prea mică măsură dezvoltate specific sau explicit de unele 

discipline, relevant pentru nevoile persoanei respective aşa cum şi le identifică aceasta şi să o 

angajeze activ în propriile alegeri privind învăţarea. 

Competenţele incluse se axează pe dezvoltarea personală, pregătirea pentru viaţa de adult şi 

cea economică, încurajarea responsabilităţii, cu accent pe nevoia de a folosi metode de învăţare 

activă şi experienţială. 

 Curriculumul in dezvoltare locală (CDL) constituie oferta curriculară  specifică fiecărei 

unităţi de învăţământ şi este realizat in parteneriat cu agenţii economici. Prin această ofertă 

curriculară. Colegiul „Vasile Lovinescu‖ asigură cadrul necesar adaptării pregătirii profesionale a 

elevilor la cerinţele pieţei muncii locale şi judeţene. 

 Proiectarea şi evaluarea curriculumului în dezvoltare locală implică angajarea partenerilor 

sociali (agenţi economici, asociaţii ale organizaţii locale ale angajatorilor şi/sau ale angajaţilor) in 

procesul de identificare a competenţelor specifice pieţei forţei de muncă locale şi a situaţiilor de 

învăţare oferite elevilor. 

 Curriculum la decizia şcolii  (CDȘ) este ansamblul proceselor educative şi al experienţelor 

de învăţare pe care fiecare şcoală le propune elevilor  în cadrul ofertei curriculare proprii. La nivelul 

planurilor de învăţământ, CDȘ reprezintă numărul de ore alocate şcolii pentru construirea propriului 

proiect curricular. 

 Existenţa unui Curriculum la decizia şcolii (CDȘ) permite individualizarea şcolii şi crearea 

unei „personalităţi‖, cât şi asigurarea parcursurilor individuale ale elevilor, potrivit intereselor şi 

aptitudinilor lor. 

În cazul claselor cu profil tehnologic oferta curriculară propusă de şcoală se numeşte 

Curriculum în dezvoltare locală (CDL) şi ea este elaborată în parteneriat cu agenţii economici cu 

care şcoala are convenţii de colaborare pentru realizarea instruirii practice. 

 Discipline opţionale care sunt parcurse pe întreg anul şcolar, tip CDŞ, respectiv CDL, au 

următoarele forme: de aprofundare, de extindere, opţional la nivelul disciplinei, opţional integrat la 

nivelul ariei curriculare, şi opţional crosscurricular. 

Pentru anul școlar 2018 - 2019 se remarcă o înnoire a ofertei curriculare la nivel de CDȘ 

fiind elaborate și avizate programe pentru discipline noi din cadrul ariilor curriculare  existente în 

școală,  astfel fiind atins un obiectiv important propus prin planul de îmbunătățire al școlii, din anul 

anterior. 

Oferta educaţională de CDL/CDŞ pentru anul şcolar 2019-2020 este : 

 

TABEL CENTRALIZATOR CU DISCIPLINELE OPŢIONALE  

AN ŞCOLAR 2019 – 2020 

 

Tabel centralizator 

CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ 

An școlar 2019 – 2020 

 
Nr. 

crt. 
Denumire CDL Aria curriculară Profil/domeniul Clasa 

1. Construcții decorative Tehnologii Tehnic/construcții a IX - a 

2. 
Realizarea măsurătorilor în 

construcții și instalații 
Tehnologii Tehnic/construcții a X - a 

3. 
Repararea și consolidarea 

structurilor din beton armat 
Tehnologii Tehnic/construcții a XI - a 
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4. 

Organizarea activităților din 

construcții și aplicarea 

normelor de SSM 

Tehnologii Tehnic/construcții a XII - a 

5. Instalații electrice de bază Tehnologii 
Tehnic/electronic

ă automatizări 
a IX - a 

6. Instalații de iluminat și forță Tehnologii 
Tehnic/electronic

ă automatizări 
a X - a 

7. 
Arhitectura unui sistem de 

calcul 
Tehnologii 

Tehnic/electronic

ă automatizări 
a XI - a 

8. Traductoare și senzori Tehnologii 
Tehnic/electronic

ă automatizări 
a XII - a 

9. 

Operații, utilaje, instrumente 

și SDV – uri în atelierul 

mecanic 

Tehnologii Tehnic/mecanică a IX - a 

10. 
Realizarea asamblărilor 

mecanice 
Tehnologii Tehnic/mecanică a X - a 

11. 
Utilizarea mecanismelor 

pentru transformarea mișcării 
Tehnologii Tehnic/mecanică a XI - a 

12. 
Întreținerea și repararea 

mașinilor și instalațiilor 
Tehnologii Tehnic/mecanică a XII - a 

13. 
Mentenanța și repararea 

autoturismelor 
Tehnologii 

Tehnic/mecanică 

Înv. profesional 
a XI - a 

14. 
Potențialul turistic al 

județului Suceava 
Tehnologii 

Servicii/turism – 

alimentație 
a IX - a 

15. 
Activități desfășurate în 

restaurant 
Tehnologii 

Servicii/turism – 

alimentație 
a X - a 

16. Turismul în mediul rural Tehnologii 
Servicii/turism – 

alimentație 
a XI - a 

17. 
Organizarea diferitelor mese 

în restaurante 
Tehnologii 

Servicii/turism – 

alimentație 
a XII - a 

18. 
Gestiunea patrimoniului 

unităților economice 
Tehnologii Servicii/comerț a IX - a 

19. 
Comunicare profesională în 

unitățile de comerț 
Tehnologii Servicii/comerț a X - a 

20. Fiscalitate și finanțe Tehnologii Servicii/comerț a XI - a 

21. 
Monografii contabile privind 

activitatea în cadrul firmei 
Tehnologii Servicii/comerț a XII - a 

22. 
Obținerea puieților forestieri 

în zonele de deal și de munte 
Tehnologii 

Resurse/ 

silvicultură 
a IX - a 

23. 

Ameliorarea terenurilor 

degradate din zonele de deal 

și de munte 

Tehnologii 
Resurse/ 

silvicultură 
a X - a 

24. 
Marketingul produselor și 

serviciilor forestiere locale 
Tehnologii 

Resurse/ 

silvicultură 
a XI - a 

25. Arhitectura spațiilor verzi Tehnologii 
Resurse/ 

silvicultură 
a XII - a 

26. Analiza calității mediului Tehnologii 
Resurse/Protecția 

mediului 
a IX - a 

27. Amprenta ecologică Tehnologii 
Resurse/Protecția 

mediului 
a X - a 
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28. 
Mediul și energia 

regenerabilă 
Tehnologii 

Resurse/Protecția 

mediului 
a XI - a 

29. Legislația mediului Tehnologii 
Resurse/Protecția 

mediului 
a XII - a 

30. 

Materii prime pentru 

obținerea alimentelor 

funcționale 

Tehnologii 
Resurse/Industrie 

alimentară 
a IX - a 

31. 
Ambalarea și etichetarea 

produselor alimentare 
Tehnologii 

Resurse/Industrie 

alimentară 
a X - a 

32. 

Tehnologii generale – 

industrii fermentative, morărit 

– panificație și prelucrare 

legume - fructe 

Tehnologii 
Resurse/Industrie 

alimentară 
a XI - a 

33. 
Apa – resursă strategică 

pentru industria alimentară 
Tehnologii 

Resurse/Industrie 

alimentară 
a XI - a 

34. 

Tehnologii generale – 

industria cărnii, peștelui, 

laptelui și extractivă 

Tehnologii 
Resurse/Industrie 

alimentară 
a XII - a 

35. 
Produse tradiționale, produse 

alimentare inovative 
Tehnologii 

Resurse/Industrie 

alimentară 
a XII - a 

36. 
Tehnologii de cultivare a 

speciilor horticole 
Tehnologii 

Resurse/ 

Agricultură 
a IX - a 

37. 
Amenajarea și întreținerea 

spațiilor verzi 
Tehnologii 

Resurse/ 

Agricultură 
a X - a 

38. 
Aplicații practice în 

legumicultura specială 
Tehnologii 

Resurse/ 

Agricultură 

inv.prof. 

a XI - a 

39. 
Aplicații practice în 

horticultură 
Tehnologii 

Resurse/ 

Agricultură 

inv.prof. 

a XI - a 

40. 
Cultivarea plantelor 

medicinale și aromatice 
Tehnologii 

Resurse/ 

Agricultură 
a XI - a 

41. 
Tehnologii de cultivare a 

speciilor floricole 
Tehnologii 

Resurse/ 

Agricultură 
a XII - a 

 

 

TABEL CENTRALIZATOR CURRICULUM LA DECIZIA ȘCOLII 

 

AN ŞCOLAR 2019-2020 

 

Nr.crt Denumirea opţionalului 

 

 

Profil/ 

domeniul  

Tip opţional Clasa 

1 Limba spaniolă- simplu şi eficient Uman Opţional ca disciplină 

nouă 

IX SU 

2 Sisteme informatice în specializările 

VET 

Real Opţional la nivelul 

disciplinei 

IX MI 

3 Limba spaniolă în ritmul tău! Uman Opţional ca disciplină 

nouă 

X SU 

4 Sisteme informatice în specializările Real Opţional la nivelul X MI 
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VET disciplinei 

5 Limba spaniolă câştigă teren Uman Opţional ca disciplină 

nouă 

XI SU 

6 Sisteme informatice în specializările 

VET 

Real Opţional la nivelul 

disciplinei 

XI MI 

7 O istorie a comunismului din România Uman Programă aprobată prin 

ordin de ministru 

nr.4699/7.07.2008 

XI SU 

8 Istoria Monarhiei în România 1866- 

1947 

Uman Programă aprobată prin 

ordin de ministru nr. 

3793/24.04.2012 

XI SU 

9 Medii și peisaje europene Uman Opţional la nivelul 

disciplinei 

XI SU 

10 Structuri discursive argumentative  Uman Opţional la nivelul 

disciplinei 

XI SU 

11 Tehnici argumentative Uman Opțional la nivelul 

disciplinei 

XI SU FR 

12 Minime şi maxime ale funcţiilor reale 

de variabile 

Real Opţional la nivelul 

disciplinei 

XI MI 

13 Landmarks of culture and civilization 

from Anglophone countries 

Uman Opțional la nivelul 

disciplinei 

XI SU FR 

14 Grafică digitală Uman Opţional ca disciplină 

nouă 

XI SU, XII 

SU 

15 Limba spaniolă- identitate culturală şi 

eficienţă în comunicare! 

Uman Opţional ca disciplină 

nouă 

XII SU 

16 Norme gramaticale și valori stilistice Uman Opţional ca disciplină 

nouă 

XII SU 

17 Grafică publicitară Real Opţional la nivelul 

disciplinei 

XII MI 

18 Reprezentări grafice și cartografice în 

studiul geografiei 

Uman Opţional la nivelul 

disciplinei 

XIISU 

19 Istoria recentă a României Uman Programă aprobată prin 

ordin de ministru nr. 

3720/29.04.2016 

XII SU 

20 Istoria Monarhiei în România 1866-

1947 

Uman Programă aprobată prin 

O.M.E.C.T.S. 

3793/24.04.2012 

XII SU 

21 Matematica şi aplicabilitatea ei practică Real Opţional la nivelul 

disciplinei 

XII MI 

22 Aprofundarea materiei la clasa a XI-a Real Opţional la nivelul 

disciplinei 

XII MI 

23 Plantele medicinale şi importanţa lor 

pentru sănătatea omului 

Uman Opţional ca disciplină 

nouă 

XI SU 

24 Educaţie pentru viaţa sexuală Uman/ 

Real 

Opţional ca disciplină 

nouă 

XII SU, 

XII MI 

25 Folclor și mitologie în literatura cultă Real Opţional ca disciplină 

nouă 

XII MI 

26 Tehnici de realizare a eseului în vederea 

pregătirii pentru examenul de 

bacalaureat 

Uman Opţional la nivelul 

disciplinei 

XIII SU 

FR 
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27 Decouvrons la France a travers ses 

merveilles 

Uman Opţional la nivelul 

disciplinei 

XII SU FR 

28 Dezbatere, oratorie și retorică Uman Opţional ca disciplină 

nouă 

XII SU 

 

2.2.6. Resurse fizice şi  umane 

 

 Personalul didactic al şcolii este format din cadre didactice bine pregătite din punct de 

vedere profesional, ştiinţific şi psihopedagogic, calificat în procent de 100 % şi preocupat de 

formarea continuă şi îmbunătăţirea performanţelor realizate în procesul didactic. Un procent de 

peste 80% dintre cadrele didactice au gradul didactic I şi II, iar patru  cadre didactice sunt doctori în 

fizică, respectiv în managementul serviciilor de asistență socială, știința mediului, management 

educațional. 

 Calitatea corpului profesoral din unitatea şcolară este recunoscută şi la nivelul 

Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava care a selectat 17 cadre didactice din şcoală pentru a face 

parte din corpul de inspectori, din cadrul profesorilor formatori/metodişti,ca membri în Consiliile 

Consultative ale inspectoratului şcolar şi responsabili de cerc pedagogic. 

Cadre didactice metodişti: 

Nr. 

crt. 
Nume prenume cadru didactic Disciplina 

1.  Andrei Narcisa Carmen Fizică 

2.  Ariton Gabriela Limba română 

3.  Bejenaru Constatin Istorie 

4.  
Pintilie Laura Mirela Matematică/ Educație permanentă- 

inspector școlar ISJ Suceava 

5.  Savin Oltea Biologie 

6.  Bălan Elena Industrie alimentară 

7.  Creţu Monica Anca Industrie alimentară 

8.  Gaşpar Angela Agricultură 

9.  Manolache Anișoara Economic/Comerț 

Cadre didactice membri în consiliile consultative: 

Nr. 

crt. 

Nume prenume cadru didactic 
Disciplina / Domeniul 

1. Acatrinei Mihaela Limba Română 

2. Pintilie Laura-Mirela Dezvoltarea resurselor umane, Matematică 

3. Crăciun Petru Fizică- inspector școlar ISJ Suceava 

4. Buta Cristina Geografie 

5. Ciocîrlan Florin Tehnologii 

6. 
Apetroaie Ionela Controlul Calităţii Educaţiei, Comisia 

pentru Proiecte Europene 

7. Pintilie Laura-Mirela Consiliere şi Orientare/Educaţie permanentă 

Cadre didactice responsabili de cercuri pedagogice: 

Nr. 

crt. 

Nume prenume cadru didactic 
Disciplina / Domeniul 

1.  
Creţu Monica Anca Industrie alimentară, Protecţia mediului, 

Agricultură 

2.  Savin Oltea Biologie 

3.  Bejenaru Constantin Istorie 

4.  Pintilie Laura-Mirela Pedagogi şcolari 
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     Resurse umane    

Datele privind resursa umană se prezintă astfel: 

- personalulul didactic al şcolii este alcătuit din 107 de cadre didactice din care: 88 

titulare, 13 suplinitori, 6 la plata cu ora; 

- personalul didactic auxiliar este format din 13 persoane  

- -personalul nedidactic este format din 25 de persoane. 
    Distribuţia personalului didactic cu normă întreagă pe paliere de vârstă şi grade didactice – an şcolar 

2019-2020:  

 Grad 

didactic 

pana 

la 1 

an 1-3 3-5 5-10 10-15 15-20 20-25 
peste 

25 total % 

Doctor 

     
1 1 2 4 3,73 

Grad I 

    
10 16 20 14 60 56,07 

Grad II 

   
5 3 3 6 3 20 18,69 

Definitiv 

   
6 2 2 2 2 14 13,08 

Debutant 1 4 3 1 
    

9 8,41 

total 1 4 3 12 15 22 29 22 107 

 
% 0,93 3,73 2,80 11,22 14,02 20,57 27,10 19,63 100 

 

Distribuţia personalului didactic cu normă întreagă pe categorii de studii - an şcolar 2019-2020 

 

Nivel studii 

 
Număr cadre didactice % 

Studii superioare 93 97,90 

Învăţământ preuniversitar postliceal 1 1,05 

Studii medii, școala de maiștrii 1 1,05 

Total 95 100 

 

 Formarea continuă a cadrelor didactice  

Dezvoltarea profesională și evoluția în carieră reprezintă o componentă fundamentală la nivelul 

unității școlare .Aceasta este vproiectată, realizată și dezvoltată în școală pentru ca procesul 

instructiv-educativ să se deruleze în condiții optime, iar beneficiarii direcți să se bucure de un 

parcurs de calitate. 

 Echipa managerială şi o parte din cadrele didactice au parcurs stagii de formare continuă 

pentru dobândirea abilităţilor şi competenţelor specifice managementului educaţional, pentru 

elaborarea şi revozuirea de standarde de pregătire profesională şi curriculum, pentru parteneriatul cu 

întreprinderile,  învăţarea centrată pe elev, consilierea şi orientarea şcolară a elevilor, integrarea 

elevilor cu nevoi speciale, starea de bine la nivelul școlii etc. 

 Personalul didactic a fost și este preocupat de formarea continuă prin diferite forme de 

perfecţionare: grade didactice, cursuri propuse la nivel de MEN, CCD, ISJ, dar şi stagii de formare  

prin programul Erasmus+. Se constată interes  pentru cursurile de reconversie profesională, 

masterate, cursuri postuniversitare şi formare iniţială pentru noi meserii (formator, mentor, 

metodist, auditor în managementul calităţii). 

 În tabelul de mai jos este prezentată situaţia cadrelor didactice care au sau sunt înscrise sau 

au absolvit masteratul sau doctoratul, care au obţinut definitivatul şi gradele didactice II şi I şi care 

au participat la cursuri de perfecţionare şi stagii de formare în ultimii 5 ani. 

 
Master

at 
Doctor

at 
 Definitivat  Gradul  II  Gradul  I 
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36 - 4 1 - 3 -  - 4 - 3 1 4 8 4 3 2 3 

 

 

Formare/Perfecţionare 

Profesori care au participat la cursuri de 

formare în ultimii 5 ani 

Profesori care nu au participat la cursuri de 

formare în ultimii 5 ani 

Profesori care au participat la stagii de 

formare în străinătate în 2018-2019 

92 10 15 

 

 

 

 Rezultate financiare 

 

În anul 2019 Colegiul „Vasile Lovinescu” beneficiază de finanțare, prin bugete aprobate, 

astfel: 

       1.  Bugetul local……………………......................................... 1.153.590 lei, din care: 

- Cheltuieli de personal ………………………………………………..……. 0 lei; 

- Bunuri și servicii …………………………………….…..…….........939.140 lei; 

- Asistență socială (burse elevi CES)……….…………..……………21.050 lei; 

- Alte cheltuieli (burse elevi)………………………………………….21.000 lei; 

- Active nefinanciare (investiții)…….............................…………172.400 lei. 

               2. Buget venituri proprii………………………………………415.000 lei, din care: 

- Bunuri și servicii…………………………………………….………415.000 lei. 

               3.Bugetul de stat (până la această dată)……………….…..12.924.093 lei, din care: 

- Cheltuieli de personal ……………………………………….….10.264.649 lei; 

- Asistență socială (navetă elevi)………………………………..….405.000 lei; 

- Alte cheltuieli (bani de liceu,. bursa profesională, 

 bursa elevi R. Moldova)…………………………….…..…..….....831.000 lei 

- Proiect Rose………………………………………..…..……...……155.796 lei 

- Despăgubiri civile…………………………………………....….1.271.144 lei 

- Sume aferente persoanelor cu handicap……………….………152.300 lei 

 

  Menţionăm mai jos structura veniturilor încasate, din activitatea de autofinanţare, în anul 

şcolar 2018 - 2019:   
 

Denumire indicator 

Venituri încasate an școlar 

2018/2019 - lei 

Venituri din concesiuni și închirieri - 

Taxe și alte venituri  învățământ 3.386 lei 

Contribuția elevilor pentru internate, cămine și cantine 222.231 lei 

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități 55.576 lei 

TOTAL: 281.193 lei  

 

 Cheltuieli publice/ elev – an 2019 

 

 Conform H.G.R. nr. 993 din 23 decembrie 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 

72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/146077
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/146077
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/146077
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elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se 

asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului 

standard per elev/preşcolar, a rezultat un cost mediu (în care trebuie să ne încadrăm la finele 

exercițiului financiar) de 5384 lei la cheltuieli de personal și de 484 lei la cheltuieli materiale. 

 

2.2.7. Parteneriate  

 

 Învăţământul profesional şi tehnic trebuie să răspundă influenţelor şi oportunităţilor externe, 

şcoala trebuie să iniţieze acţiuni care vizează dezvoltarea de parteneriate active şi eficientecare să 

vină în sprijinul elevilor, viitorilor absolvenţi. 

 Un parteneriat eficace şi consecvent, îndeosebi în ceea ce priveşte realizarea instruirii 

practice a elevilor, orientarea carierei, evaluarea şi validarea competenţelor dobândite de elevi, 

planificarea ofertei educaţionale, elaborarea curriculumului în dezvoltare locală (CDL), contactul 

profesorilor cu schimbările tehnologice şi organizaţionale din întreprinderi, formarea adulţilor, 

reprezintă o condiţie obligatorie pentru un Învăţământ Profesional şi Tehnic de calitate, orientat 

spre nevoile beneficiarilor. 

 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. 

 La nivelul şcolii noastre parteneriatul cu agenţii economici nu se limitează doar la 

asigurarea, de multe ori conjuncturală şi limitată, a unor locuri de practică pentru elevi. În prezent 

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. 

 Parteneriatele au ca scop asigurarea instruirii practice, se exercită şi prin participarea  în 

consiliul de administraţie al şcolii, elaborarea curriculumului în dezvoltare locală, orientarea 

carierei, realizarea de activităţi extracurriculare, sprijin pentru elevi, formarea profesorilor, dotarea 

şcolii, formarea adulţilor şi sprijin pentru derulare de proiecte.  

 Numărul de parteneri ai şcolilor din Învăţământul Profesional şi Tehnic este variabil, 

depinzând de locaţie, varietatea domeniilor de pregătire, numărul elevilor, etc. Printre parteneri sunt 

în primul rând agenţi economici, dar şi multe instituţii şcolare, instituţii reprezentative pentru 

comunitatea locală şi chiar ONG-uri.  

 Din analiza datelor statistice, se observă că la nivel judeţean, numărul partenerilor este 

semnificativ mai mare decât cel al furnizorilor de formare,  reprezentate de  unităţile şcolare IPT. 

 Colegiul „Vasile Lovinescu‖, în atingerea obiectivelor şi ţintelor şi realizarea acţiunilor pe 

care şi le-a propus, a acordat şi acordă o importanţă deosebită partenerilor actuali sau potenţiali. În 

acest sens s-au făcut următoarele demersuri : 

- Alcătuire Harta parteneriatelor (Anexa 1- „Alte anexe); 

- Continuarea relaţiilor de parteneriat cu instituţii din străinătate; 

- Asigurarea unei colaborări optime cu instituţiile de la nivel local, regional, naţional; 

- Desfăşurarea a numeroase acţiuni instructiv-educative şi de formare în colaborare cu instituţiile 

partenere. 

 În ultimii ani a devenit tot mai evidentă nevoia de monitorizare a absolvenţilor în aceea ce 

priveşte traseul profesional al acestora. Datele sunt necesare şi utilizate în proiectarea ofertei 

educaţionale pentru anul şcolar următor şi reflectă, la nivel local şi zonal, nevoia de forţă de muncă 

calificată dar şi interesul agenţilor economici în ceea ce priveşte calitatea personalului angajat.  

Strategia de dezvoltare locală a municipiului Fălticeni programată până în 2020 va oferi pentru 

absolvenţii IPT din şcoala noastră oportunitatea de a-şi găsi un loc de muncă în zona imediat 

apropiată zonei de reşedinţă. Acest aspect conferă stabilitate şi limitează migrarea populaţiei spre 

zone cu locuri de muncă disponibile, având pe termen lung o implicare în sens pozitiv pentru 

dezvoltarea durabilă. 
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 2.3. ANALIZA SWOT (2018-2019) 

 

PUNCTE TARI: 

 Activitate managerială flexibilă, adaptabilă şi creativă. 

 Promovarea egalităţii de şanse prin asigurarea unei oferte şcolare diverse, prin diferite tipuri 

de învăţământ, niveluri, calificări și specializări. 

 Pentru fiecare nivel de şcolarizare şi calificare/specializare, colegiul dispune de întregul 

material curricular (planul cadru, planurile de învăţământ şi programele şcolare pentru 

trunchiul comun, curriculum diferenţiat şi curriculum la decizia şcolii, auxiliare curriculare, 

manuale, etc.). 

 Promovarea optimă a imaginii şcolii şi a ofertei educaţionale realizată în raport cu analiza 

nevoilor, fapt ce a dus la realizarea în procent de 100% a planului de școlarizare. 

 Monitorizare internă permanentă și eficientă la nivelul echipei manageriale  și a comisiilor 

din școală.  

 Personal didactic calificat şi preocupat pentru dezvoltarea profesională și orientarea în 

carieră: creșterea numărului de cadre didactice cu gradul I; participarea continuă a cadrelor 

didactice la cursuri de formare și specializare: Management și comunicare în instituțiile 

educaționale( 25 cadre didactice). 

 Desfăşurarea sistematică a unor programe de pregătire a elevilor în vederea susţinerii 

examenului de bacalaureat, activități de pregătire și extracurriculare pentru elevi clasele IX-

XII: proiectul ROSE, Șanse egale pentru dezvoltarea personală și profesională 

 Realizarea a numeroase activităţi extracurriculare: proiecte de dezvoltare a competenţelor de 

lectură şi scriere, excursii, vizite la muzee, vizionări de spectacole, acţiuni caritabile la cămine 

de bătrâni, orfelinate etc. care promovează acţiunile de voluntariat şi de ajutorare a persoanelor 

cu probleme materiale şi sociale. 

 Menţinerea parteneriatelor între şcoală şi numeroase instituţii şi organizaţii: angajatori 

locali, instituţii publice din oraş şi zonă, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională, 

angajatori locali, AJOFM, Poliţie, Camera de Comerţ, Consiliul Local, Universitatea „Ştefan 

cel Mare-Suceava, etc. 

 Accesarea de fonduri europene prin programe Erasmus+ în vederea schimbului de bune 

practici, inovării, dezvoltării de conținuturi educaționale: Parteneriat Erasmus+  KA201, 2017-

1-AT01- KA201-035037 -‖E-CO-FOOT” ; Parteneriat Erasmus+ KA229, 2019-1-ES01-KA229-

064307_2  ‖Cultural and Natural Treasures to Be Preserved‖;  Parteneriat Erasmus+ KA201, 

2019-1-IT02-KA201-063264, ‖URBES – Urban Regeneration and Best Energy Saving for our 

Cities‖. 

 Organizarea de activităţi de voluntariat în parteneriat cu instituţii specifice din zonă . 

 Obţinerea de rezultate bune şi foarte bune la concursurile şi olimpiadele şcolare, la nivel 

judeţean, interjudeţean și naţional . 

 Îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii prin investiții majore permanente de la bugetul local 

sau obținute prin autofinanțare: realizarea împrejmuirii corpului principal de clădire, renovarea 

corpului de clădire B, realizarea spațiului pentru CDI prin proiectul ROSE, reabilitarea 

laboratorului de construcții, dotarea sălilor de clasă cu mobielier nou 

 Personal didactic competent și implicat în realizarea performanței școlare: autori de 

auxiliare curriculare, standarde de pregătire profesională și curriculum, membri în comisii 

județene și naționale de specialitate, membri în comisii județene și naționale de examen. 

 Diversificarea ofertei curriculare prin CDȘ. 
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PUNCTE SLABE: 

 Nivel slab de pregătire al elevilor care vin din clasele gimnaziale, în special din mediul 

rural. 

 Rata absenteismului și a abandonului școlar la  nivel ridicat. 

 Comunicarea insuficientă a părinților cu școala. 

 Folosirea parțială a softurilor educaţionale în procesul de predare – învăţare – evaluare.   

 Creșterea numărului de elevi cu CES. 

 Lipsa de materiale educaționale folosite în procesul instructiv – educativ pentru elevii cu 

CES și a unei pregătiri potrivite a cadrelor didactice pentru activitatea cu elevii cu cerințe 

educaționale speciale. 

 Reticența unor elevi sau părinți față de consilierea psihopedagogică.  

 Inconsecvența unor cadre didactice în măsurile luate pentru respectarea ROFUIP sau a 

Regulamentului  de ordine interioară de către elevi. 

 Prezența formalismului în activitatea unor comisii la nivelul școlii. 

 Distrugerea de bunuri materiale fără a se reuşi în întregime recuperarea acestora. 

  

OPORTUNITĂŢI: 

 Lărgirea ofertei de formare continuă/ perfecționare  a personalului didactic.  

 Sprijin permanent din partea autorităților locale. 

 Disponibilitate crescută din partea unor agenţi economici de a-şi recruta şi forma în 

perspectivă personal specializat . 

 Corelarea ofertei educaţionale a universităţilor cu cerinţele pieţei muncii la nivel local şi  

regional. 

 Existenţa în şcoală a unui cabinet de asistenţă psihopedagogică cu doi consilieri profesori 

psihopedagogi. Derularea, pe lângă activităţile de consiliere personală, a activităţilor de 

consiliere şi orientare profesională pentru elevii claselor terminale. 

 Nevoia de aliniere la standarde europene a agenţilor economici în privinţa angajării de 

personal calificat în diferite domenii de activitate. 

 Recunoaşterea calificărilor şi a diplomelor obţinute în statele membre ale Uniunii Europene. 

 Derularea de proiecte europene pentru elevi și cadre didactice, cu posibilitatea efectuării 

stagiilor de pregătire practică la instituţii din ţări ale Uniunii Europene, participarea la cursuri 

de formare și realizarea de parteneriate Erasmus+. 

 

AMENINŢĂRI: 

 Procent mare al elevilor care au părinţii plecaţi în străinătate.  

 Dificultăţi financiare tot mai mari ale familiilor cu venituri scăzute, mai ales din mediul 

rural, în a-şi întreţine copiii în şcoală. 

 Alocarea de fonduri la acelaşi nivel redus pentru învăţământ. 

 Posibilități reduse ale școlii  de a finanța cursurile de dezvoltare profesională ale cadrelor 

didactice. 

 Schimbările frecvente în legislaţia din domeniul educaţional, care afectează continuitatea 

procesului didactic. 

 Schimbări rapide şi imprevizibile în economia locală, regională şi naţională, ca urmare a 

apartenenţei la Uniunea Europeană, cu impact negativ asupra cererii de  forţă de muncă. 

 Număr mare de elevi navetişti: peste 70%. Mediul de provenienţă al majorității elevilor este 

din mediul rural.  

 Acordarea şomajului absolvenţilor de 16 ani ai ciclului inferior al liceului ceea ce creează, 

pentru o perioadă scurtă de timp, oportunităţi pentru ieşirea acestora din sistemul de 

învăţământ. 
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2.4. REZUMAT AL ASPECTELOR PRINCIPALE CARE NECESITĂ DEZVOLTARE 

ÎN ANUL 2019-2020 

   

1. Combaterea și prevenirea abandonului școlar și a absenteismului prin: identificarea elevilor 

predispuși la abandon școlar, identificarea elevilor cu un număr ridicat de absențe, 

comunicarea permanentă cu mediul familial și reprezentanții comunității locale din care 

provin elevii predispuși la abandon, integrarea elevilor predispuși la abandon și cu 

absenteism în activități extrașcolare atractive. 

2. Optimizarea procesului de informare și îmbunătățirea calității procesului de transmitere a 

informației prin reactualizarea paginii web a școlii. 

3. Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare cu credite/fără credite, specializare, 

conversie profesională, îmbunătățirea procesului didactic prin formarea și specializarea 

continuă a cadrelor didactice și participarea personalului auxiliar la cursuri de perfecționare. 

4. Continuarea programului de renovare a corpului B, continuarea procesului de înnoire a 

mobilierului școlar. 

5. Monitorizarea performanței elevilor prin : acordarea testelor inițiale și analiza rezultatelor 

obținute, realizarea planurilor remediale la nivel de cadru didactic și la nivel de catedră, 

realizarea fișelor de progres a elevilor, identificarea elevilor cu cerințe educaționale speciale 

la clasele a IX-a. 

6. Asigurarea continuității în derularea proiectelor finanțate prin programul Erasmus+ , pentru 

elevi și cadre didactice. 

7. Reactualizarea/revizuirea  procedurilor interne. 

8. Realizarea planului de școlarizare, propus pentru anul școlar 2020-2021, în procent de 

100%. Creșterea gradului de inserție a absolvenților față de anul școlar anterior. 

9. Identificarea gradului de satisfacție al elevilor față de oferta educațională (CDL, CDȘ). 

 

 

ȚINTE STRATEGICE 2018- 2021 

 
1.Creșterea ratei de absolvire a ciclului superior al liceului, de susținere a 

examenului de certificare a calificării profesionale și de promovare a 

examenului național de bacalaureat; 

 

2.Îmbunătățirea  nivelului de educație prin inițierea și derularea de proiecte 

extrașcolare în contextul schimbărilor complexe la nivelul vieții de familie, a 

pieței forței de muncă, a comunității și globalizării; 

 

3.Asigurarea  calității educației și formării continue profesionale; 

 

4.Promovarea principiilor incluzive la nivel de organizație; 

 

5.Formarea profesională a elevilor, cadrelor didactice și dezvoltarea capacității 

organizaționale în contextul cooperării europene și internaționale. 
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PARTEA A III a – PLANURI OPERAŢIONALE 2019-2020 
 

 3.1. CONTEXTUL PLANIFICĂRII (PRIORITĂŢILE ŞI OBIECTIVELE ŞCOLII 

PENTRU PERIOADA 2019-2020) 

  

 Analiza SWOT realizată la nivelul unităţii şcolare, corelată cu prevederile PRAI şi PLAI 

pentru ÎPT, a condus către următoarele obiective asumate la nivelul unităţii şcolare, pentru anul 

şcolar 2019-2020:  

PLAN OPERAŢIONAL 2019-2020 

OBIECTIVE SPECIFICE PE DOMENII FUNCŢIONALE 

 
DOMENIUL OBIECTIVE SPECIFICE 

 

 

 

MANAGEMENT ȘCOLAR 

1. Creșterea calităţii activităţii manageriale adecvate unui învăţământ modrn şi 

eficient  

2.Corelarea planului anual de scolarizare cu evoluția demografică și cu  cerințele 

pieței de muncă locale, naționale  și europene. 

3. Promovarea imaginii școlii la nivel local, național și european.  

 

 

 

 

CURRICULUM 

1.Diversificarea demersurilor didactice la cerinţele unui învăţământ modern 

centrat pe elev/asigurarea egalității de șanse, având ca finalitate dobândirea 

competenţelor cheie europene și a competențelor specializate. 

2.Proiectarea unei ofertede CDȘ/CDL flexibile si atractive corelată cu 

opțiunile/intersele elevilor și posibilitățile de inserție  profesională pe piața 

muncii. 

3. Proiectarea unei oferte de activități educative extrașcolare adecvate nevoilor de 

formare a tinerilor și asigurarea unor servicii specifice de consiliere psiho-

pedagogice, orientare școlară și profesională. 

4.Motivarea participării elevilor la programe de pregătire pentru performanţă 

şcolară, educaţie formală şi nonformală. 

 

 

 

RESURSE UMANE 

1.Aplicarea  corectă a prevederilor legale privind încadrarea cu personal 

didacticde predare calificat,auxiliar și nedidactic. 

2.Asigurarea accesului cadrelor didactice la formarea necesare aplicării noilor 

cerinţe ale sistemului de învăţământ şi adaptării ascestuia la cel european cu 

impact asupra creșteri calității în procesul de predare –învățare –evaluare. 

3. Îmbunătățirea comunicării interne si externe. 

4. Eficientizarea sistemului de control intern managerial. 

 

 

RESURSE MATERIALE 

1.Gestionarea eficientă a resurselor materiale.Dotarea atelierelor cu echipamente 

performante pentru asigurarea unei pregătiri teoretice și practice în conformitate 

cu SPP. 

2.Implicarea autorităților publice locale la  îmbunătățirea și modernizarea 

infrastructurii școlare prin accesarea de proiecte de finanțare. 

3. Creșterea fondurilor provenite din autofinanțare și utilizarea lor cât mai 

eficientă. 

 

 

RELAȚII COMUNITARE 

1.Consolidarea colaborării cu autoritățile publice locale:Primăria ,Consiliul 

Local, Poliția,Jandarmeria,ONG-uri, Asociația Părinților și cu unitățile școlare 

din rețea. 

2. Dezvoltarea parteneriatului școală –operator economic 

3. Responsabilizarea părinților pentru implicarea în asigurarea unor servicii 

educaționale din școală, dezvoltarea parteneriatului școlaă -familie 

4. Accesarea fondurilor europene şi asigurarea continuității în derularea 

proiectelor finanţate prin programul Erasmus + ,promovarea participării şi 

performanţelor la învăţare ale elevilor din grupuri dezvantajate. 
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3.2. PLANURI OPERAŢIONALE 2019-2020 
3.2.1.PLAN OPERAȚIONAL MANAGERIAL 2019-2020 

 

I. MANAGEMENT ȘCOLAR 

 

Activități 

 

Responsabilită

ți 

 

Termene 

 

Resurse necesare Indicatori de 

performanță 

Monitorizare

a și 

evaluarea 

obiectivelor 

Umane Materiale 
Financia

-re 

  

1.Creșterea calității activității manageriale adecvate unui învățământ modern și eficient 

1.Elaborarea 

documentelor de 

diagnoză și 

prognoză la 

nivelul școlii 

Revizuirea 

planurilor 

manageriale la 

nivelul comisiilor 

metodice/ 

compartimentelor 

funcționale 

Echipa 

managerială 

 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

9.09.2019- 

15.10.2019 

 

Echipa 

managerialî

ă 

 

Responsabil

i comisii 

metodice 

 

Raportul privind starea 

și calitatea 

învățământului la CVL  

în anul școlar 2019-2020 

PAS-ul școlii  

 

Rapoarte de analiză ale 

catedrelor/ 

compartimentelor 

 

Resurse 

proprii 

Realizarea 

obiectivelor propuse 

în planul managerial 

 

 

Raportarea  

semestrială 

sau ori de câte 

ori este 

necesară a 

activităților 

manageriale/ 

Comisii 

 

 

 

 

 

2.Corelarea planului anual de școlarizare cu evoluția demografică și cu  cerințele pieței de muncă locale, naținonale  și europene. 

1.Realizarea unor 

sondaje cu scopul 

identificării 

cererilor de pe 

Echipa 

managerială  

Consiliul de 

administrație 

 

An școlar 

2019-2020 

Comisia de 

promovare a 

ofertei 

educaționale 

 

Situații statistice –

AJOFM 

 

Resurse 

proprii 

 

Realizarea planului de 

școlarizare propus din 

prima etapă de 

admitere 

Analiza în CA 

a 

documentelor  

de promovare 
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piața muncii, 

inclusiv a 

meseriilor noi 

solicitate  și a 

meseriilor 

nesolicitate 

  

 

a imaginii 

școlii: pliante, 

filmul de 

prezentare a 

școlii, afișe 

 

2.Redimensionare

a periodică a 

ofertei școlare în 

funcție de 

cerințele locale, 

zonale și 

regionale de pe 

piața muncii 

Echipa 

managerială  

Consiliul de 

administrație 

 

An școlar 

2019-2020 

Echipa 

managerială 

Consiliul de 

administrați

e 

 

Planul de școlarizare 

Resurse 

proprii 

Propuneri/realizarea  

de noi calificări 

Aprobarea de 

C.A. și ISJ 

3. Promovarea imaginii școlii la nivel local, național și european 

1.Diversificarea 

acțiunilor de 

promovare a 

școlii în 

comunitate și în 

afara ei( 

participare la 

Târgul ofertelor 

educaționale 

Suceava, articole 

în mass-

media,reactualiza

rea paginii web a 

scolii, activități în 

parteneriat la 

nivel local, 

național și 

 

Echipa 

managerială 

 

 

Cadrele 

didactice 

 

 
 

Permanent 

 

Echipa 

managerială 

 

 

Cadrele 

didactice 

Elevii școlii 

Plan de școlarizare 

Pliante 

Afișe 

Materiale specifice de 

promovare 

personalizate 

Resurse 

proprii 

pentru 

realizarea 

materialelo

r de 

promovare 

 

Creșterea prestigiului 

și a interesului 

beneficiarilor direcți 

pentru unitatea 

noastră 

 

 

Accesarea 

site-ului școlii 

de un număr 

mare de 

posibili 

beneficiari 

viitori ai 

școlii 
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european, rețele 

de socializare) 

2.Organizarea  

acțiunilor ―Zilele 

porților deschise‖, 

― Ziua carierei 

VET, în care să se 

prezinte 

absolvenților de 

clasa a VIII-a 

resursele 

materiale și 

condițiile oferite 

de școală. 

Echipa 

managerială 

 

 

Cadrele 

didactice 

 

Ziua  

carierei 

VET- 

noiembrie 

2019 

 

Mai-iunie 

2020 

Cadrele 

didactice 

Elevii școlii 

Plan de școlarizare 

Pliante 

Afișe 

Chestionare de 

orientare 

 

Resurse 

proprii 

pentru 

realizarea 

materialelo

r de 

promovare 

Atragerea unui număr 

cât mai mare de elevi 

spre unitatea noastră 

din localitate şi zonele 

limitrofe. 

Analiza 

chestionarelor 

de orientare 

profesională 

 

Organizarea de 

campanii de 

prezentare a 

ofertei şcolare a 

CVL atât la 

nivelul oraşului 

cât şi în şcolile 

din mediul rural 

din zona limitrofă 

Echipa 

managerială 

Consiliul de 

administraţie 

Cadrele 

didactice 

Mai-iunie 

2020 

Comisia de 

promovare a 

imaginii 

școlii 

Mapa cu documente 

privind oferta şcolii 

Resurse 

proprii 

Realizarea planului de 

şcolarizare propus din 

prima etapă de 

admitere 

Monitorizarea 

materialelor 

de promovare 

şi a 

implementării 

lor 

 

II. CURRICULUM 

Activități 
Responsabili-

tăți 
Termene 

Resurse necesare 
Indicatori de 

performanță 

Monitorizarea și 

evaluarea 

obiectivelor 
Umane Materiale Financiare 

1.Diversificarea demersurilor didactice la cerinţele unui învăţământ modern centrat pe elev/asigurarea egalității de șanse, având ca finalitate 

dobândirea competenţelor cheie europene și a competențelor specializate 

1.Adaptarea conținuturilor și 

utilizarea de instrumente și 

Echipa 

managerială 

 

Permanent 

Profesori 

metodiști 

Programe școlare pe 

discipline de 

 

 

Creșterea rolului 

evaluării și a 

Diseminarea 

bunelor practici și 



Planul de Acţiune al Şcolii (PAS) 2015 – 2019 
 
 

 65 

materiale pentru  centrarea 

activităților pe elev, în raport 

cu stilurile de învățare și 

capacitățile fiecăruia 

Cadrele  

didctice 

 

 

Comisia 

de 

curriculum 

învățământ 

Auxiliare curriculare 

Materiale de învățare 

Resurse 

proprii 

rezultatelor 

acestora 

 

analizarea 

elementelor de 

feed-back 

 

 

2.Adaptarea  conținuturilor în 

cazul  elevilor cu CES 

Cadrele  

didctice 

 

An școlar 

2019-2020 

Cadrele 

didactice 

Programe școlare 

adaptate 

Planificări adaptare 

curriculară 

 

 

Însușirea de 

cunoștințe și 

abilități  minime 

Monitorizarea 

programelor 

adaptate la nivelul 

fiecărui elev cu 

CES 

2.Proiectarea unei oferte de CDȘ/CDL flexibile si atractive corelată cu opțiunile/intersele elevilor și posibilitățile de inserție  profesională pe piața 

muncii. 

1.Diversificarea 

conținuturilor programelor  

CDȘ-urilor și propuneri de 

programe pentru dobândirea 

de  competențe de 

comunicare în lb. spaniolă 

Comisia de 

curriculum 

 

Conform 

graficului 

propus de 

MEN 

Comisia 

de 

curriculum 

Cadrele 

didactice 

 

Programe de studiu 
Resurse 

proprii 

Avizarea unui 

număr cât mai 

mare de CDȘ 

Elaborarea 

programelor  cu 

respectarea 

criteriilor de 

avizare 

 

 

 

 

2.Elaborarea de CDL în 

parteneriat cu agenții 

economici și în concordanță 

cu dorințele elevilor 

 

Comisia de 

curriculum 

Responsabil 

arie curriculară 

Tehnologii 

Agenți 

economici 

Conform 

graficului 

propus de 

MEN 

Consiliul 

de 

administra

ţie 

Cadrele 

didactice 

care 

propun 

programe 

 

Programe de studiu 

 

Resurse 

proprii 

 

Întocmirea tuturor 

CDL-urilor prin 

implicarea 

agenţilor 

economici 

parteneri 

 

Elaborarea 

programelor  cu 

respectarea 

criteriilor de 

avizare 

 

3.Proiectarea unei oferte de activități educative extrașcolare adecvate nevoilor de formare a tinerilor și asigurarea unor servicii specifice de consiliere 

psiho-pedagogice, orientare școlară și profesională 
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1.Implicarea activă a 

diriginților în combaterea  

absenteismului, a delicvenței 

juvenile prin proiecte 

educative extrașcolare , 

activități de voluntariat 

 

Diriginți 

Cadre didactice 

Consilier 

educativ 

Psihopedagogi 

școlari 

 

Permanent 

Diriginți 

Cadre 

didactice 

Consilier 

educativ 

Psihopeda

gogi 

școlari 

Materiale auxiliare 

utilizate de către 

diriginți 

Materiale de 

specialitate utilizate de 

psihopedagogii școlari 

 

Resurse 

proprii 

 

Reducerea 

abandonului și a 

absenteismului cu 

5% față de anul 

școlar 2018-2019 

 

Analizarea 

rezultatelor  

Situaţii statistice 

 

 

 

 

 

 

2.Combaterea și prevenirea 

abandonului școlar  și a 

absenteismului prin atragerea 

elevilor spre  activități 

culturale, sportive, excursii , 

drumeții. 

 

Diriginți 

Cadre didactice 

Consilier 

educativ 

Psihopedagogi 

școlari 

 

An școlar 

2019-2020 

 

Diriginți 

Cadre 

didactice 

Consilier 

educativ 

 

Psihopeda

-gogi 

școlari 

 

 

Resurse 

proprii 

 

 

Programul 

activităților 

 

Monitorizarea 

activităților 

desfășurate 

3.Asigurarea consilierii 

individuale și de grup a 

tuturor elevilor de clasa a 

XII-a în vederea stabilirii 

opțiunilor corecte și realizării 

pregătirii corespunzătoare 

promovării în condiții bune a 

examenelor de final 

 

Diriginți 

Cadre didactice 

Consilier 

educativ 

Psihopedagogi 

școlari 

 

An școlar 

2019-2020 

Diriginți 

Cadre 

didactice 

Consilier 

educativ 

Psihopeda

-gogi 

școlari 

 

Materiale de 

specialitate utilizate de 

psihopedagogii școlari 

Programe avizate de 

MEN 

 

 

Resurse 

proprii 

 

 

Încurajarea elevilor 

în  pregătirea  și  

susținerea 

examenelor de final 

60% din elevii 

şcolii vor promova 

examenul de 

bacalaureat 

Promovarea 

examenului de 

certificare a 

competenţelor 

 

Înscrierea unui 

număr crescut de 

elevi la 

examenele  de 

final 
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profesionale nivel 3 

şi 4 în procent de 

100% 

4. Motivarea participării elevilor la programe de pregătire pentru performanţă şcolară, educaţie formală şi nonformală 

1.Selectarea elevilor și 

organizarea programelor/ 

activităţilor de pregătire 

pentru performanţă 

 

 

 

Cadre didactice 

Octombrie 

–noiembrie 

2019 

 

Cadre 

didactice 

 

Baza de date a elevilor 

cu performanţe şcolare 

Teste, chestionare 

 

Resurse 

proprii 

 

Organizarea 

programelor 

specifice 

Selecţia pe criterii 

valorice 

Numărul elevi 

participanți 

Reglarea 

activităţii în 

funcţie de 

prezenţa/numărul 

elevilor și 

specificul 

domeniului de 

pregătire 

2.Organizarea unor 

evenimente de promovare, 

evidenţiere şi recompensare a 

elevilor cu performanţe 

deosebite  

Directorii 

Responsabilii 

de comisii 

metodice 

Cadrele 

didactice 

Primăria 

/Consiliul local 

Asociația de 

părinți 

 

Iunie-iulie 

2020 

Cadre 

didactice 

Elevi 

Graficul olimpiadelor și 

concursurilor 

Resurse 

proprii 

Consiliul 

local 

Creșterea 

numărului de elevi 

ce pot face 

performanță-cel 

puţin 80 de elevi  

Planificarea 

activităților 

și desfășurarea 

concursurilor/ 

olimpiadelor și 

premierea 

participanților și a 

îndrumătorilor 

 

III. RESURSE  UMANE 

Activități 
Responsabilit

ăți 
Termene 

Resurse necesare 

Indicatori de 

performanță 

Monitorizar

ea și 

evaluarea 

obiectivelor 

Umane Materiale Financiare 

1.Aplicarea  corectă a prevederilor legale privind încadrarea cu personal didactic de predare calificat,auxiliar și nedidactic 

1.Asigurarea încadrării cu 

personal didactic calificat 

conform metodologiei și 

 

 

ISJ 

Conform 

calendarului 

privind 

Echipa 

managerial

ă 

 

Proiectul de încadrare 

2018-2019 

 

Resurse 

proprii 

 

 

Cadre didactice 

Număr de 

profesori 

calificaţi 
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calendarului privind mobilitatea  

personalului didactic 

Directorul 

unităţii de 

învăţământ 

mobilitatea 

personalului 

didactic 

2019-2020 

Cadre 

didactice 

calificate 

calificate 100% /suplinitori pe 

discipline de 

învăţământ 

2.Participarea managerilor  la 

sesiuni de formare în vederea 

cunoașterii și aplicării corecte a 

prevederilor și procedurilor de 

încadrare cu personal și de 

mobilitate a personalului didactic 

 

 

Directori 

 

 

An școlar 

2019-2020 

 

 

Echipa 

managerial

ă 

Metodologii 

Legi 

Ordonanțe 

Resurse 

proprii 

Aplicarea corectă a 

procedurilor de 

încadrare cu 

personal 

 

 

Acoperirea  

100% a 

posturilor cu 

personal 

2.Asigurarea accesului cadrelor didactice la formarea necesară aplicării noilor cerinţe ale sistemului de învăţământ şi adaptării ascestuia la cel 

european ,cu impact asupra  creșterii calității procesului de predare-învățare -evaluare 

1.Asigurarea condițiilor necesare 

pentru evoluția în carieră a 

cadrelor didactice prin sistemul de 

pregătire și obținerea examenelor 

de definitivat și grade didactice în 

învățământ 

Directori 

Comisia de 

perfecționare 

și formare 

continuă 

 

 

An școlar 

2019-2020 

 

 

Directori 

Cadre 

didactice 

 

 

Metodologii 

Ordine 

Calendare 

 

 

Resurse 

proprii 

Numărul de cereri 

de înscriere și 

implicit dosare 

depuse 

Monitorizare

a permanentă 

a îndeplinirii 

condițiilor de 

participare  la 

aceste 

examene 

 

 

2.Asigurarea condițiilor necesare 

pentru formarea corespunzătoare 

cerințelor pentru personalul 

didactic și didactic auxiliar 

Echipa 

managerială 

Comisia de 

perfecționare 

și formare 

continuă 

An școlar 

2019-2020 

Directori 

Cadre 

didactice 

Personal 

didactic 

auxiliar și 

personal 

nedidactic 

 

 

Metodologii 

Ordine 

Calendare 

 

 

 

Resurse 

proprii 

Număr de persoane 

care participă la 

perfecționări 

 

Completarea 

studiilor/dosa

relor 

personale 

conform 

cerințelor 

postu 

lui 

3. Diseminarea informațiilor 

privind existența furnizorilor de  

Directori 

Comisia de 

An școlar 

2019-2020 

Directori 

Cadre 

Metodologii 

Ordine 

 

 

Număr de persoane 

care participă la 

 

Completarea 



Planul de Acţiune al Şcolii (PAS) 2015 – 2019 
 
 

 69 

formare  continuă  prin  cursuri 

acreditate  Participarea la cursuri 

de formare pentru predare – 

învățare – evaluare în cazul 

elevilor cu CES 

 

perfecționare 

și formare 

continuă 

didactice 

Personal 

didactic 

auxiliar și 

personal 

nedidactic 

Calendare 

 

Resurse 

proprii 

formări 

profesionale 

studiilor/dosa

relor 

personale 

conform  

cerințelor 

postului 

4.Participarea cadrelor didactice 

la programe postuniversitare de 

reconversie și la programe de 

masterat /doctorat 

 

 

 

Directori 

Cadre 

didactice 

 

An școlar 

2019-2020 

Directori 

Cadre 

didactice 

 

Metodologii 

Ordine 

Calendare 

 

Resurse 

proprii 

 

Cel puțin 5 cadre 

didactice înscrise 

Reconversia 

profesională 

Completarea 

dosarelor 

personale 

 

3. Îmbunătățirea comunicării interne si externe 

1.Colaborarea cu mijloacele mass-

media în vederea informării 

opiniei publice și atragerii 

sprijinului/colaborării în diverse 

activități 

Directori 

Cadre 

didactice 

Consilier 

educativ 

Responsabil 

site-ul şcolii 

Rețele de 

socializare 

An școlar 

2019-2020 

 

Personalul 

CVL 

Elevii 

Părinții 

elevilor 

 

 

Activități 

școlare/extrașcolare 

 

Resurse 

proprii 

 

Numărul de 

activități (programe 

derulate) 

Elemente de 

feed-back 

2.Organizarea de schimburi de 

bună practică pentru dezvoltarea 

profesională și popularizarea 

experiențelor 

Directori 

Cadre 

didactice 

Consilier 

educativ 

Responsabil 

site-ul şcolii 

An școlar 

2019-2020 

 

Cadrele 

didactice 

Elevii 

 

Rapoartele comisiilor 

metodice 

 

Resurse 

proprii 

 

Numărul de 

activități 

 

Schimburi de 

experiență 

 

4. Eficientizarea sistemului de control intern managerial 

1.Elaborarea /revizuirea Echipa An școlar    Implementarea  
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procedurilor obligatorii pentru 

implementarea SCIM  

managerială 

Responsabili 

departamente 

(didactic, 

secretariat, 

contabilitate) 

2019-2020 Personalul 

unității 

Proceduri SCIM Resurse 

proprii 

standardelor de 

control intern 

managerial 

 

Monitorizare

a respectării 

normelor de 

conduită 

 

2.Analiza sistemică a riscurilor 

asociate obiectivelor specific 

legate de desfășurarea 

activităților, elaborarea planurilor 

corespunzătoare, în direcția 

limitării posibilelor consecințe 

negative  

 

Conducătorii 

compartimente

lor/ariilor 

curriculare 

An școlar 

2019-2020 

 

 

Personalul 

unității 

 

Planul de măsuri 

privind  gestionarea 

riscurilor 

 

Resurse 

proprii 

 

Implementarea 

planurilor la nivelul 

unității 

 

Elaborarea 

registrului de 

riscuri 

IV. RESURSE  MATERIALE 

Activități Responsabilități Termene 

Resurse necesare 

Indicatori de 

performanță 

Monitoriza

rea și 

evaluarea 

obiectivelor 

Umane Materiale Financiare 

1.Gestionarea eficientă a resurselor materiale. Dotarea atelierelor cu echipamente performante pentru asigurarea unei pregătiri teoretice și practice 

în conformitate cu SPP  

1.Instructaje periodice cu 

personalul nedidactic și cu elevii 

privind conservarea 

patrimoniului 

Directori 

Administrator 

patrimoniu 

Diriginți 

An școlar 

2019-

2020 

Directori 

Administrator 

patrimoniu 

Cadre 

didactice 

Elevi 

 

Regulamente 

Liste de inventar 

 

Resurse 

proprii 

 

Procese- verbale 

Monitorizar

ea stării 

patrimoniul

ui 

2.Asigurarea condițiilor igienico-

sanitare conform normativelor în 

vigoare și creșterea siguranței în 

mediul școlar.  

Directori 

Administrator 

patrimoniu 

Diriginți 

An școlar 

2019-

2020 

 

Directori 

Administrator 

patrimoniu 

Diriginți 

 

Proceduri 

Regulamente 

 

Resurse 

proprii 

 

Plan de acțiune 

 

 

Monitorizar

ea 

lunară 
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3.Elaborarea și aplicarea 

imediată a planurilor de acțiune 

pentru remedierea 

defecțiunilor/achiziționare de 

mobilier școlar etc. 

Identificarea necesarului de 

echipamente didactice 

 

Directori 

Administrator 

patrimoniu 

Diriginți 

An școlar 

2019-

2020 

 

Directori 

Administrator 

patrimoniu 

Diriginți 

 

Proceduri 

Regulamente 

Lista de echipamente și 

utilaje 

 

Resurse 

proprii 

 

Plan de acțiune 

 

Monitorizar

ea 

lunară 

2. Implicarea autorităților publice locale la îmbunătățirea  și modernizarea infrastructurii școlare prin accesarea de proiecte de finanțare/fonduri de 

la bugetul local 

1.Continuarea lucrărilor de 

investiții 

Director 

Contabil șef 

Primăria/Consiliul 

local 

An școlar 

2019-

2020 

Director 

Contabil șef 

Administrator 

patrimoniu 

 

Proiecte de investiții 

 

Fonduri 

Consiliul 

local 

 

Evoluția 

lucrărilor 

Monitorizar

ea lucrărilor 

Procese- 

verbale de 

recepție 

 

2. Continuarea demersurilor la 

nivel local și județean privind  

reabilitarea  bazei de instruire 

practică 

Director 

Contabil șef 

Primăria/Consiliul 

local 

An școlar 

2019-

2020 

Director 

Contabil șef 

Administrator 

patrimoniu 

 

Proiect reabilitare seră 

Fonduri 

extrabugetare 

 

Evoluția 

lucrărilor 

Monitorizar

ea execuției 

lucrărilor 

 

 

3. Creșterea fondurilor provenite din autofinanțare si utilizarea lor cât mai eficientă 

5. Atragerea de surse pentru 

mărirea fondului de 

autofinanțare  

  Utilizarea fondurilor obținute 

pentru dotarea cu echipamente 

multimedia , echipamente video 

și alte dotări . 

Director 

Contabil șef 

 

An școlar 

2019-

2020 

 

Director 

Contabil șef 

 

Echipamente 

multimedia,echipamente 

video 

 

Resurse 

proprii 

Surse 

extrabugetare 

 

 

Dotarea 

laboratoarelor/ 

cabinetelor de 

informatică, săli 

de clasă 

Monitorizar

ea gradului 

de dotare cu 

material 

didactice a 

laboratoarel

or 

/cabinetelor 
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V. RELAȚII COMUNITARE 

Activități 
Responsabilită

ți 
Termene 

Resurse necesare 

Indicatori de 

performanță 

Monitorizar

ea și 

evaluarea 

obiectivelor 

Umane Materiale Financiare 

1.Consolidarea colaborării cu autoritățile publice locale:Primăria ,Consiliul Local, Poliția,Jandarmeria,ONG-uri, Asociația Părinților, DGASPC 

și cu unități școlare din rețea 

1.Derularea activităților 

prevăzute  în protocoalele 

de parteneriat  încheiate cu 

Primăria ,Consiliul Local, 

Agenția pentru sănătate 

publică,Poliția,Jandarmeria,

ONG-uri, AJOFM, 

DGASPC,Asociația 

părinților , în vederea 

implementării proiectelor 

educative 

 

Echipa 

managerială 

Consilier 

educativ 

An școlar 

2019-2020 

 

Cadre 

didactice 

Elevi 

Partenerii din 

proiecte 

 

Protocoalele 

încheiate cu 

instituțiile respective 

Convenții de 

colaborare 

 

Resurse 

proprii 

Numărul de 

proiecte derulate 

Număr de activități 

desfășurate în 

parteneriat 

Număr de elevi 

participanți  

 

Monitorizare

a 

diseminărilor 

Analizele de 

impact 

2.Dezvoltarea unei reţele de 

parteneriat cu şcolile din 

zonă în vederea derulării 

activităţilor educative 

Echipa 

managerială 

Consilier 

educativ 

An școlar 

2019-2020 

Cadre 

didactice 

Elevi 

 

 

Proiectele 

activităților 

Resurse 

proprii 

Număr de activități 

derulate 

Număr de cadre 

didactice 

participante 

Număr de elevi 

participanți 

 

 

Elemente de 

feed-back 

 

2. Dezvoltarea parteneriatului școală - operator economic 

1. Identificarea de noi 

operatori economici și 

obținerea acordului acestora 

pentru a participa activă la 

buna consiliere și pregătire 

practică a elevilor 

Echipa 

managerială 

Cadre didactice 

Reprezentanți 

operatorilor 

economici 

An școlar 

2019-2020 

Directori 

Cadre didactice 

Reprezentanți 

operatori 

economici, elevi 

Elevi 

Dezvoltarea bazei 

materiale a 

operatorului 

economic 

Resurse 

proprii 

Apariția de noi 

agenți economici în 

zonă care vor fi 

interesaţi de 

colaborare cu 

unitatea noastră 

Parteneriate  

încheiate 
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3.Atragerea unor parteneri 

care să fie dispuși să aloce 

timp și bani  pentru 

activitățile de parteneriat 

Directori 

Cadre didactice 

Reprezentanți 

operatorilor 

economici 

 

An școlar 

2019-2020 

 

Directori 

Cadre didactice 

Reprezentanți 

operatori 

economici 

Elevi 

Existența unei 

baze materiale  

moderne 

Resurse 

proprii 

Locuri de muncă 

pentru elevi și un 

număr mai mare  

de burse 

 

Monitorizare

a inserției 

absolvenților 

4. Analiza desfășurării 

practicii comasate la 

operatorii economici 

Directori 

Cadre didactice 

Reprezentanți 

operatorilor 

economici 

An școlar 

2019-2020 

Directori 

Cadre didactice 

Reprezentanți 

operatori 

economici 

Elevi 

Existența unei 

baze materiale  

moderne cf. SPP 

Resurse 

proprii/ 

operator 

economic 

Agenți economici 

implicați 

Existența 

fișelor de 

evaluare a 

practicii 

comasate 

 

3. Responsabilizarea părinților pentru implicarea în asigurarea  unor servicii educaționale din școală, dezvoltarea parteneriatului școală –

familie 

 

1.Organizarea întâlnirilor 

reprezentanților școlii cu 

părinții elevilor de la toate 

clasele și constituirea 

comitetelor la nivel de 

clasă. 

Echipa 

managerială 

Cadre didactice 

Părinți 

Profesor 

psihopedagog 

An școlar 

2019-2020 

Echipa 

managerială 

Cadre 

didactice 

Părinți 

Profesor 

psihopedagog 

 

Cataloage 

 

Resurse 

proprii 

 

Creșterea 

numărului de 

părinți participanți 

la ședințe 

 

Graficul 

întâlnirilor cu 

părinții 

2. Implicarea Asociației de 

părinți ―Generații pentru 

generații‖ în proiectele 

școlii( Balul bobocilor, 

cursul festiv al claselor a 

XII-a, Balul absolvenţilor, 

organizarea de excursii, 

reamenajare de spații, 

Asociația de 

părinți 

―Generații 

pentru generații 

An școlar 

2019-2020 

 

Părinți 

Cadre 

didactice 

Elevi 

 

Planul activităților 

 

Resurse 

proprii 

Numărul mare de 

activități în 

parteneriat 

 

Diseminarea 

activităților 
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proiecte europene) 

 

4. Accesarea fondurilor europene şi asigurarea continuității în derularea proiectelor finanţate prin programul Erasmus +, promovarea 

participării şi performanţelor la învăţare ale elevilor din grupuri dezavantajate 

1.Diseminarea informațiilor 

referitoare la oportunitățile 

de finanțare prin programe 

și proiecte 

 

Derularea proiectului ROSE 

în condiţiile stabilite 

 

Comisia de 

proiecte 

europene 

Februarie 

–martie 

2020 

 

 

2019-2020 

Comisia de 

proiecte 

europene 

Documentațiile 

specifice proiectelor 

Resurse 

proprii 

 

 

Raportul 

aplicațiilor depuse 

și aplicații aprobate 

 

Analiza 

aplicațiilor 

depuse 

 

 

 

 

2. Acordarea consultanței și 

sprijinului necesar căutării 

de parteneri și redactării 

documentațiilor de finanțare 

 

 

Comisia de 

proiecte 

europene 

Februarie 

–martie 

2020 

Comisia de 

proiecte 

europene 

Documentație 

specifică proiectelor 

europene 

Resurse 

proprii 

Numărul de 

aplicaţii depuse 

Monitorizare

a aplicațiilor 

3.Depunerea de noi aplicaţii 

în domeniul VET  

Comisia de 

proiecte 

europene 

Noiembrie 

2019-

martie 

2020 

Comisia de 

proiecte 

europene 

Documentație 

specifică proiectelor 

europene 

Resurse 

proprii 

Numărul de 

aplicaţii depuse 

Monitorizare

a aplicaţiilor 

                                                                                            
                                                                                                                    DIRECTOR,         

                                                                                                                                                  PROF. GABRIEL  MATEI                                                                                                          
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3.2.2. Planul de şcolarizare pentru anul 2019-2020 

Propuneri pentru planul de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021 

Nr. 

crt DENUMIREA UNITATII DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT, FILIERA, PROFILUL, 

SPECIALIZAREA, DOMENIUL 

PREGĂTIRII DE BAZĂ 

Limba 

de 

predare   

EXISTENT 2019-2020 
PROPUNERI 

2020 -2021 
TOTAL 
 Clasele IX-XII 

Clasa a IX-a  Clasa a X-a  Clasa a XI-a  
Clasa a XII-

a  
Cl. a IX-a 

Nr. 

clase 
Nr. 

elevi 
Nr. 

clase 
Nr. 

elevi 
Nr. 

clase 
Nr. 

elevi 
Nr. 

clase 
Nr. 

elevi 
Nr. 

clase 
Nr. 

elevi 
Nr. 

Clase   
Nr. 

elevi 

  TOTAL GENERAL,din care: 

 Limba 

română 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

52 1324 12 314 13 345 13 322 14 343 12 336 
  Subtotal Lb. română 52 1324 12 314 13 345 13 322 14 343 12 336 
  Filiera Teoretică 8 234 2 59 2 59 2 60 2 56 2 56 
  Profil real 4 105 1 30 1 26 1 27 1 22 1 28 
  Matematică - Informatică 4 105 1 30 1 26 1 27 1 22 1 28 
  Profil uman 4 129 1 29 1 33 1 33 1 34 1 28 
  Științe sociale 4 129 1 29 1 33 1 33 1 34 1 28 
  Filiera tehnologică 44 1090 10 255 11 286 11 262 12 287 10 280 
  Profil tehnic 12 280 3 63 3 78 3 70 3 69 3 84 
  domeniul electronică şi automatizări 4 81 1 16 1 26 1 17 1 22 1 28 
  domeniul mecanica 4 114 1 30 1 28 1 32 1 24 1 28 
  domeniul construcţii şi lucrări publice 4 85 1 17 1 24 1 21 1 23 1 28 
  Profil servicii 12 337 3 92 3 79 3 81 3 85 3 84 
  domeniul economic 4 107 1 32 1 19 1 28 1 28 1 28 
  domeniul turism şi alimentaţie 8 230 2 60 2 60 2 53 2 57 2 56 

  
Profil resurse naturale şi protecţia 

mediului 20 473 4 100 5 129 5 111 6 133 4 112 
  domeniul protecţia mediului 4 95 1 27 1 25 1 21     1 22 1 28 
  domeniul industrie alimentară 8 204 1 29 2 54 2 50 3 71 1 28 
  domeniul agricultură 4 74 1 20 1 23 1 17 1 14 1 28 
  domeniul silvicultură 4 100 1 24 1 27 1 23 1 26 1 28 
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ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL  -  FRECVENȚĂ REDUSĂ 

FILIERA/PROFILUL SPECIALIZARE 

Existent cl. a IX-a, frecvență 

redusă 

 2019-2020 

Propuneri  cl. a IX-a, 
 înv. frecvență redusă. 

2020-2021 

Existent cl. a XI-a, frecvență 

redusă 

 2019-2020 

Propuneri  cl. a XI-a, 
 înv. frecvență redusă. 

2020-2021 

Nr.cl. 
Nr. elevi 

 
Nr.cl. Nr. elevi Nr.cl. 

Nr. elevi 

 
Nr.cl. Nr. elevi 

1) Filiera teoretică, cl a IX-a, 

frecvenţă redusă, total, din care: 
ştiinţe sociale 1 40 

1 28 1 44 1 28 

profil uman, total, din 

care: 

ştiinţe sociale 1 

 

40 1 28 1 44 1 28 

  

 ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL CU DURATA DE 3 ANI, PENTRU  

DOMENIUL 

PREGĂTIRII DE BAZĂ 

 

 

Calificarea 

EXISTENT 2019 - 

20220 

Propuneri cl. a IX-a 
Înv. profesional 

 2020 - 2021 

 
Nr. clase 

Nr. 

elevi 
Nr. clase Nr. elevi 

Mecanică Mecanic auto 1 28 1 28 

Agricultură Horticultor 1 23 1 28 

Industrie alimentara 

Brutar, patiser, preparator produse făinoase 1 28 0,5 14 
Preparator produse din carne și pește - - 0,5 14 

TOTAL 3 79 3 84 
ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL   

Învăţământ postliceal /domenii 

de pregătire 

 

 

Calificarea 

 

  

 

EXISTENT 

2019-2020 

Propuneri  anul I 
înv. postliceal 

2020-2021 
 anul I ZI anul I ZI 

Nr. 

clase 
 Nr. elevi Nr. clase Nr. elevi 

Total BUGET, din care:  -  - 1 28 

Agricultură Tehnician cadastru  funciar topograf -  - 1 28 
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3.2.3. PLAN DE PROMOVARE A IMAGINII ȘCOLII 

An școlar 2019-2020 
OBIECTIVE GENERALE: 

 Crearea şi promovarea unei imagini instituționale pozitive în comunitate; 

 Elaborarea unor proiecte locale care să vizeze multiplicarea experiențelor pozitive şi a exemplelor de bună practică în managementul 

instituțional; 

 Personalizarea ofertei educaționale la nivel instituțional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcție de nevoile şi interesele 

partenerilor şi beneficiarilor procesului educațional. 

 Promovarea unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului școlar, 

  Integrarea elevilor pe piața muncii, susținerea elevilor cu dezavantaj social şi conduite de risc, susținerea elevilor în dezvoltarea altor abilități 

decât cele profesionale 

 Armonizarea ofertei de servicii educaționale şi formare permanentă cu nevoile specifice identificate în unitatea noastră şi comunitatea locală. 

Nr.crt. Acțiuni / măsuri Termen Cine răspunde Observații 

1.  Reactualizarea periodică a paginii WEB/pagina 

facebook 

 Asigurarea funcționării site-ului 

 Conștientizarea importanței aplicării unui pachet de 

sarcini pe probleme de comunicare şi relații cu publicul 

 Reconsiderarea strategiei privind imaginea 

instituțională în rândul elevilor, părinților, comunității 

Permanent 

An școlar 2019-2020 

 

Echipa managerială 

Consilier de imagine 

Coordonator de proiecte 

europene 

Responsabil gestionare pagina 

școlii 

 

2.  Organizarea şi participarea la acțiuni comune şi 

relevante pentru comunitate 

 Stabilirea unor legături, participarea responsabilă a 

tuturor persoanelor implicate la problemele comune ale 

 

Permanent 

Director/directori adjuncți 

Reprezentanți ai instituțiilor 

publice 

Consilier imagine 
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societății civile pentru realizarea proiectelor proprii-şcoală, 

instituții publice locale şi județene 

3.  Asigurarea transparenței necesare participării 

responsabile a tuturor membrilor în structuri parteneriale, 

conducerea locală, părinții reprezentații agenților economici 

în ceea ce privește adecvarea ofertei educaționale a şcolii la 

specificul comunitar 

( întâlniri, şedințe cu caracter informativ, lucrativ, de 

analiză, de consultare) 

 

An școlar 2019-2020 

Echipa managerială 

Reprezentanți ai instituțiilor 

publice 

Consilier imagine 

 

4.  Atragerea de resurse pentru realizarea unor materiale 

de promovare a imaginii şcolii 

 Crearea bazei materiale pentru susţinerea 

promovării-film de prezentare a colegiului, pliante, agende şi 

pixuri personalizate, afişe. 

 Marketing educațional-inițierea,implementarea de 

acțiuni cu parteneri educaţionali, comunitari în ideea 

promovării ofertei educaționale-participarea la şedinţele 

claselor a VIII- a de la școlile generale din municipiu şi zona 

limitrofă. 

Permanent Echipa managerială 

Profesori diriginți 

 
 

5.  Monitorizarea activității extrașcolare şi a 

concursurilor școlare 

Permanent Responsabili comisie metodică  

6.  Organizarea şi desfășurarea simulărilor ladisciplinele 

specifice examenelor naționale - bacalaureat  2019  conform 

reglementărilor legale 

Semestrul al II-lea Directori 

Profesori de specialitate 

 

7.  Realizarea unor planuri operaționale vizând relația 

școlară-părinți ca factor determinant în realizarea 

obiectivelor comune, şedințe,întâlniri periodice ale  elevilor - 

problemă 

Septembrie-octombrie  Echipa managerială  
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8.  Inițierea activităților educative școlare şi extrașcolare 

diferențiate care să răspundă socializării tinerilor  

( concursuri, reuniuni,întâlniri cu agenții 

economici,personalități .) 

Conform calendarului Echipa managerială 

Consilier educativ 

 

9.  Conlucrare cu reprezentanții administrației publice 

locale în confirmarea rețelei școlare şi a planului de 

școlarizare 

Permanent Echipa managerială 

Reprezentanți ai administrației 

locale 

 

10.  Elaborarea planului de dezvoltare a unității școlare 

pentru satisfacerea nevoilor proprii şi ale comunității locale 

Septembrie-octombrie Echipa managerială  

11.  Întreținerea şi dezvoltarea patrimoniului școlar 

pentru crearea unui ambient favorizant procesului de 

învățământ 

Permanent Echipa managerială 

Administrația 

 

12.  Revista şcolii Lyceum Anual/Semestrial Directori 

Coordonator revistă 

 

13.  Prezentarea activităților din şcoală în mass-media 

(radio local și  presa scrisă ) 

Permanent Directori 

Consilier de imagine 

 

14.  Ziua porților deschise la Colegiul Vasile Lovinescu 

Fălticeni 

Semestrul al II-lea Director/directori adjuncți 

Cadre didactice 

 

15.  Organizarea de activități  pentru 

elevi ( Balul Bobocilor, activităţi în parteneriate cu diverse 

instituţii ) 

Octombrie-noiembrie 

pe parcursul anului școlar 

Echipa managerială 

Profesorii diriginți  

 

 

 

 

                                                                                                           Director, 

                                                                                                  Prof. Matei Gabriel 
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3.2.4. Planul activităţilor de tranziţie de la şcoală la locul de muncă 

2018– 2019 

 

OBIECTIV 1. Asigurarea formării profesionale a elevilor în condiții similare locului de muncă 

                      2. Dezvoltarea la elevi a abilităților cheie și a competențelor tehnice corespunzătoare locului de muncă în vederea integrării cu 

succes a absolvenților 

                      3. Responsabilizarea elevilor privind propria formare profesională 

 

 ŢINTĂ : Îmbunătăţirea cu 5% a gradului inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate aşteptate 
Termen 

derealizare 
Responsabili Parteneri 

 Parcurgerea programelor de educaţie şi formare 

profesională  care se vor concentra asupra creşterii 

relevanţei rezultatelor învăţării dobândite la locul de 

muncă. 

 Identificarea agenţilor economici, corespunzător 

domeniilor de pregătire profesională ale şcolii 

 Furnizarea oportunităților de învățare ce nu pot fi 

dobândite în sala de curs. 

 Să se familiarizeze și să-și dezvolte abilitățile 

personale dorite la orice loc de muncă- gestionarea 

timpului, ascultarea instrucțiunilor,precauțiile de sănătate și 

securitate în muncă și abilitățile cheie, precum lucrul în 

echipă și comunicarea, etc. 

 

o Dezvoltarea parteneriatelor 

şi adaptarea curriculum-lui în 

dezvoltare locală 

o Dezvoltarea abilităţilor de 

comunicare, rezolvarea 

problemelor, hotărârea şi 

încrederea, lucrul în echipă şi 

spiritul de iniţiativă. 

An şcolar 

2018-2019 

Responsabilii 

comisiilor metodice 

Cadrele didactice  

Agenţii 

economici 

parteneri de 

practică 

 

OBIECTIV 2: Multiplicarea acţiunilor privind educaţia pentru carieră şi formarea deprinderilor şi abilităţilor practice  prin firma de 

exerciţiu care contribuie la  creşterea şanselor de ocupare a unui loc de muncă. 

 



Planul de Acţiune al Şcolii (PAS) 2015 – 2019 
 
 

 81 

ŢINTĂ : Creşterea relevanţei curriculum –ului în raport cu cerinţele pieţei muncii  prin componenta Curriculum în dezvoltare locală (CDL) 

 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate aşteptate 
Termen de 

realizare 
Responsabili Parteneri 

 Activităţile de elaborare, implementare, 

monitorizare, evaluare şi revizuire a componentei locale a 

curriculum-ului (curriculum în dezvoltare locală – CDL), 

care vor cuprinde intervenţii precum: investigarea 

nevoilor pieţei locale a muncii, destinată exclusiv 

elaborării/ revizuirii CDL 

 Organizarea şi funcţionarea firmelor de exerciţiu, 

în special pentru acele domenii de pregătire profesională 

în care curriculum-ul obligatoriu nu prevede această 

activitate 

 Extinderea firmelor de exercițiu și la alte calificări: 

din domeniul mecanic, agricol, industrie alimentară 

 Utilizarea în procesul de predare învățare a 

metodelor activ participative și a unor strategii de 

învățare adaptate stilurilor individuale de învățare, 

nevoilor, abilităților și gradul de motivare a fiecărui elev. 

 Activităţile desfăşurate în timpul stagiului de 

practică trebuie să respecte tematica de practică, iar 

elevul trebuie să atingă standardele de pregătire(unitățile 

de competență) sau spre atingerea cărora va lucra pe 

perioada stagiului cu respectarea normele de securitate şi 

sănătate în muncă . 

 Modalităţile de evaluare a pregătirii dobândite de 

practicanţi pe perioada stagiului de practică  să fie clare 

o Elaborarea materialelor de 

predare/ învăţare/ evaluare necesare 

implementării CDL 

o Reactualizarea parteneriatelor 

încheiate între unitatea şcolară şi agenţii 

economici locali 

o Parteneriate pentru promovarea 

firmelor de exerciţiu  

Campanii de promovare a 

metodelor de învăţare prin firma 

de exerciţiu 

50% dintre stagiile de instruire practică 

se realizează la agenţii economici 

parteneri 

o Documente şcolare(fişe de 

observaţie/evaluare, fişe de 

lucru, jurnal de practică, 

miniproiecte, plan de afaceri) 

întocmite la sfârşitul perioadelor 

de practică de către elevi  

o Realizarea caietului de practică 

şi verificarea periodică de către 

cadrul didactic şi tutorele de 

practică 

An şcolar 2018-

2019 

 

Echipa 

managerială 

Cadrele didactice 

de specialitate  

Agenţi 

economici 

Unităţi şcolare 

ONG-uri 

An şcolar 2018-

2019 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

Cadrele didactice 

de specialitate 

Agenţi 

economici 

Unităţi şcolare 

Conform 

Contractului de 

pregătire practică 

şi a graficelor de 

instruire practică 

Cadrele didactice 

de specialitate 

Îndrumătorii de 

practică, tutori de 

practică. 

Agenţi 

economici 

Parteneri 

ONG-uri 
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precizate în anexa contractului de pregătire practică, 

împreună cu agentul economic. 

 

OBIECTIV 3: Organizarea procesului de educaţie şi orientare a elevilor având drept rezultat cunoaşterea de sine şi  identificarea  tipului de 

activitate sau de formare pentru care sunt potriviţi.  

 

ŢINTE: Reducerea situaţiilor cu dificultăţi de adaptare la cerinţele locului de muncă. 

Asigurarea pentru elevi a condițiilor de informare, orientare și consiliere privind  cariera. 

 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate aşteptate 
Termen de 

realizare 
Responsabili Parteneri 

 Campanii de informare/conştientizare/ 

mediatizare care vizează: popularizarea 

oportunităţilor de facilitare a tranziţiei de la 

statutul de elev la acela de angajat 

 Dezvoltarea acțiunilor de formare continuă 

(organizarea de workshopuri de dezvoltare a 

competențelor cu implicarea agenților economici) 

 

o Elaborarea de materiale care să 

vină în sprijinul activităţii de consiliere şi 

orientare profesională a elevilor  

o Întocmirea unui plan de acţiune 

privind procesul de orientare în carieră 

o Realizarea unui video – clip cu 

promovarea exemplelor de bune practici 

din timpul stagiilor de practica efectuate 

în ţări ale UE. 

An şcolar  

2018-2019 

 

Consilieri 

psihopedagogi 

Consilier educativ 

Cadre didactice 

diriginţi 

Comisia proiecte 

europene 

Agenţii 

economici 

parteneri 

 Activităţi de dezvoltare, implementare, 

monitorizare şi evaluare a serviciilor de consiliere 

şi orientare profesională a elevilor,  

o Minim 10% dintre absolvenţi vor 

fi integraţi pe piaţa forţei de muncă în 

calificarea obţinută 

An şcolar  

2018-2019 

 

Consilier educativ 

Cadre didactice 

diriginţi 

Agenţii 

economici 

parteneri 

AJOFM 

Suceava 

 Consilierea elevilor pentru buna orientare  

privind cariera. 

 Programul de consiliere se va baza pe 

o Monitorizarea inserţiei socio-

profesionale a absolvenţilor prin 

constituirea bazei de date cu informaţii 

An şcolar  

2018-2019 

 

Echipa managerială 

Consilier educativ 

Cadre didactice 

Agenţii 

economici 

parteneri 
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elaborarea unui plan de carieră 

 Participarea elevilor la simularea unor 

interviuri în vederea angajării 

 Asigurarea unei baze de date care să 

cuprindă situația locurilor de muncă vacante și 

documentele necesare angajării. 

privind absolvenţii  

o Realizarea raportului de analiză a 

inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor 

o Valorificarea rezultatelor analizei 

inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor 

 

diriginţi 

 

 

AJOFM 

Suceava 

 

 
DIRECTOR, 

Profesor Matei Gabriel 
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3.2.5 PLAN DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII 

COLEGIUL „VASILE LOVINESCU” 

2019-2020 
 

Nr. 

crt. 
Activităţi 

Tipul  de 

activitate  
Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare 

1.  
Prevenirea absenteismului şi abandonului şcolar 

 
6,2 

Identificarea şi eliminarea cauzelor care determină 

rata mare de abandon şi absenteim . 

Stagnarea procesului de creştere a absenteismului şi 

abandonului şcolar. 

15.10.2019-

30.08.2020 

Echipa managerială 

Profesori psihopedagogi 

Profesori diriginţi 

Asociaţia de părinţi 

Compartimentul 

secretariat 

Scăderea abandonului și 

absenteismului față de anul 

școlar precedent 

2.  
Imaginea şcolii în mediul online. 

Pagina web a şcolii. 
6,3 

Promovarea imaginii şcolii în mediul online. 

Revizuirea paginii web a şcolii. 

Comunicarea informaţiilor prin mediul online. 

15.10.2019-

30.08.2020 

Echipa managerială 

Catedra de Informatică 

Compartiment 

contabilitate 

Pagina web  a școlii, revizuită 

3.  

Participarea cadrelor didactice la cursuri de 

formare în funcţie de nevoile de formare 

identificate. 

Susţinerea de către cadrele didactice a gradelor 

didactice. 

Înscrierea cadrelor didactice la cursuri de 

reconversie profesională. 

5,4 

Implementarea competenţelor dobândite prin 

formarea cadrelor didactice la orele de curs şi în 

activitatea didactică. 

Obţinerea gradelor didactice definitivat, II şi I de 

către cadrele didactice înscrise. 

Absolvirea cursurilor de reconversie profesională 

de către cadrele didactice participante. 

15.10.2019-

30.08.2020 

Echipa managerială 

Consiliul de 

administraţie 

Comisia de proiecte 

europene 

NUmăr cadre didactice 

participante la cursuri de 

formare cu credite sau fără 

credite 

Personal auxiliar participant la 

cursuri de formare 

Număr cadre didactice înscrise 

la grade didactice. 

Număr cadre didactice cu grade 

absolvite. 

4.  Reabilitarea spaţiilor şcolare 3,6 

Reabiltare corp A 

Reabilitare seră. 

Amenajarea spaţiului verde din jurul şcolii. 

Dotarea sălilor de clasă cu mobilier nou. 

Dotarea spaţiului CDI cu mobilier. 

Dotarea spaţiilor şcolare cu mijloace didactice. 

15.10.2018-

30.08.2019 

Echipa managerială 

Consiliul de 

administraţie 

Compartimentul 

administrativ 

Compartimentul 

contabilitate 

Corp de clădire renovat 

Seră reabilitată 

Spaţiu verde reamenajat 

Săli de clasă dotate cu mobilier 

nou 

Spaţiu CDI dotat cu mobilier 

nou 

Dotare cu mijloace didactice 
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Nr. 

crt. 
Activităţi 

Tipul  de 

activitate  
Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare 

5.  
Solicitarea evaluării exeterne periodice până în 

decembrie 2019. 
6,5 

Îndeplinirea indicatorilor evaluaţi prin procesul de 

evaluare externă periodică. 

15.10.2019-

20.12.2019 

Echipa managerială 

Consiliul de 

administrație  

Contabilitate 

CEAC 

Indeplinirea descriptorilor din 

standardele de referinţă 

6.  

Parcursul educational al elevilor 

 Aplicarea testelor iniţiale şi a fişelor de 

progres. 

 Identificarea elevilor cu CES. 

 Derularea activităţilor remediale.  

 Identificarea elevilor cu performanţe 

deosebite. 

1,6 

Optimizarea procesului de învățare pentru toate 

categoriile de elevi . 

Creșterea procentului de promovabilitate la finalul 

anului școlar 2018-2019 față de anul școlar 

anterior. 

15.10.2019-

30.08.2020 

Echipa managerială 

Responsabili de catedre 

Cadre didactice 

Profesori diriginţi 

Profesori psihopedagogi 

Compartiment 

secretariat 

Creşterea promovabilităţii 

elevilor la final de an şcolar 

Creşterea  numărului de elevi 

capabili de performanţă 

7.  

Proiecte educationale naționale și internaționale 

 Implementarea proiectelor naţionale 

(ROSE) şi europene aflate în derulare şi 

nou aprobate. 

 Propuneri de noi proiecte etapa de 

aplicaţie 2020. 

 Proiecte educaţionale naţionale, 

regionale, judeţene. 

 Proiectul ECO-Şcoala. 

5,4 

Continuarea implementării cu succes a proiectului 

naţional ROSE - anul 3 de proiect. 

Continuarea proiectului Erasmus+, ‖ E-co-logical 

Footprint Training - digital resources for online and 

offline education (e-co-foot)‖, nr. ref. 2017-1-

AT01- KA201-035037. 

Implementarea a două noi proiecte de parteneriat 

aprobate prin aplicaţia 2019. 

Derularea proiectelor educaţionale aprobate prin 

CAEN, CAER, CAEJ şi ECO - Şcoala. 

15.10.2019-

30.08.2020 

Echipa managerială 

Responsabil proiecte 

europene 

Responsabil proiecte 

educative 

Proiecte derulate şi finalizate cu 

succes 

Număr elevi/cadre didactice 

implicate în proiecte 

Proiecte aprobate prin aplicaţii 

depuse în anul următor 

8.  
Oferta de şcolarizare la liceu, şcoala profesională 

şi şcoala postliceală. 
6,5 

Redimensionarea ofertei școlare în funcție de 

cerințele locale, zonale și regionale de pe piața 

muncii, în concordanţă cu actualizările legislative. 

Formularea propunerilor privind planul de 

şcolarizare pentru anul şcolar 2020-2021. 

Realizarea planului de şcolarizare în procent de 

100% pentru toate calificările şi specializările din 

oferta şcolară. 

15.10.2019-

30.08.2020 

Echipa managerială 

Consiliul de 

administraţie 

Responsabili catedre 

CEAC 

Plan de școlarizare realizat 

Creșterea gradului de inserție a 

absolvenților 

9.  

Oferta educațională: CDL, CDȘ 

 

 

3,6 

Identificarea gradului de satisfacție al elevlor față 

de oferta educațională la decizia şcolii din anul 

şcolar în curs(CDȘ). 

Stabilirea de noi propuneri (CDS) pentru anul 

15.10.2019-

30.08.2020 

Echipa managerială 

Comisia de curriculum 

Grad ridicat de satisfacere faţă 

de oferta de curriculum la 

decizia şcolii, propusă 

Grad ridicat de satisfacţie faţă de 
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Nr. 

crt. 
Activităţi 

Tipul  de 

activitate  
Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare 

şcolar viitor. 

Elaborarea curriculumului la decizia şcolii 

Identificarea nevoilor locale pentru întocmirea 

curriculumului în dezvoltare locală. 

Elaborarea curriculumului în dezvoltare locală. 

oferta de curriculum în decizie 

locală, propusă 

 

 

 

 

 

                                                  Director,                                                                                                       Responsabil CEAC, 

                                    prof. Gabriel Matei                                                                                                prof. Ionela Apetroaie 
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3.2.6 PLAN  OPERAŢIONAL 

al activităţii de perfecţionare/formare continuă la nivelul unităţii de învăţământ 

AN ŞCOLAR 2019– 2020 

Formarea/ dezvoltarea profesională curentă a cadrelor didactice 

Nr 

crt 
Obiective Activităţi Etape Termene Resurse 

Responsabili/ 

parteneri 

Indicatori de 

performanţă 

1.  

Eficientizarea activităţilor 

comisiilor metodice/ariilor 

curriculare pentru anul 

școlar în curs. 

Realizarea echivalărilor cu 

90 CPTpentru cadrele 

didactice care au susținut 

gradul didactic II, I, au 

finalizat studii de masterat, 

doctorat, conversii 

profesionale etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informarea responsabililor ariilor 

curriculare şi a responsabililor 

comisiilor metodice. 

Întocmirea dosarelor; realizarea 

comisiei la nivelul unității 

școlare, împreună cu 

prof.metodist din partea CCD Sv; 

eliberarea adeverințelor de 

echivalare a diverselor forme de 

perfecționare/ formare urmate de 

către cadrele didactice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentarea 

activităților 

pentru anul școlar 

în curs. 

Diseminarea 

Metodologiei de 

echivalare la 

nivelul unității de 

învățământ; 

Întocmirea 

dosarelor cadrelor 

didactice 

solicitante; 

Verificarea 

dosarelor de către 

Comisia al cărei 

Președinte este 

directorul unității 

școlare; 

Validarea 

dosarelor; 

Eliberarea 

adeverințelor cu 

90 CPT  

Septembrie 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

1-30 

septembrie 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilii 

comisiilor metodice 

 

 

 

Directorul unității 

școlare;  

Responsabilul cu 

formarea continuă; 

Profesorul metodist 

CCD Sv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Responsabilul de     

     formare continuă  

– Directorul unităţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proces- verbal 

Dosarele cadrelor 

didactice; 

Solicitările scrise 

ale cadrelor 

didactice; 

Proces-verbal de 

validare a dosarelor, 

Adeverințele de 

echivalare cu 90 

CPT 
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Nr 

crt 
Obiective Activităţi Etape Termene Resurse 

Responsabili/ 

parteneri 

Indicatori de 

performanţă 

2.  
Perfecţionarea la nivelul 

instituţional. 

Informarea cadrelor didactice 

asupra noilor schimbări apărute 

în curriculum prin participarea la 

consfătuirile anuale   

Participarea la 

consfături a 

cadrelor didactice 

Septembrie 

2019 

– Cadrele didactice 

– Responsabilii 

comisiilor metodice 

– Responsabilii 

comisiilor metodice  

– Inspectorii de 

specialitate 

Prezenţa graficului 

consfătuirilor din 

anul şcolar 2018-

2019 

3.  
Perfecţionarea prin 

cercurile pedagogice 

Organizarea activităţilor de 

formare curentă în cadrul 

cercurilor  pedagogice, în acord 

cu  tematica prioritară a 

optimizării curriculum-ului. 

Stabilirea 

cercurilor 

pedagogice 

Octombrie 

2019 

 

– Cadrele didactice 

– Responsabilii de 

cerc pedagogic 

 

– Cadrele didactice 

– Inspectorii şcolari 

de specialitate 

Calendarul 

activităţilor de 

formare curentă 

organizate de 

cercurile 

pedagogice  

4. 

Responzabilizarea fiecărui 

cadru didactic privind 

planificarea procesului 

instructiv-educativ 

Realizarea planificărilor 

calendaristice conform 

reglementărilor aflate în vigoare 

Redactarea 

planificărilor 

calendaristice, 

valorificând 

strategii didcatice 

interactive 

Septembrie-

Octombrie 

2019 

– Cadrele didactice 

– Responsabilii 

comisiilor metodice 

– Responsabilii 

comisiilor metodice  

– Directorii şcolii 

Depunerea şi 

avizarea 

planificărilor 

calendaristice 

5. 

– Diagnoza nevoilor de 

formare/ dezvoltare 

profesională.  

– Identificarea nevoilor de 

formare continuă a 

personalului didactic, pe 

baza rezultatelor de la 

inspecţii, asistenţelor la 

lecţii, rezultatelor la 

examene de titularizare şi 

grade didactice  

– Aplicarea chestionarelor de 

nevoi în activitatea de formare; 

– Inspecţiile de specialitate, 

tematice, speciale 

– Asistenţe şi interasistenţe la 

ore 

– Fişa 

inspecţiilor 

şcolare  

– Fişa 

metodistului 

– Chestionare  

– Planurile de 

dezvoltare 

instituţională  

Semestrial 

– Cadrele didactice 

– Responsabilii 

comisiilor metodice 

– Directorii unităţii 

şcolare 

– Inspectorii de 

specialitate 

– Inspectorii şcolari,  

– Metodiştii,  

– Directorii, 

– Responsabilii  cu 

perfecţionarea, 

– Responsabilii 

cercurilor pedagogice, 

– Mentorii, formatorii 

Studii de nevoi pe 

discipline/ niveluri 

de şcolaritate/ 

comunităţi  
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Nr 

crt 
Obiective Activităţi Etape Termene Resurse 

Responsabili/ 

parteneri 

Indicatori de 

performanţă 

6. 

Centralizarea informaţiilor 

cu privire la  nevoile de 

formare pentru proiectarea 

activităţilor de formare 

curentă în unităţile 

şcolare/cercuri 

pedagogice/unităţi conexe 

ISJ. 

– Planurile activităţii de 

formare/dezvoltare profesională 

din unităţile şcolare 

– Calendarul activităţilor din 

cadrul ―Zilelor metodice‖  

– Oferta şi suplimentul de ofertă 

al C.C.D. 

Prezentare de 

programe, 

calendare, oferte 

de dezvoltare 

profesională  

Semestrial 

– Cadrele didactice 

– Directorii unităţii 

şcolare 

– Inspector dezv. 

profesională  

– Inspectori şcolari de 

specialitate  

– Director C.C.D.  

– Responsabili cercuri 

pedagogice  

– Numărul şi 

tematica activităţilor  

– Număr 

participanţi  

– Chestionare de 

evaluare a 

activităţilor  

7. 

Diseminarea ofertei de 

perfecţionare şi formare 

continuă 

Prezentarea ofertei de formare a 

Casei Corpului Didactic ; 

prezentarea diverselor activități 

de formare; 

– Activitate de 

diseminare 

– Workshop-uri 

– Conferințe  

– Seminarii 

Octombrie 

2019 

– Cadrele didactice 

– Responsabilul 

comisiei de formare 

continuă 

– Responsabilii 

comisiilor metodice  

 

Chestionare  

8. 

Orientarea cadrelor 

didactice înspre 

promovarea  un învăţământ 

durabil, centrat pe elev și 

pe asigurarea stării de bine 

în procesul didactic 

Încurajarea  participării cadrelor 

didactice la cursurile de formare 

în acord cu dezvoltarea durabilă 

și cu crearea unei stări de bine la 

școală 

Stabilirea în 

comisii metodice 

şi aprobarea, în 

C.A., a 

modalităţii de 

stimulare a 

cadrelor didactice 

pentru formarea 

continuă 

Octombrie 

2019 

– Cadrele didactice 

– Responsabilii 

comisiilor metodice, 

– Directori, inspectori  

– Profesori metodişti 

– Responsabilii 

comisiilor metodice 

– Directorii unităţii 

Comisiile metodice 

vor propune criterii 

care vor viza 

formarea continuă a 

cadrelor didactice 

9. 

Actualizarea 

instrumentelor de 

monitorizare, la nivelul 

unității școlare, a formelor 

de perfecţionare parcurse  

şi a opţiunilor de formare a 

cadrelor didactice. 

Fişele individuale de  formare 

continuă şi documentele 

justificative  

Întocmirea şi 

reînnoirea bazei  

de date  

Octombrie 

2019 

– Responsabilul 

comisiei de formare 

continuă 

– Directorul unităţii 

Responsabilul comisiei 

de perfecţionare din 

unitatea  şcolară  

 

Nr. de participanţi 

raportat la necesarul  

identificat  
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Nr 

crt 
Obiective Activităţi Etape Termene Resurse 

Responsabili/ 

parteneri 

Indicatori de 

performanţă 

10. 

– Promovarea 

programelor de formare 

necesare pregătirii cadrelor 

didactice, în vederea 

valorificării reţelelor de 

calculatoare 

şi a softurilor educaţionale 

existente în şcoală. 

– Folosirea programului Ael, în 

procesul înstructiv – educativ 

– Folosirea laboratorului 

multimedia şi a tablei Interwrite  

– Integrarea noilor tehnologii 

moderne de comunicare şi 

informare în procesul de predare 

– învăţare (lecţii virtuale, 

realizare şi prezentare de 

proiecte, audiţii, etc) 

Întocmirea 

graficului de 

intrare în 

laboratorul 

multimedia, CDI 

Octombrie 

2019 

 Cadre didactice 

Profesorii de limbi 

moderne 

 Responsabilii 

comisilor metodice  

Laboratorul 

multimedia va fi 

folosit între orele 8 

– 20 zilnic  

Activităţi curente 

în  laboratorul 

Multimedia și 

CDI 

Permanent 

Cadre didactice 

Profesorii de limbi 

moderne 

Profesorii de limba și 

literatura română 

Cadrele didactice 

Responsabilii 

comisiilor metodice 

Bibliotecarul unității 

școlare/ profesorul 

documentarist 

-procesele-verbale 

întocmite de către 

bibliotecarul unității 

școlare pentru toate 

activitățile derulate 

în CDI 

11. 

– Optimizarea  metodelor 

de monitorizare şi 

consiliere a profesorilor 

debutanţi. 

 

 

– Realizarea  unor  programe de 

formare pentru cadrele didactice, 

în funcție de nevoile identificate; 

– Organizarea unor activități/  

programe de formare pentru      

sprijinirea cadrelor didactice 

aflate la începutul carierei 

– Elaborarea unor suporturi de 

curs specifice  nevoilor 

identificate 

– Organizarea unor activităţi cu 

caracter metodic  

– Elaborarea de proiecte şi 

– Identificarea 

nevoilor 

debutanţilor 

 

Noiembrie 

2019 

Cadrele didactice 

debutante  – Profesorii formatori 

ai unităţii școlare 

– Comisia de formare 

continuă 

Număr de 

cadre 

didactice 

participante 

la cursuri de 

formare derulate în 

şcoală și în alte 

centre acreditate în 

acest sens. 

– Iniţierea şi 

derularea 

programelor de 

formare 

2019-2020 
Cadrele  didactice 

debutante 

– Participarea 

profesorilor tineri 

la activităţi cu 

caracter metodic 

– realizarea de 

asistenţe şi  

interasistenţe 

2019-2020 
Cadrele  didactice 

debutante 

– Metodişti  

– Mentori  

– Formatori  
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Nr 

crt 
Obiective Activităţi Etape Termene Resurse 

Responsabili/ 

parteneri 

Indicatori de 

performanţă 

schiţe pentru activităţile didactice 

şi extra-curriculare de către 

cadrele stagiare până la obţinerea 

definitivatului în învăţământ 

– Realizarea planificării  a  

proiectării didactice pe unităţi de 

învăţare, în acord cu legislația în 

vigoare 

– Realizarea unor planuri 

remediale/ fișe de activități/ 

materiale utile în lucrul cu elevii 

cu Ces (pentru fiecare arie 

curriculară) 

– Propunerea unor materiale de 

lucru/ fișe de lucru/ schițe de 

lecții în funcție de nevoile de 

învățare (în cazul elevilor cu 

CeS) 

– Realizarea unor planuri de 

adaptare curriculară (cf. Anexei 

14 de la Cjrae SV). 

– Redactarea 

planurilor de 

lecţie şi a 

proiectărilor pe 

unităţi de 

învăţare, în acord 

cu nevoia de a 

situa elevul în 

centru procesului 

instructiv-

educativ. 

– realizarea 

fișelor de lucru și 

a materialelor 

didactice pentru 

elevii cu Ces 

Permanent 
– Cadre didactice 

stagiare / debutante 

– Metodişti  

– Mentori  

– Formatori 

– Psihologul școlar 

Proiectarea 

unităţilor de 

învăţare 

Planurile de lecţii 

Fișe de lucru/ 

planuri remediale, 

planuri de 

intervenție 

personalizată 
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Nr 

crt 
Obiective Activităţi Etape Termene Resurse 

Responsabili/ 

parteneri 

Indicatori de 

performanţă 

12. 

– Perfecţionarea la nivelul 

catedrelor şi comisiilor 

metodice. 

– Dezvoltarea 

compeţenţelor profesionale 

specifice,  în scopul 

obţinerii unor performanţe 

observabile şi măsurabile 

în activităţile cu elevii. 

– Pregătirea şi susţinerea unor 

activități demonstrative şcolare şi 

extraşcolare, folosind strategii 

didactice interactive, în acord cu 

stilurile de invățare. 

– Organizarea şi desfăşurarea 

unor activităţi instructiv-

educative extra-şcolare:  cercuri 

pe obiecte, vizionări de filme, 

spectacole, excursii didactice, 

concursuri, vizite de studiu  etc. 

– Elaborarea 

strategiilor 

didactice centrate 

pe elev şi pe 

stilurile de 

învățare. 

– Folosirea 

metodelor 

moderne de 

predare–învăţare– 

evaluare  

– Activităţi 

metodice în 

comisii  

Conform 

graficului 

stabilit de 

comisiile 

metodice 

– Cadrele didactice 

– Responsabilii 

comisiilor metodice, 

– Directori 

– Inspectori  

– Profesori metodişti 

– Cadrele didactice 

– Responsabilii 

comisiilor metodice  

– Membrii comisiei 

pentru curriculum 

– Directorii şcolii 

– Proiectele 

derulate pe 

parcursul 

activităţilor 

educative.  

– Portofolii 

ilustrative  

– Jurnal de 

impresii  

– Prezentări power 

point 

– Pagina de fb a 

unității școlare etc. 

13. 

– Dezvoltarea relaţiilor de 

colaborare cu instituţii 

partenere din Uniunea 

Europeană 

– Îmbunătăţirea 

cunoştinţelor de limbă 

străină  

– Preocupare pentru 

schimbul de experienţă cu 

colegi din ţări ale UE 

– Antrenarea profesorilor şi a 

elevilor şcolii în derularea de 

proiecte şi programe europene, în 

cadrul programelor educaţionale 

de tip Erasmus + 

– Dezvoltarea de parteneriate 

externe 

– Participarea la programe şi 

activităţi organizate în cadrul 

Săptămânii Vet, World largest 

lesson, Săptămâna educației 

– Informarea 

colectivului de 

cadre didactice 

asupra 

activităţilor deja 

derulate sau în 

curs de 

desfăşurare din 

cadrul 

programelor în 

care şcoala este 

implicată 

Conform 

graficului 

Colectivul pentru 

programe  

Catedra de limbi 

moderne 

 Comisia pentru 

programe europene 

Comisia diriginților 

 

Se vor informa 

periodic cadrele 

didactice ale şcolii 

despre derularea 

programelor 
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Nr 

crt 
Obiective Activităţi Etape Termene Resurse 

Responsabili/ 

parteneri 

Indicatori de 

performanţă 

globale, Ziua Europei, Junior 

Achievement, Clubul European, 

E-Twinning projects etc. 

– Identificarea 

ofertei de 

programe 

– Întocmirea şi 

depunerea 

cererilor de 

aplicație 

– Derularea 

programelor  

– La datele 

apariţiei 

– Conform 

termenelor 

–  Comisia  pentru 

programe europene 

– Catedra de limbi 

moderne 

– Comisia diriginților 

– Elevii și părinții  

 Membrii comisiei de 

programe europene 

Membrii comisiei 

diriginților 

Consilierul educativ al 

unității școlare 

Implicarea şcolii în 

noi 

activități/programe  

14. 

Acordarea calificativelor 

parţiale şi anuale pentru 

activitatea desfăşurată 

Elaborarea fişei de autoevaluare  

Prezentarea şi 

completarea fişei 

de autoevaluare 

 

Iulie 

2020 
Cadrele didactice 

Directorii unităţii 

şcolare  

Fişe de 

autoevaluare/evalua

re 

 

 

Formarea/ dezvoltarea profesională prin grade didactice 

 

1.  

Diseminarea informaţiilor 

utile pentru susţinerea 

gradelor didactice şi 

elaborarea materialelor 

pentru instrumentarea 

activităţii de organizare a 

parcurgerii etapelor de 

formare continuă  

 

Prezentarea şi diseminarea 

calendarului activităţilor de 

perfecţionare 

Macheta şi 

calendarul 

gradelor didactice  

Octombrie 

2019 

– Cadrele didactice 

– Responsabilii 

comisiilor metodice  

– Responsabilul 

comisiei de formare 

continuă 

– Directorul unităţii 

Nr. solicitări 

înscrieri/ nr. cereri 

acceptate  
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Nr 

crt 
Obiective Activităţi Etape Termene Resurse 

Responsabili/ 

parteneri 

Indicatori de 

performanţă 

2.  

Organizarea, planificarea şi 

înregistrarea înscrierilor 

pentru susţinerea gradelor 

didactice  

– Întocmirea bazei de date a 

personalului înscris pentru 

susţinerea gradelor didactice 

– Completarea fişelor de 

înscriere la gradele didactice  

– Îndrumare în realizarea 

dosarelor de înscriere la grade 

didactice 

– Identificarea 

cadrelor didactice 

care vor susţine 

grade didactice 

– Baza de date 

pentru grade 

didactice  

Octombrie 

2019 

– Cadrele didactice 

– Responsabilii 

comisiilor metodice 

– Responsabilul 

comisiei de formare 

continuă 

– Directorul unităţii 

Raport pentru 

Consiliul de 

Administraţie al 

unităţii şcolare.  

3.  

Verificarea şi transmiterea 

documentelor pentru 

înscrierea la gradele 

didactice către 

Inspectoratul Şcolar 

Judeţean /centrele 

universitare solicitate  

– Situaţia statistică a cadrelor 

didactice înscrise la forme de 

perfecţionare prin grade didactice 

– Depunerea dosarelor  

Baza de date 

pentru  inscrierea 

la grade didactice/ 

borderouri  

Octombrie 

2019 

Iunie 2020, 

cf. 

planificării 

– Cadrele didactice 

– Responsabilii 

comisiilor metodice 

– Responsabilul 

comisiei de formare 

continuă 

– Secretariatul unităţii 

– Directorul unităţii 

 

Procentul cadrelor 

didactice acceptate 

la inscrierea pentru 

sustinerea gradelor 

didactice 

4.  

Înregistrarea rezultatelor la 

examenele pentru 

susţinerea gradelor 

didactice în sesiunea 2019 

şi analiza statistică 

comparativă a acestora. 

 

Monitorizarea corelaţiei 

între rezultatele inspecţiilor 

şi cele ale examenelor de 

susţinere a gradelor 

didactice  

-Situaţia statistică cu rezultatele 

examenelor de grad 

– Procesele verbale încheiate la 

inspecţiile cadrelor didactice 

 

Baza de date 

pentru grade 

didactice  

Septembrie 

2020 

– Cadrele didactice 

– Responsabilii 

comisiilor metodice 

– Responsabilul 

comisiei de formare 

continuă 

– Secretariatul unităţii 

– Directorul unităţii 

Studiu şi raport 

pentru  Consiliul de 

Administraţie al 

unităţii şcolare.  

 

 

Studiu de eficienţă a 

îndrumării  
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Nr 

crt 
Obiective Activităţi Etape Termene Resurse 

Responsabili/ 

parteneri 

Indicatori de 

performanţă 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfecţionarea periodică (o dată la 5 ani) 

 

1. 

Diseminarea informaţiilor 

privind oferta de programe 

de perfecţionare periodică  

– Întâlniri periodice cu 

responsabilii cu perfecţionarea şi 

cu directorii  

– Consultarea :Site-ul I.S.J.-ului 

– Site-ul C.C.D.-ului 

– Site-ul M.E.C. 

– Site-uri ale furnizorilor de 

formare continuă 

– Site-uri universitare 

 

– Buletinul 

fomării continue  

– Mass-media 

locală  

Lunar 

– Cadrele didactice 

– Responsabilii 

comisiilor metodice 

– Responsabilul 

comisiei de formare 

continuă 

– Directorii unităţii 

şcolare 

Număr şi diversitate 

solicitări  

2. 

Eficientizarea monitorizării 

parcurgerii etapelor în 

perfecţionarea periodică 

prin Tabloul de bord al 

perfecţionării  

Realizarea situaţiei statistice a 

cadrelor didactice 

Baza de date  

Perfecţionare 
Periodic 

– Cadrele didactice 

– Responsabilii 

comisiilor metodice  

Responsabilul comisiei 

de formare continuă 

Studiu pentru 

nevoile de 

perfecţionare  

3. 

Realizarea  unor 

parteneriate instituţionale 

cu furnizorii acreditaţi de 

formare, în scopul 

Realizarea de programe proprii 

de formare continuă a 

personalului şcolii, în funcţie de 

nevoile identificate. 

Iniţierea şi 

derularea 

programelor de 

formare 

Semestrial 

– Cadrele didactice 

– Responsabilii 

comisiilor metodice  

– Responsabilul 

comisiei de formare 

continuă 

Nr. participanţi/ nr. 

solicitări, necesar  
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Nr 

crt 
Obiective Activităţi Etape Termene Resurse 

Responsabili/ 

parteneri 

Indicatori de 

performanţă 

optimizării activităţilor de 

formare şi dezvoltare 

profesională a cadrelor 

didactice şi didactic 

auxiliare 

Organizarea grupelor pentru 

participarea la modulele de 

formare continuă în cadrul 

perfecţionării periodice pentru 

ofertanţii locali de programe 

acreditaţi 

Organizarea de 

programe de 

formare la nivelul 

şcolii 

Semestrial 

– Cadrele didactice 

– Responsabilii 

comisiilor metodice 

– Formatorii locali/ 

regionali/ internaţionali 

Nr. participanţi/ nr. 

solicitări, necesar 

Sprijinirea elaborării 

documentelor de solicitare a 

acreditării pentru noi ofertanţi 

locali de formare/ noi programe 

de formare (C.C.D., instituţii 

universitare etc) 

Elaborarea 

documentelor în 

vederea 

desfăşurării de 

programe de 

formare  

Anual 

– Cadrele didactice 

– Responsabilii 

comisiilor metodice 

Responsabilul comisiei 

de formare continuă 

Nr. participanţi/ nr. 

solicitări, necesar 

Studii de nevoi de 

formare 

 

Semestrial 
Responsabilii 

comisiilor metodice 

Responsabilul comisiei 

de formare continuă 

Chestionare  

de nevoi personale 

 

 

 

 

Formare iniţială 

1. 

Organizarea , cu prioritate,  

a activităţilor de mentorat 

pentru stagiatură, din 

cadrul ―Zilei Stagiarului‖, 

sub forma unor activităţi 

metodice aplicative/ 

demonstrative. 

Participarea cadrelor didactice la 

activităţi de mentorat 

Elaborarea şi 

derularea 

programelor de 

formare pentru 

stagiari  

2019-2020 
Cadrele didactice 

stagiare 

Mentorii 

Formatorii 

Responsabilul comisiei 

de formare continuă 

– Nr participanţi 

– Nr experienţe 

pozitive diseminate  
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Nr 

crt 
Obiective Activităţi Etape Termene Resurse 

Responsabili/ 

parteneri 

Indicatori de 

performanţă 

2. 

 

 

 

 

 

Sprijinirea derulării 

programelor de reconversie 

profesională şi formare 

continuă pentru adulţi . 

Participarea cadrelor didactice la 

programe de conversie 

profesională/ programe de 

formare continuă pentru adulți. 

Elaborarea 

documentelor în 

vederea 

desfăşurării de 

programe de 

formare, în 

funcție de fiecare 

caz în parte 

(reconversie/ 

formare 

continuă). 

Anual 
Cadre didactice 

necalificate 

– Mentorii 

– Formatorii 

– Responsabilul 

comisiei de formare 

continuă 

– Directorul unităţii 

Număr participanţi 

la aceste  programe . 

 

 

                                                                                                                 Responsabil formare continuă, 

                                                                                                                    Prof. Ariton Gabriela 
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3.2.7. Planul de dezvoltare profesională a personalului didactic auxiliar şi nedidactic secretariat 

2019 - 2020 

 

OBIECTIV 1: Stimularea dezvoltării personale și profesionale a personalului didactic auxiliar și nedidactic 

ŢINTĂ:           Eficientizarea serviciilor oferite de şcoală de către personalul didactic auxiliar şi nedidactic 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate aşteptate 
Termen de 

realizare 

Persoana/  

persoane care 

răspund 

Parteneri 

- Investiție în resursele umane prin stagii de 

formare continuă 

-Identificarea necesităților de instruire a angajaților 

pentru îmbunătățirea rezultatelor activității 

desfășurate în scopul îndeplinirii sarcinilor  

Ponderea participanţilor la 

cursuri de formare pe teme 

legate de nevoile specifice 

identificate în şcoală să fie de 

peste 80%.  

An şcolar  

2019-2020 

Echipa 

managerială 

Serviciile: 

Secretariat 

Contabilitate 

Administrativ 

Centre de specializare 

în domeniul 

- Participarea la cursuri de perfecţionare a tuturor 

categoriilor de personal în funcţie de exigenţele 

postului 

Utilizarea mijloacelor moderne 

de prelucrare şi stocare a datelor 

necesare în vederea organizării şi 

administrării patrimoniului 

şcolii. 

An şcolar  

2019-2020 

Echipa 

managerială 

Serviciile: 

Secretariat 

Contabilitate 

Administrativ 

- 

- Consultarea publicaţiilor Monitorului Oficial şi a 

altor documente ce conţin ordine, norme, dispoziţii, 

etc. emise de MEN, MFP 

Aplicarea corectă şi la timp a 

legislaţiei în vigoare 

Îndeplinirea sarcinilor conform 

fişei postului cu respectarea 

strictă a legislaţiei în vigoare 

Permanent 

Serviciile: 

Administrativ 

Secretariat 

Contabilitate 

 

Publicaţiile 

Monitorului Oficial şi 

Site-uri specializate în 

legislaţie 

- Asigurarea formării specifice şi a consultanţei 

pentru personalul financiar contabil şi administrativ 

Aplicarea corectă şi la timp a 

legislaţiei în vigoare Permanent 

Echipa 

managerială 

Serviciile: 

Publicaţiile 

Monitorului Oficial şi 

Site-uri specializate în 
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Secretariat 

Contabilitate 

Administrativ 

legislaţie 

- Prezentarea, dezbaterea, analiza, însuşirea şi 

stabilirea modului de aplicare a noilor apariţii 

legislative, în cadrul fiecărui compartiment de lucru 

(contabilitate, secretariat, administraţie) 

Îmbunătăţirea calităţii activităţii 

desfăşurate în concordanţă cu 

cerinţele actuale, pe domenii şi 

îndeplinirea sarcinilor conform 

fişei postului cu respectarea 

strică am legislaţiei în vigoare 

Permanent 

Personalul 

didactic auxiliar şi 

nedidactic 

Personalul cu funcţii 

de conducere din 

cadrul 

compartimentelor 

unităţii 

OBIECTIV 2:  Pregătirea profesională a personalului didactic auxiliar şi nedidactic 

ŢINTĂ:            Personal didactic auxiliar și nedidactic bine instruit 

- Participarea la cursuri de perfecţionare a tuturor 

categoriilor de personal (inclusiv pază, cantină, 

spălătorie,centrala termică)asigurându-se 

concordanță între cerințele postului și calitățile 

angajatului. 

Îndeplinirea  sarcinilor din fişa 

postului  

An şcolar 

 2019-2020 

Echipa 

managerială 

Serviciile: 

Secretariat 

Contabilitate 

Administrativ 

Unităţi specializate în 

domeniu 

- Promovarea imaginii în exteriorul şcolii a 

activităţii desfăşurate  de cadrele didactice auxiliare 

şi de personalul nedidactic prin comportament 

civilizat, responsabilitate, seriozitate, operativitate 

şi comunicare cu  elevii, cadrele didactice, colegi, 

părinţi  şi persoanele  din afara unităţii 

Imaginea unităţii de învăţământ 

în afara instituţiei 

An şcolar 

 2019-2020 

Echipa 

managerială 

Serviciile: 

Secretariat 

Contabilitate 

Administrativ 

Persoane fizice, 

juridice, mass-media 

- Perfecţionarea prin participarea la cursuri 

organizate în cadrul Casei Corpului Didactic 

Suceava şi prin alte Programe de formare  

profesională: I. S. J. Suceava, Info - Educaţia Iaşi, I. 

T. M. Suceava, Finanţele Publice Suceava, etc. 

Asigurarea calităţii  desfăşurării 

activităţii financiar – contabile, 

conform prevederilor legislaţiei 

în domeniu 

Permanent 

 

Personalul 

didactic auxiliar 

Unităţi furnizoare de 

servicii de instruire şi 

perfecţionare 
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- Realizarea unei mai bune comunicări între diferite 

nivele ierarhice ale structurii organizatorice din 

unitate (compartimente, servicii) referitoare la 

procesele  sistemului de management al calităţii şi  

la eficacitatea acestora. 

Îmbunătăţirea sistemului de 

management al calităţii în 

învăţământ. 
permanent 

Echipa 

managerială 

Serviciile: 

Administrativ 

Secretariat 

Contabilitate 

Personalul angajat din 

compartimentele 

specializate din 

unitate 

- Formarea continuă – înscrierea la cursuri de 

master 

Perfecţionarea angajaţilor din 

cadrul serviciului secretariat şi 

contabilitate 

An școlar  

2019 -2020 

Personalul  de la 

serviciile 

secretariat si 

contabilitate 

Universitatea „Ştefan 

cel Mare‖  Suceava 

 
DIRECTOR: PROF. MATEI GABRIEL 
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PARTEA a IV-a – CONSULTARE, MONITORIZARE, EVALUARE 

  

 4.1. CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

 

 Planul de acţiune al unei şcoli de învăţământ profesional şi tehnic este un document strategic 

prin care se prezintă comunităţii locale şi zonale, beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai serviciilor 

educaţionale oferite de şcoală şi altor factori interesaţi politica şcolii în ceea ce priveşte dezvoltarea 

ei ulterioară şi modul în care se va realiza atingerea obiectivelor şi ţintelor propuse pe termen mediu 

şi lung. 

 Racordarea şcolii la nevoile comunităţii pe care o deserveşte se realizează doar prin 

consultarea beneficiarilor cu privire la nevoile pe care le au în legătură cu pregătirea şi formarea 

forţei de muncă necesară dezvoltării zonei dar şi bunei convieţuiri şi integrări la nivel social. 

 Prin consultare se urmăreşte realizarea unei bune promovări a şcolii şi aplicarea unei politici 

de marketing educaţional care să susţină dezvoltarea unităţii şcolare şi îmbunătăţirea serviciilor 

educaţionale. 

 

 4.2. PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR DE CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI 

EVALUARE 

 

Nr. 

crt. 
Acţiunea Responsabili/Parteneri Termen 

1. 

Consultarea  partenerilor sociali cu 

privire la stabilirea unui plan de 

şcolarizare realist 

Agenţi economici 

Reprezentanţi administraţie 

locală, zonală 

Unităţi şcolare de învăţământ 

gimnazial 

CJRAE 

Noiembrie-decembrie 

2019 

2. 
Identificarea nevoilor de calificare 

profesională la nivel local şi zonal. 

Agenţi economici 

Reprezentanţi administraţie 

locală, zonală 

Noiembrie-decembrie 

2019 

3. 

Monitorizarea internă semestrială 

la nivelul compartimentelor 

funcţionale din şcoală 

Echipa managerială 

Responsabilii 

compartimentelor funcţionale 

La sfârşitul fiecărui 

semestru 

4. 
Monitorizare internă a activităţilor 

prin CEAC 

CEAC 

Echipa managerială 

Conform calendarului 

An şcolar 2019-2020 

5. 

Analiza informaţiilor privind 

progresul realizat în atingerea 

obiectivelor 

Echipa managerială 
Conform calendarului 

An şcolar 2019-2020 

6. 

Comunicarea acţiunilor corective 

propuse, prin raportare la 

rezultatele obţinute 

Echipa managerială 

Responsabilii comisiilor 

metodice 

Conform calendarului 

An şcolar 2019-2020 

7. Autoevaluare / evaluare internă 

Personal angajat în unitatea 

şcolară 

Echipa managerială 

Semestrial/ anual 

conform fişelor de 

evaluare 
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Nr. 

crt. 
Acţiunea Responsabili/Parteneri Termen 

8. 
Evaluarea externă periodică 

realizată de ARACIP   

ARACIP 

Echipa managerială 
Conform calendarului 

9. 
Monitorizare externă realizată de 

reprezentanți CLDPS 

Reprezentanţi CLDPS 

Echipa managerială 
Conform planificării 

11. 

Analiza activităţii derulate prin 

raportare la indicatorii PAS. 

Evaluarea progresului în atingerea 

ţintelor 

Echipa managerială 

Reprezentaţii partenerilor sociali 
Semestrial/ anual 

12. 

Reactualizarea PAS-ului din 

perspectiva atingerii ţintelor 

asumate la nivelul unităţii şcolare 

şi al comunităţii 

Echipa managerială 

Reprezentaţii partenerilor sociali 
Octombrie 2019 

 

  

 4. 3. GLOSAR 

 

AMIGO – Ancheta asupra forţei de muncă efectuată în gospodării 

AJOFM – Agenţia judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă  

CDI – Centru de Informare şi Documentare 

CEAC – Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în Educaţie 

Cheltuielile pentru educaţie – se referă la ansamblul resurselor financiare folosite de instituţiile şi 

programele de educaţie. Conform Manualului OECD, acestea se grupează în trei categorii (OECD, 

2004, p. 63): 

 cheltuieli pentru bunuri şi servicii, respectiv cheltuielile pentru: 

- instruire (ex. costurile pentru predare); 

- bunurile furnizate de instituţii în scopuri educative (ex. manualele, materialele pedagogice); 

- formarea ucenicilor şi a altor participanţi la programele duale (combinaţie de învăţământ şi 

pregătire prin munca productivă în întreprinderi); 

- administraţia învăţământului (la nivel central, regional şi local); 

- cheltuielile de capital şi plata locaţiei; 

- nevoile educative speciale şi consilierea. 

 cheltuielile pentru cercetare-dezvoltare , care se referă la: 

- cercetarea pedagogică şi dezvoltarea curriculară; 

- cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea realizată de instituţiile de învăţământ superior. 

 cheltuielile pentru bunuri şi servicii, pentru alte scopuri decât instruirea (servicii auxiliare); 

- transportul elevilor, cantinele, internatele şi căminele studenţesti, serviciile de sănătate pentru elevi 

şi studenţi; 

- serviciile pentru publicul general asigurate de instituţiile de educaţie. 

Sursele finanţării învăţământului pot fi interne (publice şi private) sau externe. 

Curriculum – desemnează, în general, ansamblul situaţiilor de învăţare organizate de o instituţie 

educativă. În ISCED şi SNIE, curriculum-ul se referă la ariile de studii şi alocarea lor orară, ceea ce 

corespunde curriculum-ului cadru din învăţământul românesc. 
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Educaţie – activitatea intenţionată şi sistematică de comunicare menită să producă o învăţare 

durabilă (aceasta definiţie este folosită în principalele Manuale de utilizare a indicatorilor, citate în 

bibliografie). 

Educaţia formală – este tipul de educaţie desfăşurat în instituţii recunoscute de stat (grădiniţe, 

şcoli, universităţi), pe baza unor programe sistematice, finalizate cu diplome sau certificate oficiale. 

Educaţia formală este realizata de formatori specializaţi (educatori, institutori, înăţători, profesori), 

presupune un sistem de evaluare a studiilor şi o gradare cronologică a efectivelor de elevi şi 

studenţi. Atât SNIE, cât şi Clasificarea Internaţională Standard a Educaţiei (ISCED) se refera 

exclusiv la educaţia formală şi la învăţământ. 

Educaţia non-formală – se realizează în şcoală sau în afara şcolii, prin proiecte, excursii, vizite, 

activităţi voluntare sau acţiuni civice. Spre deosebire de educaţia formală, educaţia non-formală nu 

presupune un curriculum oficial sau o evaluare recunoscută prin diplome de stat. 

Educaţia persoanelor cu nevoi speciale – se referă la programele destinate unei categorii speciale 

de beneficiari: adulţi analfabeţi, persoane cu handicap, copii cu dificultăţi de învaţare, tineri 

proveniţi din medii dezavantajate, persoane spitalizate sau în situaţie de privare de libertate, nomazi, 

refugiaţi. Aceste programe se desfasoară în instituţiile obişnuite (grădiniţe, şcoli, universităţi, centre 

de educaţie a adulţilor), sau în instituţii specializate. Începând cu Conferinţa Mondială de la Jomtien 

(1990), termenul de "persoane cu nevoi speciale" înlocuieşte pe cel de "handicapaţi" sau pe cel de 

"deficienţi", care au primit conotaţii peiorative. 

Elevi şi studenţi – sunt persoanele care participă la programele de educaţie formală (cuprinse în 

engleză prin termenul comun "students"). 

IMM – Întreprinderi Mici şi Mijlocii. 

Indicator – indicatorii sunt expresii numerice cu ajutorul cărora se caracterizează fenomenele 

social-economice (ca structură, creştere etc.). Indicatorii se construiesc pe baza unor date cantitative 

sau pe informaţii calitative. Aceste informaţii se bazează pe date statistice, dar şi pe informaţii 

calitative, aşa cum sunt cele care se referă la atitudini, opţiuni sau comportamente (în acest caz, 

vorbim de indicatori calitativi ca, de exemplu, datele Eurobarometer, PISA sau IEA). 

Instituţiile de educaţie – conform Manualului OECD, instituţiile de educaţie nu mai constituie o 

referinţă statistică de bază pentru comparaţiile internaţionale: astfel de date nu se mai colectează la 

nivel internaţional, dar constituie un important criteriu pentru definirea şi repartizarea cheltuielilor 

pentru învăţământ, la nivel naţional. Definiţia propusă de Manualul OECD este urmatoarea: 

instituţiile de educaţie sunt unităţile care asigură servicii de instruire pentru indivizi, precum şi 

servicii asociate educaţiei pentru indivizi sau alte instituţii educaţionale. La rândul lor, instituţiile de 

educaţie se clasifică în instituţii de instruire (şcolile şi universităţile) şi instituţii de educaţie care nu 

asigură instruirea, dar o sprijină prin servicii specializate: prin entităţile administrative ale educaţiei 

(ministere, inspectorate, agenţii), entităţile de suport (care produc mijloace de învăţare, manuale şi 

texte pedagogice, precum şi serviciile de întreţinere şi funcţionare a infrastructurilor), prin entităţile 

auxiliare (serviciile de consiliere, serviciile de transport şi sănătate, cantinele, internatele, căminele, 

bibliotecile) şi entităţile de dezvoltare (care se ocupă cu elaborarea curriculum-ului şi a 

instrumentelor de evaluare, cercetarea pedagogică, băncile de date). Intra în categoria instituţiilor de 

educaţie orice unitate care oferă servicii educative, indiferent de ministerul sau departamentul de 

tutelă, de caracterul lor privat sau public, de nivelul de studiu sau tipul de program educaţional. 

Î.P.T. – învăţământ profesional şi tehnic 

ISCED – sau "Clasificarea Internaţională Standard a Educaţiei" este o clasificare standard a 

nivelurilor educaţionale adoptată de ţările membre ale UNESCO (inclusiv de România) şi utilizată 

în toate analizele comparative şi în metodologia tuturor organizaţiilor internaţionale. ISCED 
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cuprinde o terminologie standard şi definiţii unanim acceptate ale nivelurilor de educaţie. ISCED 

operează cu şapte niveluri: 

0 = nivelul pre-primar 

1 = nivelul primar 

2 = învăţământul secundar inferior 

3 = învăţământul secundar superior 

4 = învăţământul post-secundar non-terţiar 

5 = primul ciclul de învăţământul tertiar 

6 = al doilea ciclu de învăţământul tertiar 

Atât UOE, cât şi varianta sa românească (SNIE), folosesc terminologia şi nomenclatorul 

internaţional ISCED. 

Personalul – cuprinde personalul specializat care participă la activităţile de instruire, de suport, 

consiliere şi asistenţă a elevilor, de management şi administraţie, precum şi personalul care asigură 

îngrijirea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ. "Personalul didactic" se referă la următoarele 

categorii: "personalul de predare" ("classroom teachers" pentru ISCED 0-4), "personalul academic" 

(ISCED 5-6), "personalul auxiliar" (ISCED 0-4) şi "asistenţii de cercetare-predare" (ISCED 5-6). 

"Personalul de management, controlul calităţii şi administraţiei" (aşa cum este definit în Manualul 

OECD) include patru categorii: manageri şcolari (directori, directori adjuncţi pentru ISCED 0-4), 

manageri de instituţii (preşedinti, rectori, prorectori, decani, cancelari, şef de catedră pentru ISCED 

5-6), personal administrativ şcolar (receptionişti, secretari, tehnicieni, bibliotecari la nivelul ISCED 

0-4) şi personal administrativ universitar (programatori, analişti de sistem, contabili, jurişti, 

administratori de reţele, manageri de granturi sau de proiecte, persoane de relaţii publice la nivelul 

ISCED 5-6). 

Program educaţional – este un set de activităţi educative organizate pentru a se realiza anumite 

obiective definite în prealabil prin intermediul unor sarcini concrete de învăţare (această definiţie 

este folosită în sistemul ISCED, la care SNIE se raportează în mod sistematic). 

Ţinte concrete ("benchmarks") – reprezintă performanţele efective sau nivelul pe o scară de 

variaţie. Dacă indicatorii reprezintă informaţii relevante pentru starea de funcţionare a sistemului 

sau a anumitor componente ale acestuia, ţintele concrete desemnează valorile precise pe care 

indicatorii le pot avea la un moment dat. Ţintele sunt expresia parametrică a indicatorilor. De 

exemplu, indicatorul "participarea la învăţarea permanentă" se exprima prin ţinta "rata de 

participare minimă a populaţiei active de 25-64 ani trebuie să fie în anul 2010 de minimum 12,5% 

în ţările U.E." (acest exemplu este extras din programul Comisiei de implementare a Strategiei de la 

Lisabona în domeniul educaţiei şi formării profesionale). 
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ANEXELE PENTRU FUNDAMENTAREA P.A.S. 
 

ANEXA 10.1.  DATE DEMOGRAFICE 

 

 

Populația după domiciliu din județul Suceava și municipiul Fălticeni, pe grupe de vârstă și sexe, la 1 

ianuarie 2019: 

 

Varste si grupe de varsta Sexe Judete Localitati 

Anul 2019 

Numar persoane 

Total 
 

Total Suceava 146539 MUNICIPIUL FALTICENI 31204 
Masculin Suceava 146539 MUNICIPIUL FALTICENI 15054 
Feminin Suceava 146539 MUNICIPIUL FALTICENI 16150 

0- 4 ani 

Total Suceava 146539 MUNICIPIUL FALTICENI 1410 
Masculin Suceava 146539 MUNICIPIUL FALTICENI 739 
Feminin Suceava 146539 MUNICIPIUL FALTICENI 671 

5- 9 ani 
 
 

Total Suceava 146539 MUNICIPIUL FALTICENI 1420 
Masculin Suceava 146539 MUNICIPIUL FALTICENI 740 
Feminin Suceava 146539 MUNICIPIUL FALTICENI 680 

10-14 ani 
 
 

Total Suceava 146539 MUNICIPIUL FALTICENI 1456 
Masculin Suceava 146539 MUNICIPIUL FALTICENI 757 
Feminin Suceava 146539 MUNICIPIUL FALTICENI 699 

15-19 ani 
 
 

Total Suceava 146539 MUNICIPIUL FALTICENI 1438 
Masculin Suceava 146539 MUNICIPIUL FALTICENI 745 
Feminin Suceava 146539 MUNICIPIUL FALTICENI 693 

20-24 ani 
 
 

Total Suceava 146539 MUNICIPIUL FALTICENI 1590 
Masculin Suceava 146539 MUNICIPIUL FALTICENI 800 
Feminin Suceava 146539 MUNICIPIUL FALTICENI 790 

25-29 ani 
 
 

Total Suceava 146539 MUNICIPIUL FALTICENI 2424 
Masculin Suceava 146539 MUNICIPIUL FALTICENI 1202 
Feminin Suceava 146539 MUNICIPIUL FALTICENI 1222 

30-34 ani 
 
 

Total Suceava 146539 MUNICIPIUL FALTICENI 2672 
Masculin Suceava 146539 MUNICIPIUL FALTICENI 1414 
Feminin Suceava 146539 MUNICIPIUL FALTICENI 1258 

35-39 ani 
 
 

Total Suceava 146539 MUNICIPIUL FALTICENI 2553 
Masculin Suceava 146539 MUNICIPIUL FALTICENI 1330 
Feminin Suceava 146539 MUNICIPIUL FALTICENI 1223 

40-44 ani Total Suceava 146539 MUNICIPIUL FALTICENI 2362 



Planul de Acţiune al Şcolii (PAS) 2015 – 2019 
 
 

 107 

 
 

Masculin Suceava 146539 MUNICIPIUL FALTICENI 1165 
Feminin Suceava 146539 MUNICIPIUL FALTICENI 1197 

45-49 ani 
 
 

Total Suceava 146539 MUNICIPIUL FALTICENI 2420 
Masculin Suceava 146539 MUNICIPIUL FALTICENI 1136 
Feminin Suceava 146539 MUNICIPIUL FALTICENI 1284 

50-54 ani 
 
 

Total Suceava 146539 MUNICIPIUL FALTICENI 2546 
Masculin Suceava 146539 MUNICIPIUL FALTICENI 1105 
Feminin Suceava 146539 MUNICIPIUL FALTICENI 1441 

55-59 ani 
 
 

Total Suceava 146539 MUNICIPIUL FALTICENI 2568 
Masculin Suceava 146539 MUNICIPIUL FALTICENI 1164 
Feminin Suceava 146539 MUNICIPIUL FALTICENI 1404 

60-64 ani 
 
 

Total Suceava 146539 MUNICIPIUL FALTICENI 2203 
Masculin Suceava 146539 MUNICIPIUL FALTICENI 1076 
Feminin Suceava 146539 MUNICIPIUL FALTICENI 1127 

65-69 ani 
 
 

Total Suceava 146539 MUNICIPIUL FALTICENI 1621 
Masculin Suceava 146539 MUNICIPIUL FALTICENI 724 
Feminin Suceava 146539 MUNICIPIUL FALTICENI 897 

70-74 ani 
 
 

Total Suceava 146539 MUNICIPIUL FALTICENI 866 
Masculin Suceava 146539 MUNICIPIUL FALTICENI 353 
Feminin Suceava 146539 MUNICIPIUL FALTICENI 513 

75-79 ani 
 
 

Total Suceava 146539 MUNICIPIUL FALTICENI 721 
Masculin Suceava 146539 MUNICIPIUL FALTICENI 285 
Feminin Suceava 146539 MUNICIPIUL FALTICENI 436 

80-84 ani 
 
 

Total Suceava 146539 MUNICIPIUL FALTICENI 582 
Masculin Suceava 146539 MUNICIPIUL FALTICENI 209 
Feminin Suceava 146539 MUNICIPIUL FALTICENI 373 

85 ani si peste 
 
 

Total Suceava 146539 MUNICIPIUL FALTICENI 352 
Masculin Suceava 146539 MUNICIPIUL FALTICENI 110 
Feminin Suceava 146539 MUNICIPIUL FALTICENI 242 

 

 

 

Populația după domiciliu din localitățile limitrofe municipiului Fălticeni, pe grupe de vârstă și sexe, 

la 1 ianuarie 2019: 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Direcția Județeană de Statistică Suceava 

 

Menționăm că populația după domiciliu reprezintă numărul persoanelor cu cetățenie română și 

domiciliul pe teritoriul României, delimitat după criterii administrativ-teritoriale. 

Domiciliul persoanei este adresa la care acesta declară că are locuință principală, trecută în cartea 

de identitate, așa cum este luată în evidență organelor administrative ale statului. 
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Varste si grupe de varsta Localitati 
Anul 2019 

MASCULIN FEMININ 
TOTAL, 

din care: 

0- 4 ani 
 

148006 ORAS DOLHASCA 676 345 331 

146904 BAIA 478 260 218 

147054 BOGDANESTI 221 115 106 

147072 BOROAIA 203 111 92 

147465 BUNESTI 134 66 68 

147786 CORNU LUNCII 352 177 175 

148097 DOLHESTI 161 78 83 

148382 DRAGUSENI 104 54 50 

148426 DUMBRAVENI 687 376 311 

151488 FANTANA MARE 92 47 45 

148514 FORASTI 215 109 106 

151549 HARTOP 165 90 75 

149049 HORODNICENI 170 95 75 

149316 MALINI 470 245 225 

149968 PREUTESTI 368 175 193 

150070 RADASENI 175 89 86 

150114 RISCA 238 119 119 

150258 SLATINA 348 179 169 

150766 VADU MOLDOVEI 180 92 88 

151157 VULTURESTI 193 101 92 

5- 9 ani 
 

148006 ORAS DOLHASCA 658 318 340 

146904 BAIA 505 264 241 

147054 BOGDANESTI 245 128 117 

147072 BOROAIA 243 113 130 

147465 BUNESTI 153 81 72 

147786 CORNU LUNCII 434 225 209 

148097 DOLHESTI 205 112 93 

148382 DRAGUSENI 118 61 57 

148426 DUMBRAVENI 773 393 380 

151488 FANTANA MARE 129 69 60 

148514 FORASTI 229 110 119 

151549 HARTOP 151 71 80 

149049 HORODNICENI 192 88 104 

149316 MALINI 516 273 243 
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149968 PREUTESTI 401 192 209 

150070 RADASENI 177 99 78 

150114 RISCA 307 162 145 

150258 SLATINA 415 210 205 

150766 VADU MOLDOVEI 199 98 101 

151157 VULTURESTI 204 101 103 

10-14 ani 
 

148006 ORAS DOLHASCA 720 370 350 

146904 BAIA 484 253 231 

147054 BOGDANESTI 218 105 113 

147072 BOROAIA 255 126 129 

147465 BUNESTI 178 89 89 

147786 CORNU LUNCII 443 227 216 

148097 DOLHESTI 247 106 141 

148382 DRAGUSENI 163 86 77 

148426 DUMBRAVENI 869 447 422 

151488 FANTANA MARE 128 60 68 

148514 FORASTI 247 133 114 

151549 HARTOP 172 83 89 

149049 HORODNICENI 231 114 117 

149316 MALINI 456 243 213 

149968 PREUTESTI 470 250 220 

150070 RADASENI 192 113 79 

150114 RISCA 335 163 172 

150258 SLATINA 318 173 145 

150766 VADU MOLDOVEI 204 92 112 

151157 VULTURESTI 238 113 125 

15-19 ani 
 

148006 ORAS DOLHASCA 872 463 409 

146904 BAIA 601 311 290 

147054 BOGDANESTI 319 170 149 

147072 BOROAIA 317 179 138 

147465 BUNESTI 172 79 93 

147786 CORNU LUNCII 584 298 286 

148097 DOLHESTI 248 110 138 

148382 DRAGUSENI 159 88 71 

148426 DUMBRAVENI 808 409 399 

151488 FANTANA MARE 165 78 87 

148514 FORASTI 266 144 122 

151549 HARTOP 202 114 88 

149049 HORODNICENI 217 107 110 

149316 MALINI 528 274 254 

149968 PREUTESTI 506 262 244 
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150070 RADASENI 247 130 117 

150114 RISCA 355 198 157 

150258 SLATINA 437 224 213 

150766 VADU MOLDOVEI 315 160 155 

151157 VULTURESTI 292 154 138 

© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 10.2.    Pierderi pe cohortă înregistrate pe ruta de profesionalizare directă 
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Criteriul 2013- 

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 
Elevi înscrişi la început de an 

şcolar RESURSE NATURALE 

ȘI PROTECȚIA MEDIULUI 

499 434 419 485 485 508 

TOTAL PIERDERI ÎN 

LICEU-RNPM 

48 53 36 33 46 38 

% PIERDERI ÎN LICEU -

RNPM 

9,62 12,21 8,59 6,80 9,48 7,48 

Elevi înscrişi la început de an 

şcolar TEHNIC 

340 289 280 277 288 290 

TOTAL PIERDERI ÎN 

LICEU-TEHNIC 

37 26 37 14 36 35 

% PIERDERI ÎN LICEU-

TEHNIC 

10,88 8,99 13,21 5,05 12,5 12,06 

Elevi înscrişi la început de an 

şcolar  SERVICII 

441 414 362 374 361 360 

TOTAL PIERDERI ÎN 

LICEU-SERVICII 

11 8 8 14 9 22 

% PIERDERI ÎN LICEU-

SERVICII 

2,94 1,93 2,20 3,74 2,49 6,11 

Elevi înscrişi la început de an 

şcolar   REAL-ZI 

64 59 68 92 102 104 

TOTAL PIERDERI ÎN 

LICEU-REAL-ZI 

5 1 1 4 4 1 

% PIERDERI ÎN LICEU-

REAL-ZI 

7,81 1,69 1,47 4,35 3,92 0,96 

Elevi înscrişi la început de an 

şcolar   ŞTIINŢE SOCIALE 

27 59 88 115 121 127 

TOTAL PIERDERI ÎN 

LICEU- ŞTIINŢE SOCIALE  

- 1 0 0 1 - 

% PIERDERI ÎN LICEU- 

ŞTIINŢE SOCIALE  

- 1,69 0 0 0,82 - 

Elevi înscrişi la început de an 

şcolar   ŞTIINŢE SOCIALE FR 

29 59 98 123 169 193 

TOTAL PIERDERI ÎN 

LICEU- ŞTIINŢE SOCIALE 

FR 

5 4 9 7 8 6 

% PIERDERI ÎN LICEU- 

ŞTIINŢE SOCIALE FR  

17,24 6,78 9,18 5,69 4,73 3,11 

Elevi înscrişi la început de an 

şcolar   SERAL  

29 28 - 21 43 71 

TOTAL PIERDERI ÎN 

LICEU- SERAL 

1 2 - 2 4 10 
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*pierderi cohortă= elevii declarați exmatriculați, retrași și repetenți 

 

 

 

Anexa 10.3. Cauzele pierderilor înregistrate pe ruta de profesionalizare directă  

la sfârşitul anului şcolar 2018-2019 

 

 
 

Liceu 

Clasa 

Elevi 

înscriși 

Elevi 

transferati la 

CVL 

Elevi 

plecați 

de la 

CVL 

Total pierderi 

școlare 

Abandon școlar Repetenție 

Nr. % Nr. % Nr. % 

IX 374 2 3 26 6,97 -  26 6,97 

X 334 3 3 17 5,08 -  17 5,08 

XI 386 2 3 40 10,38 31 8,05 9 2,33 

XII 294 1  13 4,40 12 4,06 1 0,33 

 

     Se constată o rată ridicată a pierderilor școlare, în special la clasele a IX-a și a XI-a, la 

începuturile ciclurilor de învățământ.  

       Pentru clasele din învățământul obligatoriu, respectiv, clasele IX-X, nivelul ridicat al 

pierderilor școlare este determinat de cazurile de repetenție,  repetenție datorată in mare 

parte numărului mare de absențe nemotivate.  

Pierderile datorate abandonului școlar înregistrează valori ridicate la nivelul clasei a 

XI-A. Abandonul se datorează elevilor exmatriculați (datorită absențelor acumulate) dar si 

a elevilor care se retrag de la cursuri.  

Motivele abandonului ar fi: situația economica precară, naveta dar și migrația externă. 

% PIERDERI ÎN LICEU- 

SERAL  

3,44 7,14 - 9,52 9,30 14,08 

Elevi înscrişi la început de an 

şcolar   învăţământ  profesional 

114 154 161 170 171 167 

TOTAL PIERDERI ÎN 

LICEU- învăţământ  

profesional  

4 13 27 6 6 12 

% PIERDERI ÎN LICEU-  

învăţământ  profesional   

3,44 8,44 16,77 3,52 3,51 7.18 

Elevi înscrişi la început de an 

şcolar   şcoală postliceală 

53 88 118 96 74 67 

TOTAL PIERDERI ÎN 

LICEU- şcoală postliceală 

11 7 10 18 9 6 

8.95% PIERDERI ÎN LICEU-  

şcoală postliceală 

20,75 7,95 8,47 18,75 12,16 8.95 
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Cea mai mare redusă rată  a abandonului școlar și a repetenției se înregistrează se 

înregistrează la clasa a XII-a, consecință posibilă, a nivelului sporit de interes manifestat 

de familie pentru finalizarea studiilor.  

 
 

 

Înv. 

profesionala 

Elevi 

înscriși 

Elevi 

transferati la 

CVL 

Elevi 

plecați 

de la 

CVL 

Total pierderi 

școlare 

Abandon școlar Repetenție 

Nr. % Nr. % Nr. % 

IX 56 2 - 4 6,89 - - 4 6,89 

X 55 2 1 6 10,71 - - 6 10,71 

XI 56 - - 3 5,36 - - 3 5,36 

Pentru clasele din învățământul profesional, respectiv, clasele IX-XI, nivelul ridicat al 

pierderilor școlare este determinat de cazurile de repetenție,  repetenție datorată in mare 

parte numărului mare de absențe nemotivate. Cel mai ridicat nivel al pierderilor școlare se 

înregistrează la clasa a X-a. 
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Înv. 

profesionala 

Elevi 

înscriși 

Elevi 

transferati la 

CVL 

Elevi 

plecați 

de la 

CVL 

Total pierderi 

școlare 

Abandon școlar Repetenție 

Nr. % Nr. % Nr. % 

Înv. 

frecvență 

redusă 

193 2  6  6  - - 

Înv. seral 71 

 

  10  9  - 1 

Înv. 

postliceal 

67   6  6  - - 

 

Pentru clasele din învățământul seral, învățământul cu frecvență redusă și 

îmvățământul postliceal pierderile se datorează elevilor care înregistrează un număr 

mare de absențe nemotivate și care sunt exmatriculați în cursul anului școlar 2018-

2019.  

 

 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

% PIERDERI ÎN LICEU-
SERVICII

2.94 1.93 2.2 3.74 2.49

2.94

1.93 2.2

3.74

2.49

% PIERDERI ÎN LICEU-SERVICII

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

% PIERDERI ÎN LICEU-
REAL-ZI

7.81 1.69 1.47 4.35 3.92

7.81

1.69 1.47

4.35
3.92

% PIERDERI ÎN LICEU-REAL-ZI
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2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

% PIERDERI ÎN LICEU-
SERAL 

3.44 7.14 0 9.52 9.3

3.44

7.14

0

9.52 9.3

% PIERDERI ÎN LICEU- SERAL 

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

% PIERDERI ÎN LICEU-
învăţământ  profesional  

3.44 8.44 16.77 3.52 3.51

3.44

8.44

16.77

3.52 3.51

% PIERDERI ÎN LICEU- învăţământ  
profesional  

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

% PIERDERI ÎN LICEU-
şcoală postliceală

20.75 7.95 8.47 18.75 12.16

20.75

7.95 8.47

18.75

12.16

% PIERDERI ÎN LICEU- şcoală 
postliceală
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* Pentru TOTAL PIERDERI ÎN LICEUL TEHNOLOGIC valorile sunt cele din tabelul Anexei A10.4. 

** Se vor trece situaţiile efective 

ANEXA 10.4. RATA ABANDONULUI ŞCOLAR 
RATA ABANDONULUI ŞCOLAR LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL TEHNOLOGIC 

 

 

Rata abandonului școlar, în ultimii trei ani școlari încheiați (prin metoda intrare – ieșire) 

Numărul elevilor repetenți, în ultimii trei ani școlari încheiați 

Proporția promovaților, în ultimii trei ani școlari încheiați 

Anul 
școlar 

Număr 
elevi 
înscriși 
la 
începutul 
anului 
școlar 
 

Veniți 
în 
timpul 
anului 
școlar 
 

Plecați 
la altă 
școală 
în 
timpul 
anului 
școlar 

Număr 
elevi care 
au 
abandonat 
școala 
 

Număr elevi 
existenți la 
sfârșitul 
anului 

Promovați 
 
 
 
 

Repetenți 
 
 
 
 

(a) (b) (c) (d) (e=a+b-c-d) (f) (g) 

Nr. %   
(d/a) 

 Nr. % 
(f/e) 

Nr. % 
(g/e) 

2016-2017 1784 17 11 44 2,46 1746 1685 96,51 61 3,49 

2017-2018 1845 6 12 57 3,08 1782 1716 96,29 66 3,70 

2018-2019 1886 14 12 64 3,39 1824 1757 96,33 67 3,67 

 

 

Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2009/2010 
2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Total şcoală 43 42 44 30 `102* 84**  56*** 

 

44” 

 

57 

 

 

64 

masculin 26 27 22 18 60 40 32 25 32  

feminin 17 15 22 12 42 44 24 19 25  

urban 6 15 15 12 25 25 5 21 12  

rural 37 27 29 18 77 59 51 23 45  

* din care 68 elevi exmatriculaţi şi 34 elevi retraşi de la cursuri; 

** din care 63 elevi exmatriculați și 21 de elevi retrași; 

*** din care 40 elevi exmatriculați, 15 elevi retrași și 1 elev decedat; 

” din care 28 elevi exmatriculați și 16 elevi retrași. 

 2017-2018: 57 elevi din care 39 exmatriculați și 18 elevi retrași 

 2018-2019: 64 de elevi din care 48 elevi exmatriculați și 16 elevi retrași. 

 

 

 

 

 

 

 



Planul de Acţiune al Şcolii (PAS) 2015 – 2019 
 
 

 117 

RATA ABANDONULUI ŞCOLAR LA LICEU, PROFILUL TEHNIC 

Clasa  Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2009/ 

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

a IX-

a 

Total 

şcoală 
6 12 3 7    

   

masculin 1 12 3 7       

feminin 5 0 0 -       

 urban 0 5 1 2       

rural 6 7 2 5       

a X-a 

Total 

şcoală 
2 4 9 1    

   

masculin 1 4 8 1       

feminin 1 0 1 -       

 urban 0 1 2 1       

rural 2 3 7 -       

a XI-

a  

Total 

şcoală 
2   - 16* 20** 10*** 

5” 13 12 

masculin 1   - 15 20 10 5 4 12 

feminin 1   - 1 - - - - - 

 urban 2   - 2 -  3 2 1 

rural 0   - 14 20 10 2 2 11 

a XII 

- a 

Total 

şcoală 
4   - 5* - 4 

1” - 4 

masculin 4   - 5 - 4 1 - 4 

feminin 0   - - - -  - - 

 urban 2   - - - - 1 - - 

rural 2   - 5 - 4  - 4 

*clasa a XI-a: 13 elevi exm.  ** clasa a XI-a : 10 elevi exm.      ”clasa a XIa: 3 elevi exm. 

     3 elevi retraşi                                             10 elevi retrași                             2 elevi retrași         

  clasa a XII-a: 3 elevi exm.  ***clasa a XI-a: 9  elevi exm.          ”clasa a XII-a :1 elev exm           

     2 elevi retraşi                                              1 elev retras 

                                                                          Clasa a XII-a: 4 elevi exmatriculați 

an școlar 2017-2018, cl. a XI-a: 8 elevi exmatriculați, 5 elevi retrași. 

**La profilul Tehnic s-au reînscris, in anul școlar 2014-2015, 2 elevi( elevi declarați repetenți în 

anul școlar 2013-2014). Aceștia au fost declarați Promovati la sfârșit de an școlar. 

***La profilul Tehnic s-au reînscris, in anul școlar 2015-2016, 2 elevi( elevi declarați repetenți în 

anul școlar 2014-2015). Aceștia au fost declarați Promovati la sfârșit de an școlar. 

„La profilul Tehnic s-au reînscris, in anul școlar 2016-2017, 6 elevi( elevi declarați repetenți în 

anul școlar 2015-2016), dintre aceștia 4 au fost declarați Promovati și 2 elevi Repetenți.  

La profilul Tehnic s-au reînscris, in anul școlar 2017-2018, 3 elevi( elevi declarați repetenți în anul 

școlar 2016-2017), care au fost declarați Promovati , la sfârșitul anului școlar 2017-2018.  

La profilul Tehnc s-au înregistrat în anul școlar 2018-2019: 8 elevi exmatriculați și 8 elevi retrași. 

La profilul Tehnic s-a reînscris, in anul școlar 2018-2019, 1 elev( elev declarat repetent în anul 

școlar 2017-2018), care  nu a promovat anul școlar 2018-2019, fiind declarat Repetent.  
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RATA ABANDONULUI ŞCOLAR LA LICEU, 

PROFILUL RESURSE NATURALE SI PROTECTIA MEDIULUI 

Clasa  Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

 

2009/ 

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017 

/2018 

2018/ 

2019 

a IX-

a 

Total 

şcoală 
26 13 18 6   

 

 

   

masculin 18 8 8 2       

feminin 8 5 10 4       

 urban 1 4 7 1       

rural 25 9 11 5       

a X-a 

Total 

şcoală 
2 8 10 4    

   

masculin 1 2 3 1       

feminin 1 6 7 3       

 urban 1 4 4 2       

rural 1 4 6 2       

a XI-

a  

Total 

şcoală 
2   - 24* 14** 10*** 

 

9” 

 

14 

15 

masculin 1   - 14 6 6 4 7 5 

feminin 1   - 10 8 4 5 7 10 

 urban 0   - 4 - - 7 1 1 

rural 2   - 20 14 10 2 13 14 

a XII 

– a 

Total 

şcoală 
0   - 7* 6** 3*** 

4” 4 4 

masculin 0   - 1 3 3 2 3 1 

feminin 0   - 6 3 - 2 1 3 

 urban 0   - 2 2 -  0 1 

rural 0   - 5 4 3 4 4 3 

 

*clasa a XI-a: 13 elevi retraşi                                                **clasa a XI-a:  6 elevi retrași                     

                       11 elevi exmatriculaţi                                                                8 elevi exmatriculați 

clasa a XII-a: 4 elevi retraşi                                                       clasa a XII-a: 2 elevi retrași 

                       3 elevi exmatriculaţi                                                                  4 elevi exmatriculați                 

                   

*** clasa a XI-a : 6 elevi exmatriculați                               ” clasa a XI-a: 3 elevi retrași 

                             4 elevi retrași                                                                  6 elevi exmatriculați                                

      clasa a XII-a : 3 elevi exmatriculați                                clasa a XII-a: 2 elevi retrași 

                                                                                                                     2 elevi exm.   

an școlar 2017-2018, clasa a XI-a:11 elevi exmatriculați, 3 elevi retrași 

                                   clasa a XII-a: 4 elevi exmatriculați  

**La profilul Resurse Naturale și Protecția Mediului în anul școlar 2014-2015 s-au reînscris 

4 elevi în clasa a IX-a,(elevi declarați repetenți în anul școlar 2013-2014) din care 3 au fost declarați 

Repetenți la sfârșitul anului școlar 2014-2015. 

***La profilul Resurse Naturale și Protecția Mediului în anul școlar 2015-2016 s-au 

reînscris 5 elevi în clasa a IX-a,(elevi declarați repetenți în anul școlar 2014-2015) din care 2 au 

promovat iar 3 elevi au fost declarați Repetenți la sfârșitul anului școlar 2015-2016.       
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” La profilul Resurse Naturale și Protecția Mediului în anul școlar 2016-2017 s-au reînscris 3 elevi 

în clasa a IX-a și 1 elev in clasa a X-a (elevi declarați repetenți în anul școlar 2015-2016) din care 1 

elev a fost declarat Promovat iar 3 elevi au fost declarați Repetenți la sfârșitul anului școlar 2016-

2017. 

La profilul Resurse Naturale și Protecția Mediului în anul școlar 2017-2018 s-au reînscris 6 

elevi în clasa a IX-a (elevi declarați repetenți în anul școlar 2016-2017) din care 2 elevi au fost 

declarați promovați la sfârșitul anului școlar 2017-2018 si 4 elevi, repetenți. 
 

 În anul școlar 2018-2019 la profilul Resurse Naturale și Protecția Mediului, au fost 

exmatriculați 13 elevi și s-au retras 6 elevi, s-au reînscris 5 elevi în clasa a IX-a (elevi declarați 

repetenți în anul școlar 2017-2018) din care 2 elevi au fost declarați promovați la sfârșitul anului 

școlar 2018-2019 si 3 elevi sunt repetenți. 
 

RATA ABANDONULUI ŞCOLAR LA LICEU, PROFILUL SERVICII 

 

Clasa  Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

 

 

2009/ 

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018- 

2019 

a IX-a 

Total 

şcoală 2 4 
3 6 

   

   

masculin 0 1 0 3       

feminin 2 3 3 3       

 urban 1 1 1 4       

rural 1 3 2 2       

a X-a 

Total 

şcoală 0 1 1 2 
 

  

   

masculin 0 0 0 -       

feminin 0 1 1 2       

 urban 0 0 0 -       

rural 0 1 1 2       

a XI-a  

Total 

şcoală 1   - 3* 6** 6*** 

 

”5 

 

3 

5 

masculin 0   - 1 1 1 1 2 3 

feminin 1   - 2 5 5 4 1 2 

 urban 0   - - 1 - 1 2 1 

rural 1   - 3 5 6 4 1 4 

a XII 

– a 

Total 

şcoală 5   - 
- 

2 3 

”1 - 1 

masculin 0   - - 1 - - - 1 

feminin 4   - - 1 3 1 - - 

 urban 1   - - - - - - - 

rural 4   - - 2 3 1 - 1 

 
 

* clasa a XI-a: 3 elevi exmatriculaţi                                          ** clasa a XI-a: 3 elevi exmatriculați 

                                                                                                                3 elevi retrași 
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                                                                                             clasa a XII-a:  2 elevi retrași 

*** clasa a XI-a: 2 elevi exmatriculați 

                            4 elevi retrași                                                  ” clasa a XI-a : 1 elev retras    

      clasa a XII-a: 2 elevi exmatriculați                                                                4 elevi exmatriculați          

                               1 elev retras                                                   clasa a XII-a: 1 elev retras 

an școlar 2017-2018, clasa a XI-a: 3 elevi exmatriculați                                                                                            

În anul școlar 2018-2019, la  profilul Servicii s-au înregistrat 4 elevi exmatriculați și 2 elevi retrași. 

S-au reînscris 2 elevi (elevi declarați repetenți în anul școlar 2017-2018) dintre care 1 elev a 

promovat și unul a fost declarata Repetent. 

 
RATA ABANDONULUI ŞCOLAR LA LICEU, PROFILUL REAL 

 

Clasa  Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019  

a IX-a 

Total şcoală        

masculin        

feminin        

 urban        

rural        

a X-a 

Total şcoală        

masculin        

feminin        

 urban        

rural        

a XI-a  

Total şcoală - - - ”2 2 -  

masculin - - - 2 - -  

feminin - - - - 2 -  

 urban - - - 1 - -  

rural - - - 1 2 -  

a XII – a 

Total şcoală - 1** - ”1 2 1  

masculin - - - 1 2 -  

feminin - 1 - - - 1  

 urban - 1 - 1 1 -  

rural - - - - 1 1  

 
 

** clasa a XII-a : 1 elev exmatriculat 

 

‖ clasa a XI-a : 2 elevi retrași 

   clasa a XII-a : 1 elev exmatriculat 

an școlar 2017-2018: clasa a XI-a : 2 elevi exmatriculați 

                                   clasa a XII-a: 2 elevi retrași 

an școlar 2018-2019: clasa a XII-a: 1 elev retras 
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RATA ABANDONULUI ŞCOLAR LA LICEU, PROFILUL UMAN 

 

Clasa  Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
2017-

2018 

2018-

2019 
 

a IX-a 

Total şcoală        

masculin        

feminin        

 urban        

rural        

a X-a 

Total şcoală        

masculin        

feminin        

 urban        

rural        

a XI-a  

Total şcoală - - - - 1 -  

masculin - - - - - -  

feminin - - - - 1 -  

 urban - - - - - -  

rural - - - - 1 -  

a XII – a 

Total şcoală - - - - - 1  

masculin - - - - - -  

feminin - - - - - 1  

 urban - - - - - -  

rural - - - - - 1  

 
 

 

 an școlar 2017-2018, clasa a XI-a :1 elev exmatriculat 

 an școlar 2018-2019, clasa a XII-a: 1 elev retras 
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RATA ABANDONULUI ŞCOLAR LA LICEU, PROFILUL UMAN, frecvenţă redusă 

 

Clasa  Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
2018-

2019 
 

a IX-a 

Total şcoală 9* 8** 4*** ”3 2 3  

masculin 5 4 1 3 2 1  

feminin 4 4 3 - - 2  

 urban 3 5 1 - 1 1  

rural 6 3 3 3 1 2  

a X-a 

Total şcoală  1** 2 ”1 5 2  

masculin  1 1 - 2 1  

feminin  - 1 1 3 1  

 urban  1 - 1 2 1  

rural  - 2 - 3 1  

a XI-a  

Total şcoală   1 ”1 - 1  

masculin   - - - 1  

feminin   1 1 - -  

 urban   - - - -  

rural   1 1 - 1  

a XII – a 

Total şcoală    ”2 1 1  

masculin    2 - -  

feminin    - 1 1  

 urban    1 1 -  

rural    1 - 1  

a XIII – a 

Total şcoală     - 1  

masculin     - -  

feminin     - 1  

 urban     - -  

rural     - 1  

 

 

 

* clasa a IX-a: 9 elevi exmatriculaţi                               **clasa a IX-a: 8 elevi exmatriculați    

                                                                                            clasa a X-a : 1 elev exmatriculat 

*** clasa a IX-a: 4 elevi exmatriculați 

       Clasa a X-a: 2 elevi exmatriculați 

       Clasa a XI-a: 1 elev exmatriculat 

 

‖ clasa a IX-a: 3 elevi exmatriculați 

clasa a X-a: 1 elev exmatriculat 

clasa a XI-a: 1 elev retras 
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clasa a XII-a: 2 elevi exmatriculați 

 an școlar 2017-2018:  clasa a IX-a :1 elev exmatriculat, 1 elev retras 

                                    clasa a X-a : 4 elevi exmatriculați, 1 elev retras 

                                    clasa a XI-a: 1 elev exmatriculat      

 an școlar 2018-2019: clasa a IX-a : 3 elevi exmatriculați 

                                  clasa a X-a: 2 elevi exmatriculați 

                                  clasa a XI-a: 1 elev exmatriculat 

                                  clasa a XII-a: 1 elev exmatriculat 

                                   clasa a XIII-a : 1 elev  
RATA ABANDONULUI ŞCOLAR LA LICEU, PROFILUL SERVICII, seral 

 

Clasa  Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019  

a IX-a 

Total şcoală        

masculin        

feminin        

 urban        

rural        

a X-a 

Total şcoală        

masculin        

feminin        

 urban        

rural        

a XI-a  

Total şcoală    - 3   

masculin    - 2   

feminin    - 1   

 urban    - 1   

rural    - 2   

a XII – a 

Total şcoală -    1 7  

masculin -    1 2  

feminin -    - 5  

 urban -    1 1  

rural -    - 6  

a XIII – a 

Total şcoală  -    2  

masculin  -    -  

feminin  -    2  

 urban  -    -  

rural  -    2  

 

 an școlar 2017-2018: clasa a XI-a: 3 elevi exmatriculati 

                                               clasa a XII-a:1 elev exmatriculat  

 an școlar 2018-2019: clasa a XII-a : 7 elevi exmatriculați 

                                   clasa a XIII-a :2 elevi exmatriculați            
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RATA ABANDONULUI ŞCOLAR LA ŞCOALA POSTLICEALĂ 

 

Clasa  Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019  

ANUL I 

Total şcoală - 8** 5*** ”8 5 5  

masculin - 6 1 4 3 5  

feminin - 2 4 4 2 -  

urban - 6 1 5 2 -  

rural - 2 4 3 3 5  

ANUL II 

Total şcoală 7* 5** 2*** - 1 1  

masculin 3 3 2 - - 1  

feminin 4 2 - - 1 -  

urban 3 4 2 - 1 -  

rural 4 1 - - - 1  

 

*anul II: 7 elevi exmatriculaţi                                     ** anul I: 8 elevi exmatriculați 

                                                                                               anul II: 5 elevi exmatriculați                                 

 

***        anul I: 3 elevi exmatriculați                           ‖8 anul I: 4 elevi retrași, 4 elevi exmatriculați 

                          2 elevi retrași 

              anul II: 1 elev exmatriculat 

                          1 elev retras 

 

 an școlar 2017-2018: anul I: 3 elevi exmatriculati și 2 elevi retrași 

                                  anul II: 1 elev exmatriculat 

 an școlar 2018-2019: anul I: 5 elevi exmatriculați 

                                   anul II: 1 elev exmatriculat    

 
RATA ABANDONULUI ŞCOLAR LA LICEU, învăţământ profesional 

 

Clasa  Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Anul I 

Total şcoală 4 - - - - - - 

masculin 4 - - - - - - 

feminin - - - - - - - 

 urban** 2 - - - - - - 

rural** 2 - - - - - - 

Anul II 

Total şcoală - - - 1* - - - 

masculin - - - 1 - - - 

feminin - - - - - - - 

 urban** - - - - - - - 

rural** - - - 1 - - - 
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*1 elev decedat 

*În învățământul profesional s-au reînscris, in anul școlar 2015-2016, 2 elevi( elevi declarați 

repetenți în anul școlar 2014-2015). Aceștia au fost declarați Repetenți la sfârșit de an școlar 2015-

2016. 

În învățământul profesional s-au reînscris, in anul școlar 2016-2017, 2 elevi( elevi declarați 

repetenți în anul școlar 2015-2016) dintre aceștia 1 elev declarat Promovat și 1 elev Repetent. 

 

În învățământul profesional s-a reînscris, in anul școlar 2017-2018, 1 elev( elev declarat repetent în 

anul școlar 2016-2017) , elev declarat Repetent, la sfârșitul anului școlar. 

 

ANEXA 10.5. RATA DE PROMOVARE 
 

RATA DE PROMOVARE LA COLEGIUL „VASILE LOVINESCU” 

Criteriul 

An şcolar 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Total 

şcoală, din 

care: 

94,62 96.29 94.36 94.98 92,77 95,60 

 

95,10 

 

 

96,51 

 

96.29 

 

96,32 

% masculin 59,04 58.21 89.79 92.29 92,83 91,61 93,78 97.29 95,18 97,55 

% feminin 40,96 41.79 95.61 94.39 92,69 93,22 96,93 95.88 97,71 95,32 

% urban 34,85 39.83 95.19 84.97 84,13 86,16 92,90 95.58 94.32 96,69 

% rural 65,15 60.17 79.38 94.75 96,89 96,02 95,62 96.79 88.15 96,14 

 

 

RATA DE PROMOVARE LA LICEUL TEHNOLOGIC, PROFILUL  TEHNIC 

Clasa Criteriul 

Anul şcolar 

 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

IX 

Total şcoală, 

din care: 
96,99 97.12 94.16 96,88 93.20 

89,02 87,77 95,60 84.14 91,76 

% masculin 90,98 84.55 94.01 96,88 93.20 89,02 89,65 95,55 84.14 91,76 

% feminin 9,02 15.45 100 - - - - 100 100 100 

% urban** 16,79 38.75 98.2 99,75 100 81,81 87,50 92,85 75 91,02 

% rural** 83,21 61.25 88.53 86,02 91,57 89,23 87,95 94,80 85.71 92,1 

X 

Total şcoală, 

din care: 
98,18 96.55 97.77 98,79 91.04 

95,06 86,76 93,42 91.95 84,72 

% masculin 80,00 89.65 97.47 98,73 91.04 95,06 87,14 93,42 91.95 84,05 

% feminin 20,00 10.35 100 100 - - - - - 100 

% urban** 30,90 19.25 94.23 99,85 100 62,5 76,92 71,43 100 100 

% rural** 69,10 80.75 89.2 85,36 90,90 98,59 82,45 95,71 80.45 81,03 

XI  

 

Total şcoală, 

din care: 
86,36 100 88.46 93,81 83.11 

100 98,30 94,23 96.49 97,01 

% masculin 68,43 80.00 88.42 94,25 83.78 100 98,27 94,23 96.49 96,92 

% feminin 31,57 20.00 88.88 90 66.66 - - - - - 

% urban** 26,31 32.95 92.56 83,33 85,71 100 100 85,71 98.18 100 
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% rural** 73,69 67.05 87.31 85,71 83,33 100 98,27 95,23 98.18 96,92 

XII 

Total şcoală, 

din care: 
94,11 92.53 90.82 95,65 94.52 

 100 100 97.96 98 

% masculin 66,66 86.32 90.81 95,23 96.15 98,43 100 100 97.96 98 

% feminin 33,34 13.68 90.90 100 100 100 - - - - 

% urban** 50,00 25.31 92.14 99,88 90 100 100 100 97.92 100 

% rural** 50,00 74.69 78.15 86,36 95 98,18 100 100 100 98 

XIII 

Total şcoală, 

din care: 
100,00 98.03 96.72 95,56  

     

% masculin 98,31 100 96.72 95,33       

% feminin 1,69 - - -       

% urban** 30,50 23.35 91.23 83.85       

% rural** 69,50 76.65 78.15 83,72       

* Se realizează tabelul pentru fiecare domeniu de formare profesională în care 

sunt şcolarizaţi elevi 

     

* *După mediul de rezidenţă al elevilor      

(promovați/evidență*100) 

 

 

RATA DE PROMOVARE LA LICEUL TEHNOLOGIC,  

PROFILULRESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

Clasa Criteriul 

Anul şcolar 

 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

IX 

Total şcoală, din 

care: 
92,39 95.48 98.96 93,38 92.08 

83,65 92,56 92 90,84 93,05 

% masculin 58,23 61.53 98.90 93,44 95.95 81,12 94,73 80 90,16 92,10 

% feminin 41,77 38.47 99.01 93,33 87.69 85,45 88,31 96,39 91,42 93,39 

% urban** 21,76 23.75 94.15 91,12 75 75,00 95,45 58,33 81,82 93,02 

% rural** 78,24 76.25 75.23 89,38 93,60 94,68 92,30 94,47 91,66 93,06 

X 

Total şcoală, din 

care: 
97,31 96.27 98.72 96,88 95.50 

95,37 95,45 96,29 96,34 96,49 

% masculin 45,52 38.47 96.82 95,94 97.83 95,91 100 96,22 96,36 94,33 

% feminin 54,48 61.53 100 97,67 93.02 94,73 92,72 96,34 97,22 98,36 

% urban** 28,27 35.63 91.23 96,77 100 87,50 92,85 95 97,40 94,28 

% rural** 71,73 64.37 78.55 90,32 95,23 90,90 95,94 96,52 80 98,71 

XI  

 

Total şcoală, din 

care: 
95,60 98.75 91.66 88,32 89.43 

93,42 96,93 98,57 91,89 99,24 

% masculin 45,98 47.48 91.17 86,27 85.29 93,93 96,29 100 83,69 97,77 

% feminin 54,02 52.52 92.04 89,53 93.24 94,73 95,83 97,77 98,38 98,86 

% urban** 41,37 29.35 90.23 99,17 60 85,71 80 100 97,24 100 

% rural** 58,63 70.65 78.29 90,08 91,55 94,93 97,33 98,27 66,66 97,75 

XII 

Total şcoală, din 

care: 
91,89 98.07 98.40 95,83 96.52 

99,17 100 100 98,41 100 

% masculin 52,94 41.18 98.84 96,87 97.77 100 100 100 100 100 

% feminin 47,06 58.82 98.04 95 95.71 98,73 100 100 97,56 100 

% urban** 38,14 33.12 96.01 99,89 91,66 91,66 100 100 100 100 

% rural** 61,86 66.88 80.05 89,85 96,80 100 100 100 97,56 100 

XIII Total şcoală, din 97,62 97.36 100 93,10       
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care: 

% masculin 17,08 35.14 100 100       

% feminin 82,92 64.86 100 90,91       

% urban** 41,46 29.13 100 99,88       

% rural** 58,54 70.87 100 88,88       

* Se realizează tabelul pentru fiecare domeniu de formare profesională în 

care sunt şcolarizaţi elevi 

     

* *După mediul de rezidenţă al elevilor      

(promovați/evidență*100) 

RATA DE PROMOVARE LA LICEUL TEHNOLOGIC,  

PROFILUL  SERVICII 

Clasa Criteriul 

Anul şcolar 

 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

IX 

Total şcoală, 

din care: 
100,00 100 98.65 95,72 100 

100 98,90 94,69 100 89,41 

% masculin 29,71 65.00 97.78 94,73 100 100 100 92,30 100 79,41 

% feminin 70,29 35.00 99.03 96,20 100 100 98,38 96,72 100 96,07 

% urban** 21,14 24.53 94.89 100 100 100 100 100 100 92 

% rural** 88,86 75.47 78.32 84,82 100 100 98,70 95,35 100 88,33 

X 

Total şcoală, 

din care: 
98,38 100 100 98,64 96.19 

98,97 97,61 98,90 95,37 97,72 

% masculin 19,68 29.71 100 97,72 81.25 100 100 100 96,65 95 

% feminin 80,32 70.29 100 99,03 94.52 98,41 98,03 98,46 95,16 100 

% urban** 22,92 24.41 100 85,15 100 100 94,11 100 98 96,29 

% rural** 77,05 88.86 100 84,93 94,33 98,82 100 98,73 62,50 98,50 

XI  

 

Total şcoală, 

din care: 
100,00 98.27 97.59 96,74 96.45 

98,96 100 98,66 100 96,90 

% masculin 32,54 77.19 95.45 93,33 95.35 100 100 96,15 100 92,68 

% feminin 67,46 22.81 98.36 98,38 96.94 98,41 100 100 100 98,21 

% urban** 31,12 24.96 92.33 99,84 90,90 100 100 100 100 90,32 

% rural** 68,88 75.04 80.23 84,26 96,43 98,75 100 98,28 100 98,48 

XII 

Total şcoală, 

din care: 
98,95 98.85 98.78 100 98.88 

98,50 100 100 100 100 

% masculin 18,43 31.40 95.65 100 93.59 100 100 100 100 100 

% feminin 71,57 68.60 100 100 98.36 97,85 100 100 100 100 

% urban** 36,84 32.54 95.36 100 100 93,33 100 100 100 100 

% rural** 63,16 67.46 78.12 100 98,75 99,16 100 100 100 100 

XIII 

Total şcoală, 

din care: 
95,83 96.55 100 100  

     

% masculin 29,17 42.86 100 100       

% feminin 70,83 57.14 100 100       

% urban** 31,23 38.93 95.13 100       

% rural** 68,77 61.07 79.39 100       

* Se realizează tabelul pentru fiecare domeniu de formare profesională în 

care sunt şcolarizaţi elevi 

     

* *După mediul de rezidenţă al elevilor      
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ATA DE PROMOVARE LA LICEUL TEORETIC,  

PROFILUL  REAL 

Clasa Criteriul 

Anul şcolar 

 
2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

IX 

Total 

şcoală, din 

care: 

100,00 100 93.33 - 90 

100 97,10 100 100 100 

% masculin 61,45 59.23 86.66 - 84.61 100 95 100 100 100 

% feminin 38,55 40.77 100 - 100 100 100 100 100 100 

% urban** 29,06 33.64 96.01 - 100 100 88,88 100 100 100 

% rural** 70,94 66.36 80.15 - 90 100 95,23 100 100 100 

X 

Total 

şcoală, din 

care: 

100,00 100 100 86,95 - 

100 100 96 100 100 

% masculin 58,47 60.43 100 83,33 - 100 100 100 100 100 

% feminin 41,53 39.57 100 90,9 - 100 100 92,85 100 100 

% urban** 30,49 29.01 100 75 - 100 100 100 100 100 

% rural** 69,51 70.99 100 93,33 - 100 100 94,11 100 100 

XI  

 

Total 

şcoală, din 

care: 

100,00 100 96.43 96,15 90 

 100 100 95,83 100 

% masculin 61,52 58.47 100 100 100  100 100 90,90 100 

% feminin 48,48 41.43 88.88 92,30 80  100 100 100 100 

% urban** 34,19 30.49 91.15 91,66 80  100 100 92,30 100 

% rural** 65,81 69.51 84.15 100 93,33  100 100 100 100 

XII 

Total 

şcoală, din 

care: 

100,00 100 100 96,15 100 

100  100 100 100 

% masculin 53,24 61.52 100 94,44 100 100  100 100 100 

% feminin 46,76 48.48 100 100 100 100  100 100 100 

% urban** 35,46 34.19 100 87,5 100 100  100 100 100 

% rural** 64,54 65.81 100 100 100 100  100 100 100 

* Se realizează tabelul pentru fiecare domeniu de formare profesională 

în care sunt şcolarizaţi elevi 

     

* *După mediul de rezidenţă al elevilor      
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RATA DE PROMOVARE LA LICEUL TEORETIC,  

PROFILUL  UMAN 

Clasa Criteriul 

Anul şcolar 

 
2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

IX 

Total şcoală, din care: 100                                                                                                                                                                                                                                                                                           93,94 96,77 100 100 100 

% masculin 100 75 100 100 100 100 

% feminin 100 100 95 100 100 100 

% urban** 100 100  100 100 100 100 

% rural** 100 91,66 95,45 100 100 100 

X 

Total şcoală, din care:  96,55 93,93 100 100 100 

% masculin  88,88 100 100 100 100 

% feminin  100 91,30 100 100 100 

% urban**  100 100 100 100 100 

% rural**  95,45 92 100 100 100 

XI  

 

Total şcoală, din care:   100 100 100 100 

% masculin   100 100 100 100 

% feminin   100 100 100 100 

% urban**   100 100 100 100 

% rural**   100 100 100 100 

XII 

Total şcoală, din care:    100 100 100 

% masculin    100 100 100 

% feminin    100 100 100 

% urban**    100 100 100 

% rural**    100 100 100 

* Se realizează tabelul pentru fiecare domeniu de formare profesională în care sunt 

şcolarizaţi elevi 

 

* *După mediul de rezidenţă al elevilor  

 

 

 

RATA DE PROMOVARE LA LICEUL TEORETIC FRECVENŢĂ REDUSĂ,  

PROFILULREAL 

Clasa Criteriul 

Anul şcolar 

 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 
2012-2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

IX 

Total şcoală, din 

care: 

89,74 96.15 
95.12  92 

    

% masculin 57,15 52.00 96.00  84.61     

% feminin 42,85 48.00 93.75  100     

% urban** 42,00 41.23 93.15  45.45     

% rural** 58,00 58.77 79.12  69.23     

X 

Total şcoală, din 

care: 

 95.00 
94.33 87,23  

100    

% masculin  57.13 91.56 79,31  100    

% feminin  42.87 96.87 100  100    

% urban**  50.11 95.19 68,75  100    
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% rural**  49.89 79.35 96,77  100    

XI  

 

Total şcoală, din 

care: 
  93.87 79,41 80.82 

  

100 

  

% masculin   91.56 78,78 80.95  100   

% feminin   96.88 80 80.64  100   

% urban**   83.15 65 77.27  100   

% rural**   81.23 85,42 82.35  100   

XII 

Total şcoală, din 

care: 
   100 87.87 

100  100  

% masculin    100 96.96 100  100  

% feminin    100 78.78 100  100  

% urban**    100 81.81 100  100  

% rural**    100 82.22 100  100  

XIII 

Total şcoală, din 

care: 
   - 97.97 

98,18 100  100 

% masculin    - 98.78 96,42 100  100 

% feminin    - 96.96 100 100  100 

% urban**    - 92.50 100 100  100 

% rural**    - 100 97,36 100  100 

* Se realizează tabelul pentru fiecare domeniu de formare profesională în care sunt 

şcolarizaţi elevi 

    

* *După mediul de rezidenţă al elevilor     

 

 

RATA DE PROMOVARE LA LICEUL TEORETIC FRECVENŢĂ REDUSĂ,  

PROFILULUMAN 

 

Clasa Criteriul 

Anul şcolar 

 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

IX 

Total şcoală, din care: 72.72 100 80 100 100 100 

% masculin 75 100 100 100 100 100 

% feminin 69.23 100 87,50 100 100 100 

% urban** 71.43 100 85,71 100 100 100 

% rural** 73.68 100 76,92 100 100 100 

X 

Total şcoală, din care:  96,29 100 100 100 100 

% masculin  93,33 100 100 100 100 

% feminin  100 100 100 100 100 

% urban**  100 100 100 100 100 

% rural**  94,11 100 100 100 100 

XI  

 

Total şcoală, din care:   97,43 100 100 100 

% masculin   94,73 100 100 100 

% feminin   100 100 100 100 

% urban**   92,30 100 100 100 

% rural**   100 100 100 100 

XII 

Total şcoală, din care:    100 100 100 

% masculin    100 100 100 

% feminin    100 100 100 

% urban**    100 100 100 

% rural**    100 100 100 
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XIII 

Total şcoală, din care:     100 100 

% masculin     100 100 

% feminin     100 100 

% urban**     100 100 

% rural**     100 100 

* Se realizează tabelul pentru fiecare domeniu de formare profesională în care sunt şcolarizaţi elevi  

* *După mediul de rezidenţă al elevilor 

 

 

 

RATA DE PROMOVARE LA LICEUL TEHNOLOGIC, SERAL 

PROFILUL SERVICII 

 

Clasa Criteriul 

Anul şcolar 

 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

IX 

Total şcoală, din care:      

% masculin      

% feminin      

% urban**      

% rural**      

X 

Total şcoală, din care:      

% masculin      

% feminin      

% urban**      

% rural**      

XI  

 

Total şcoală, din care:   90,47 100 94,73 

% masculin   92,30 100 93,33 

% feminin   87,5 100 100 

% urban**   81,82 100 8,33 

% rural**   100 100 100 

XII 

Total şcoală, din care:    100 100 

% masculin    100 100 

% feminin    100 100 

% urban**    100 100 

% rural**    100 100 

XIII 

Total şcoală, din care: 92,85    100 

% masculin 100    100 

% feminin 88,23    100 

% urban** 90    100 

% rural** 94,44    100 
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RATA DE PROMOVARE LA ŞCOALA POSTLICEALĂ  

Clasa Criteriul 

Anul şcolar 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

AN I 

Total şcoală, din 

care: 
86,84 74.19 73.68 74.28 72,41 

100 96,15 76,92 100 100 

% masculin 72,73 85.61 71.42 77.27 96 100 95 75 100 100 

% feminin 27,27 17.39 76.47 39.23 70,83 100 96,87 78,94 100 100 

% urban** 53,12 56.23 90.36 80.01 76,47 100 97,29 85,71 100 100 

% rural** 46,88 43.77 71.23 60.15 80,55 100 93,33 80,95 100 100 

AN II 

Total şcoală, din 

care: 
90,90 87.87 82.60 96.43 75,75 

100 98,33 96 89,66 100 

% masculin 80,00 72.42 84.21 93.75 73,68 100 97,5 94,11 93,33 100 

% feminin 20,00 27.58 75.00 100 78,57 100 100 96,96 85,71 100 

% urban** 66,67 51.01 96.00 92.30 76,47 100 97,14 88,23 95,23 100 

% rural** 33,33 48.99 79.21 100 62,51 100 100 100 100 100 

 

* Se realizează tabelul pentru fiecare domeniu de formare profesională în care 

sunt şcolarizaţi elevi 

     

* *După mediul de rezidenţă al elevilor      

 

 

RATA DE PROMOVARE LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE 3 ANI 
 

 

Clasa Criteriul 

Anul şcolar 

 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

AN I 

Total şcoală, din 

care: 
91,30 90.19 98.24 94,73 93,10 

% masculin 90,62 90.19 97.77 96,08 93,10 

% feminin 90 - 100 83,33 - 

% urban** 100 100 100 80 100 

% rural** 91,83 90.19 98.11 96,15 90,47 

AN II 

Total şcoală, din 

care: 
 89.28 98.24 98,28 89,09 

% masculin  89.28 98.24 100 87,75 

% feminin  100 - 92,30 100 

% urban**  57.14 100 98,03 100 

% rural**  94.64 98.14 100 85,36 

AN III 

Total şcoală, din 

care: 
  91.22 96,43 94,64 

% masculin   93.75 96,43 95,55 

% feminin   77.77 - 90,90 

% urban**   100 100 94,11 

% rural**   90.38 96,43 94,87 

* Se realizează tabelul pentru fiecare domeniu de formare profesională în care sunt şcolarizaţi elevi 

* *După mediul de rezidenţă al elevilor 
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ANEXA 10.6. RATA DE SUCCES 

 

RATA DE SUCCES LA (EVALUAREA NAŢIONALĂ/TESTAREA NAŢIONALĂ)  

ŞI LA EXAMENUL DE BACALAUREAT  

ÎN ANUL  2018-2019 

 absolvenţi promoţia curentă, 2018-20197 

 

 

Ponderea elevilor care au promovat testul naţional/examenul de bacalaureat  

în anul şcolar 2018-2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Rata de promovare la bacalaureat s-a realizat prin împărţirea numărului de absolvenţi 

de bacalaureat la numărul total de absolvenți înscrişi la examenul de bacalaureat. 
 

Nivel  
Naţional,                    

Regiunea ........... 

Judeţul Suceava 

Învăţământ gimnazial Învăţământ liceal 

Numărul 

absolvenţilor de 

învăţământ 

gimnazial 

Numărul elevilor 

care au promovat 

testul naţional 

Numărul 

absolvenţilor de 

învăţământ liceal 

Numărul elevilor 

care au promovat 

examenul de 

bacalaureat 

Total 
din care: 

feminin 
Total 

din care: 

feminin 
Total 

din care: 

feminin 
Total 

din care: 

feminin 

Total la nivel naţional         

Regiunea Nord/Est         

Jud. Suceava         

Colegiul „Vasile Lovinescu”     343 172 82 59 

Regiunea de dezvoltare 

Judeţul 

Ponderea elevilor care 

au promovat testul 

naţional  

Ponderea elevilor care au 

promovat examenul de 

bacalaureat 

Pondere 

Total* 
Pondere  

feminin** 
Pondere 

Total*** 
Pondere  

feminin**** 

Total la nivel naţional - - - - 

Regiunea NE - - - - 

Jud. Suceava - - - - 

Colegiul  ―Vasile 

Lovinescu‖ Fălticeni 
-  51,75 55,81 
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EVOLUŢIA REZULATELOR LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 

Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2014-

2015 

 

2015-

2016 

 

 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 
 

  

E
X

A
M

E
N

U
L

 D
E

 B
A

C
A

L
A

U
R

E
A

T
 

Absolvenţi 

Total absolvenţi, din 

care : 
 

413* 

 

 

267** 

 

 

 

278*** 

 

302 
343  

  

Pe sexe 
masculin 208 150 157 152 168    

feminin 205 117 121 150 172    

După 

mediul de 

rezidenţă al 

elevilor 

din localitatea 

unde este 

situată şcoala 
63 

 

42 

 

35 55 63  
  

din alte 

localităţi, din 

care: 
350 

225 243 243 

 

 

280  

  

urban 4 4 - 4 5    

rural 346 221 243 243 275    

Promovaţi 
la examenul 

de 

bacalaureat 

Total absolvenţi 

promovaţi, din care : 
111* 

 

 

60** 

 

94*** 

 

 

 

86 82  

   

Pe sexe 
masculin 40 25 36 32 23    

feminin 71 35 58 54 59    

După 

mediul de 

rezidenţă al 

elevilor 

din localitatea 

unde este 

situată şcoala 
13 

 

10 

 

11 27 25  
  

din alte 

localităţi, din 

care: 

98 

 

50 

 

83 59 

 
57  

  

urban - - - - -    

rural 98 50 83 59 57    

Ponderea 

absolvenţilor 

promovaţi la 

examenul de 

bacalaureat 

Total absolvenţi 

promovaţi, din care : 

26,88 

 

 

 

22,47  33,82 

 

 

28,47 23,91 

 

 

 

 

   

Pe sexe 
masculin 19,51 16,66 22,93 21,05 13,69    

feminin 34,13 29,91 47,93 36 34,30    

După 

mediul de 

rezidenţă al 

din localitatea 

unde este 

situată şcoala 
20,63 

 

23,80 

 

 

31,43 

 

49,09 39,68  
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elevilor din alte 

localităţi, din 

care: 
28,00 

 

22,22 

 

34,16 24,27 20,36  
  

urban - - - - -    

rural 28,32 22,62 34,16 24,27 20,36    
 

 

 

*Nota: 

1. Procentul de promovabilitate la bacalaureat, an școlar 2014-2015, s-a realizat prin 

împărţirea numărului de absolvenţi de bacalaureat și numărul total de absolvenţi: 

(99+11)/413x100=26,88% 

2. Procentul de promovare la examenul de bacalaureat s-a realizat prin împărțirea 

numărului de elevi care au promovat examenul și numărul de elevi prezentați  la 

examenul de bacalaureat: 

(99+11)/226+(106-63)x100=111/269x100=41,26% 

Prezenţi la examenul de bacalaureat : 

 în sesiunea iunie-iulie au fost 226 de elevi din care 139 fete  

 în  sesiunea august-septembrie 106 elevi, din care 46 de fete, elevi din promoţia curentă. 

 63 de elevi s-au prezentat în ambele sesiuni. 

*99 de elevi au promovat examenul de bacalaureat în prima sesiune şi 12 de elevi în 

sesiunea din toamnă.  

 

**Nota: 

1. Procentul de promovabilitate la bacalaureat, an școlar 2015-2016, s-a realizat prin 

împărţirea numărului de absolvenţi de bacalaureat și numărul total de absolvenţi: 

(52+8 )/267 x100 =22,47% 

2. Procentul de promovare la examenul de bacalaureat s-a realizat prin împărțirea 

numărului de elevi care au promovat examenul și numărul de elevi prezentați  la 

examenul de bacalaureat: 

(52+8)103x100 = 58,25% 

Prezenţi la examenul de bacalaureat : 

 în sesiunea iunie-iulie : 97 de elevi din seria curentă, din care promovați au fost 52 de elevi 

(32 au fost fete și 10 au fost din mediul urban). 

 în  sesiunea august-septembrie: 32 de elevi , din care 26 de elevi au fost prezenți și în 

sesiunea iunie-iulie 2016, 5 elevi s-au înscris prima dată, 8 elevi au promovat examenul de 

bacalaureat (3 au fost fete, toți promovații sunt din mediul rural). 

*52 de elevi au promovat examenul de bacalaureat în prima sesiune şi 8 elevi în 

sesiunea din toamnă.  

 

***Nota: 

3. Procentul de promovabilitate la bacalaureat, an școlar 2016-2017, s-a realizat prin 

împărţirea numărului de absolvenţi de bacalaureat și numărul total de absolvenţi: 

(88+6 )/278 x100 =33,82% 
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4. Procentul de promovare la examenul de bacalaureat s-a realizat prin împărțirea 

numărului de elevi care au promovat examenul și numărul de elevi prezentați  la 

examenul de bacalaureat: 

(88+6)160x100 = 58,75% 

Prezenţi la examenul de bacalaureat : 

 în sesiunea iunie-iulie :au susținut examenul 150 de elevi din seria curentă, din care 

promovați au fost 88 de elevi (53 au fost fete, 78 provin din mediul rural); 

 în  sesiunea august-septembrie: 41 de elevi , din care 31 de elevi au fost prezenți și în 

sesiunea iunie-iulie 2017, 8 elevi s-au înscris prima dată, 6 elevi(prezentați în ambele 

sesiuni) au promovat examenul de bacalaureat (5 au fost fete, 5 promovați sunt din mediul 

rural). 

88 de elevi au promovat examenul de bacalaureat în prima sesiune şi 6 elevi în sesiunea 

din toamnă, în anul școlar 2016-2017. 

 

La examenul de bacalaureat an școlar 2016-2017, din seriile anterioare, s-au prezentat 

83 de absolvenți (29 de elevi în sesiunea iunie-iulie și 54 de elevi în sesiunea august-

septembrie) din care au promovat examenul de bacalaureat 9 elevi ( 3 elevi în prima sesiune și 

6 elevi în a doua sesiune). 

 

 

****Nota: 

1. Procentul de promovabilitate la bacalaureat, an școlar 2017-2018, s-a realizat prin 

împărţirea numărului de absolvenţi de bacalaureat și numărul total de absolvenţi: 

302/86 x100 =28,472% 

2. Procentul de promovare la examenul de bacalaureat s-a realizat prin împărțirea 

numărului de elevi care au promovat examenul și numărul de elevi prezentați  la 

examenul de bacalaureat: 

176/86x100 = 48,86% 

 

Nota, an școlar 2018-2019: 

1. Procentul de promovabilitate la bacalaureat, an școlar 2018-2019, s-a realizat prin 

împărţirea numărului de absolvenţi de bacalaureat și numărul total de absolvenţi: 

(68+14 )/343 x100 =23,91% 

(68 de elevi promovați în prima sesiune de bacalaureat și 14 elevi au promovat examenul de 

bacalaureat în sesiunea aug-sept.2019) 

2. Procentul de promovare la examenul de bacalaureat s-a realizat prin împărțirea 

numărului de elevi care au promovat examenul și numărul de elevi prezentați  la 

examenul de bacalaureat: 

(68+14)159x100 = 51,75% 

Prezenţi la examenul de bacalaureat : 

 în sesiunea iunie-iulie : s-au înscris la examenul de bacalaureat 146 de elevi din seria 

curentă. Au susținut examenul un număr de 138 de elevi, dintre aceștia 87 au fost fete și 

110 elevi provin din mediul rural. Au promovat 68 de elevi din care 50 sunt fete și 110 

elevi provin din mediul rural; 

                                         : s-au înscris la examenul de bacalaureat din seriile anterioare , în 

sesiunea iunie-iulie 2019, un număr de 15 elevi. Au susținut examenul de bacalaureat 11 
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elevi dintre care 5 fete și 3 elevi provin din mediul rural. 4 elevi au promovat acest 

examen, din care 1 este fata și 2 elevi provin din mediul rural. 

 

 în  sesiunea august-septembrie: s-au înscris la examenul de bacalaureat un număr de 70 de 

elevi din seria curentă. Au susținut examenul un număr de 49 de elevi dintre aceștia 36 au 

fost prezenți și în sesiunea iunie-iulie 2019, 13 elevi s-au înscris prima dată. Au promovat 

examenul de bacalaureat 14 elevi (9 au fost fete, 3 promovați sunt din mediul rural); 

                                              :s-au înscris la examenul de bacalaureat din seriile 

anterioare , în sesiunea august-septembrie 2019, un număr de 37 elevi. Au susținut examenul 

de bacalaureat 26 elevi dintre care 8 sunt fete și 19 elevi provin din mediul rural. 6 elevi au 

promovat acest examen, din care 3 sunt fete și toți elevii provin din mediul rural. 

 

EVOLUŢIA REZULATELOR LA EXAMENUL DE CERTIFICARE A 

COMPETENŢELOR  NIVEL 3/respectiv NIVEL 4, A ABSOLVENŢILOR DE LICEU 

Pentru învăţământul preuniversitar, nivelurile de calificare 1-5 din CNC se aplică începând 

cu anul şcolar 2014-2015, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind 

aprobarea Cadrului national al calificărilor. 

Criteriul ANUL ŞCOLAR 

 
2014-

2015 

2015-

2016 
2016-

2017 
2017-

2018 

2018-

2019 
 

   

E
X

A
M

E
N

U
L

 D
E

 C
E

R
T

IF
IC

A
R

E
 A

 C
O

M
P

E
T

E
N

Ţ
E

L
O

R
 

P
R

O
F

E
S

IO
A

N
L

E
 N

IV
E

L
 3

 
R

E
S

P
E

C
T

IV
 N

IV
E

L
 4

 

Absolvenţi 

Total absolvenţi, din 

care : 
341* 

 

206** 

 

 

237*** 181 247  

   

Pe sexe 
masculin 170 150 136 91 127     

feminin 171 117 101 90 120     

După 

mediul de 

rezidenţă 

al elevilor 

din 

localitatea 

unde este 

situată 

şcoala 

 

41 

 

 

 

42 

 

25 
34 46  

   

din alte 

localităţi, 

din care: 
300 

 

225 

 

212 147 201  
   

urban 4 4  - - -     

rural 296 221 212 147 201     

Promovaţi 
la examenul 

de 

certificare 

Total absolvenţi 

promovaţi, din care : 
  300* 

 

 

164** 

 

 

 

218*** 
148 176  

  

Pe sexe 
masculin 149 95 128 70 88     

feminin 151 69 90 78 88     

După 

mediul de 

rezidenţă 

al elevilor 

din 

localitatea 

unde este 

situată 

şcoala 

33 

 

 

18 

 

 

 

21 
28 35  

   

http://lege5.ro/Gratuit/gm3tqmbxhe/hotararea-nr-918-2013-privind-aprobarea-cadrului-national-al-calificarilor
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din alte 

localităţi, 

din care: 
267 

 

146 

197 
120 141  

   

urban 2 -  - -     

rural 265 146 197 120 141     

Ponderea 

absolvenţilor 

promovaţi la 

examenul de 

certificare 

Total absolvenţi 

promovaţi, din care : 
87,98 

 

79,61 

 

91,98 

 

81,76 
71,25  

  

Pe sexe 
masculin 87,64 81,89 94,11 85,71 69,29     

feminin 88,30 76,66 89,11 86,66 73,33     

După 

mediul de 

rezidenţă 

al elevilor 

din 

localitatea 

unde este 

situată 

şcoala 

80,49 

 

80,66 

 

84 
82,35 76,08  

   

din alte 

localităţi, 

din care: 
89,00 

 

80,66 

92,92 
81,63 70,14  

   

urban 50,00 - - - -     

rural 89,52 80,66 92,92 81,3 70,14     

 

*Nota: 

1. Procentul de promovabilitate la examenul de certificare a competențelor profesionale, an 

școlar 2014-2015, s-a realizat prin împărţirea numărului de absolvenţi declarați Admiși la 

examen și numărul total de absolvenţi: 

(289+11)/341x100=87,98% 

2. Procentul de promovare la examenul de certificare a competențelor profesionale  s-a 

realizat prin împărțirea numărului de elevi declarați Admiși  la numărul de elevi 

prezentați  la examen: 

(289+11)/( 104 elevi profil Resurse Naturale și Protecția Mediului+53 elevi profil Tehnic+ 

143 elevi profil Servii zi/seral)x100=300/300x100=100% 

*289 de elevi au promovat examenul de certificare a competențelor profesionale în 

prima sesiune (iunie 2015) şi 11 de elevi în sesiunea din toamnă( august 2015).  

 
 

**Nota: 

1 Procentul de promovabilitate la examenul de certificare a competențelor profesionale, an 

școlar 2015-2016, s-a realizat prin împărţirea numărului de absolvenţi declarați Admiși la 

examen și numărul total de absolvenţi: 

(159 sesiunea iunie+5 elevi sesiunea august)206/x100=79,61% 

2 Procentul de promovare la examenul de certificare a competențelor profesionale  s-a 

realizat prin împărțirea numărului de elevi declarați Admiși  la numărul de elevi prezentați  

la examen: 

(159+5)/164)/100=164/164X100=100% 
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***Nota: 

1 Procentul de promovabilitate la examenul de certificare a competențelor profesionale, an 

școlar 2016-2017, s-a realizat prin împărţirea numărului de absolvenţi declarați Admiși la 

examen și numărul total de absolvenţi: 

(218 sesiunea iunie+0 elevi sesiunea august)237/x100=91,98% 

2 Procentul de promovare la examenul de certificare a competențelor profesionale  s-a 

realizat prin împărțirea numărului de elevi declarați Admiși  la numărul de elevi prezentați  

la examen: 

(218+0)/218)/100=100% 

 

 

 

La examenul de certificare a competențelor profesionale nivel 4,an școlar 2016-2017, din 

seriile anterioare, s-au prezentat 2 absolvenți ( 2014, respectiv 2015),  care au promovat examenul. 
 

Nota: 

1. Procentul de promovabilitate la examenul de certificare a competențelor profesionale, 

an școlar 2017-2018, s-a realizat prin împărţirea numărului de absolvenţi declarați 

Admiși la examen și numărul total de absolvenţi: 

(145sesiunea iunie+3 elevi sesiunea august)148/x100=81,76% 

2. Procentul de promovare la examenul de certificare a competențelor profesionale  s-a 

realizat prin împărțirea numărului de elevi declarați Admiși  la numărul de elevi 

prezentați  la examen: 

(148/148)/100=100% 

 

 

Nota: 

1.Procentul de promovabilitate la examenul de certificare a competențelor profesionale, an școlar 

2018-2019, s-a realizat prin împărţirea numărului de absolvenţi declarați Admiși la examen și 

numărul total de absolvenţi: 

(173 sesiunea iunie+2 elevi sesiunea august)247/x100=71,26% 

2 Procentul de promovare la examenul de certificare a competențelor profesionale  s-a realizat 

prin împărțirea numărului de elevi declarați Admiși  la numărul de elevi prezentați  la examen: 

(176/176)/100=100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planul de Acţiune al Şcolii (PAS) 2015 – 2019 
 
 

 140 

EVOLUŢIA REZULATELOR LA EXAMENUL DE ATESTARE A COMPETENŢELOR 

PROFESIONALE, A  ABSOLVENŢILOR DE LICEU 

Criteriul ANUL ŞCOLAR 

 
2014-

2015 

2015-

2016 
2016-

2017 
2017-

2018 

2018-

2019 
 

  

E
X

A
M

E
N

U
L

 D
E

  
A

T
E

S
T

A
T

A
R

E
 A

  
C

O
M

P
E

T
E

N
Ţ

E
L

O
R

 P
R

O
F

E
S

IO
A

N
L

E
 

Absolvenţi 

Total absolvenţi, 

din care : 
 

72* 

 

61** 

 

14*** 
51 22  

  

Pe sexe 
masculin 38 34 11 33 11    

feminin 34 27 3 18 11    

După 

mediul de 

rezidenţă 

al elevilor 

din 

localitatea 

unde este 

situată 

şcoala 

22 

 

14 

 

1 
18 8  

  

din alte 

localităţi, 

din care: 
50 

 

43 

13 33 

 
14  

  

urban - 4 - 4 -    

rural 50 43 13 29 14    

Promovaţi 
la examenul 

de atestare 

profesională 

Total absolvenţi 

promovaţi, din care 

: 
47* 

 

29** 

 

13 33 22  
  

Pe sexe 
masculin 27 18 10 17 11    

feminin 20 11 3 16 11    

După mediul 

de rezidenţă 

al elevilor 

din 

localitatea 

unde este 

situată 

şcoala 

16 

 

6 

 

1 
15 8  

  

din alte 

localităţi, 

din care: 
31 

 

22 

 

12 18 14  
  

urban - 1 - 4 -    

rural 31 21 12 14 14    

Ponderea 

absolvenţilor 

promovaţi la 

examenul de 

atestare 

profesională  

Total absolvenţi 

promovaţi, din care 

: 
65,27 

 

47,54 

 

92,86 64,70 100  
  

Pe sexe 
masculin 71,05 52,94 90,91 51,51 100    

feminin 58,82 40,74 100 88,88 100    

După mediul 

de rezidenţă 

al elevilor 

din 

localitatea 

unde este 

situată 

şcoala 

72,72 

 

42,85 

 

100 
83,33 100  

  

din alte 

localităţi, 

din care: 
62,00 

 

51,16 

92,31 
54,54 -  
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*Nota: 

1. Procentul de promovabilitate la examenul de atestat, an școlar 2014-2015, s-a realizat prin 

împărţirea numărului de absolvenţi declarați Admiși la examen și numărul total de 

absolvenţi-profil real zi + frecvență redusă: 

47/72x100=65,27% 

2. Procentul de promovare la examenul de atestat, s-a realizat prin împărţirea numărului de 

elevi declarați Admiși  la numărul de elevi prezentați  la examen: 

47/47x100=100% 

 

 

**Nota: 

1. Procentul de promovabilitate la examenul de atestat, an școlar 2015-2016, s-a realizat prin 

împărţirea numărului de absolvenţi declarați Admiși la examen și numărul total de 

absolvenţi-profil real zi + frecvență redusă: 

29/61x100=47,54% 

2. Procentul de promovare la examenul de atestat, s-a realizat prin împărţirea numărului de 

elevi declarați Admiși  la numărul de elevi prezentați  la examen: 

29/29x100=100% 

 

 

 

**Nota: 

1. Procentul de promovabilitate la examenul de atestat, an școlar 2016-2017, s-a realizat prin 

împărţirea numărului de absolvenţi declarați Admiși la examen și numărul total de 

absolvenţi-profil real zi + frecvență redusă: 

14/13x100=92,86% 

2. Procentul de promovare la examenul de atestat, s-a realizat prin împărţirea numărului de 

elevi declarați Admiși  la numărul de elevi prezentați  la examen: 

13/13x100=100% 

 

 

 

Nota: 

1. Procentul de promovabilitate la examenul de atestat, an școlar 2017-2018, s-a realizat prin 

împărţirea numărului de absolvenţi declarați Admiși la examen și numărul total de 

absolvenţi-profil real zi + frecvență redusă: 

33/51x100=64,70% 

2. Procentul de promovare la examenul de atestat, s-a realizat prin împărţirea numărului de 

elevi declarați Admiși  la numărul de elevi prezentați  la examen: 

33/33x100=100% 

 

 

Nota: 

urban - 25 - 100 100    

rural 62,00 48,83 92,31 48,27 100    
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1. Procentul de promovabilitate la examenul de atestat, an școlar 2018-2019, s-a realizat prin 

împărţirea numărului de absolvenţi declarați Admiși la examen și numărul total de 

absolvenţi-profil real zi : 

22/22x100=100% 

2. Procentul de promovare la examenul de atestat, s-a realizat prin împărţirea numărului de 

elevi declarați Admiși  la numărul de elevi prezentați  la examen: 

22/22x100=100% 

 

 

 

 

 

EVOLUŢIA REZULATELOR LA EXAMENUL DE CERTIFICARE A 

COMPETENŢELOR PROFESIONALE NIVEL 3+/respectiv NIVEL 5,  A  

ABSOLVENŢILOR ŞCOLII POSTLICEALE 
 

Criteriul ANUL ŞCOLAR 

 
2013-

2014 
2014-

2015 
2015-

2016 
2016-

2017 
2017-

2018 
2018-

2019 

E
X

A
M

E
N

U
L

 D
E

 C
E

R
T

IF
IC

A
R

E
 A

 C
O

M
P

E
T

E
N

Ţ
E

L
O

R
 

P
R

O
F

E
S

IO
A

N
L

E
 3

+
/ 

re
sp

ec
ti

v
 

N
IV

E
L

 5
 

Absolvenţi 

Total absolvenţi, din care 

: 
17 20* 58** 48*** 26 38 

Pe sexe 
masculin 11 11 33 16 14 10 

feminin 6 9 25 32 12 28 

După 

mediul de 

rezidenţă al 

elevilor 

din 

localitatea 

unde este 

situată şcoala 

4 9 28 20 14 13 

din alte 

localităţi, din 

care: 
13 11 25 28 12 25 

urban 10 5 5 14 6 4 

rural 3 6 25 14 6 21 

Promovaţi la 

examenul de 

certificare a 

competenţelor 

profesionale 

nivel 2 

Total absolvenţi 

promovaţi, din care : 
16 16* 25** 19*** 19 22 

Pe sexe 
masculin 10 8 

14 
 

12 9 4 

feminin 6 8 11 7 10 17 

După 

mediul de 

rezidenţă al 

elevilor 

din 

localitatea 

unde este 

situată şcoala 

3 9 10 10 11 11 

din alte 

localităţi, din 

care: 
13 7 15 9 9 11 

urban 10 2 3 2 4 4 

rural 3 5 12 7 5 7 
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Ponderea 

absolvenţilor 

promovaţi la 

examenul de 

certificare a 

competenţelor 

profesionale 

nivel 2 

Total absolvenţi 

promovaţi, din care : 
94,11 80,00 43,10 39.58 73,07 57,89 

Pe sexe 
masculin 90,90 72,72 

 
42,42 

75 64,28 40 

feminin 100 88,88 44 21.88 83,33 60,71 

După 

mediul de 

rezidenţă al 

elevilor 

din 

localitatea 

unde este 

situată şcoala 

75 63,63 35,71 50 78,57 84,62 

din alte 

localităţi, din 

care: 
100 81,81 60 32.14 75 44 

urban 100 40,00 60 28.57 66,66 100 

Rural 
 

100 83,33 48 20 83,33 33,3636 

 

*Nota: 

1. Procentul de promovabilitate la examenul de certificare a competențelor profesionale, 

pentru școala postliceală, an școlar 2014-2015, s-a realizat prin împărţirea numărului de 

absolvenţi declarați Admiși la examen și numărul total de absolvenţi: 

16/20x100=80,00% 

2. Procentul de promovare la examenul de certificare a competențelor profesionale, s-a 

realizat prin împărţirea numărului de elevi declarați Admiși  la numărul de elevi 

prezentați  la examen: 

16/16x100=100% 

 

 

**Nota: 

1. Procentul de promovabilitate la examenul de certificare a competențelor profesionale, 

pentru școala postliceală, an școlar 2015-2016, s-a realizat prin împărţirea numărului de 

absolvenţi declarați Admiși la examen și numărul total de absolvenţi: 

25/58x100=43,10% 

2. Procentul de promovare la examenul de certificare a competențelor profesionale, s-a 

realizat prin împărţirea numărului de elevi declarați Admiși  la numărul de elevi 

prezentați  la examen: 

25/25x100=100% 

 

 

 

 

 

*|**Nota: 

1. Procentul de promovabilitate la examenul de certificare a competențelor profesionale, 

pentru școala postliceală, an școlar 2016-2017, s-a realizat prin împărţirea numărului de 

absolvenţi declarați Admiși la examen și numărul total de absolvenţi: 

19/48x100=39.580% 
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2. Procentul de promovare la examenul de certificare a competențelor profesionale, s-a 

realizat prin împărţirea numărului de elevi declarați Admiși  la numărul de elevi 

prezentați  la examen: 

19/19x100=100% 

 

La examenul de certificare a  competențelor profesionale nivel 5 an școlar 2016-2017, din 

seriile anterioare, s-a prezentat 1 absolvent (2016) care a promovat examenul. 

 

 

 

Nota: 

1. Procentul de promovabilitate la examenul de certificare a competențelor profesionale, 

pentru școala postliceală, an școlar 2017-2018, s-a realizat prin împărţirea numărului de 

absolvenţi declarați Admiși la examen și numărul total de absolvenţi: 

19/26x100=73,07% 

2. Procentul de promovare la examenul examenul de certificare a competențelor 

profesionale, s-a realizat prin împărţirea numărului de elevi declarați Admiși  la numărul 

de elevi prezentați  la examen: 

19/19x100=100% 

 

La examenul de certificare a  competențelor profesionale nivel 5 an școlar 2017-2018, din 

seriile anterioare, s-a prezentat 1 absolvent (2016) care a promovat examenul. 

 

 

Nota: 

1. Procentul de promovabilitate la examenul de certificare a competențelor profesionale, 

pentru școala postliceală, an școlar 2018-2019, s-a realizat prin împărţirea numărului de 

absolvenţi declarați Admiși la examen și numărul total de absolvenţi: 

22/38x100=57,89% 

2. Procentul de promovare la examenul de certificare a competențelor profesionale, s-a 

realizat prin împărţirea numărului de elevi declarați Admiși  la numărul de elevi 

prezentați  la examen: 

22/22x100=100% 

 

La examenul de certificare a  competențelor profesionale nivel 5 an școlar 2018-2019, din 

seriile anterioare, s-au prezentat 4 absolventi (2018) care au promovat examenul. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planul de Acţiune al Şcolii (PAS) 2015 – 2019 
 
 

 145 

EVOLUŢIA REZULATELOR LA EXAMENUL DE CERTIFICARE A 

COMPETENŢELOR PROFESIONALE NIVEL 2/ respectiv NIVEL 3  A  

ABSOLVENŢILOR ŞCOLII PROFESIONALE DE 2 ANI 
 

Criteriul ANUL ŞCOLAR 

 
2013-

2014 
2014-

2015 
2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

E
X

A
M

E
N

U
L

 D
E

 C
E

R
T

IF
IC

A
R

E
 A

 C
O

M
P

E
T

E
N

Ţ
E

L
O

R
 P

R
O

F
E

S
IO

A
N

L
E

 N
IV

E
L

 2
 r

es
p

ec
ti

v
 N

IV
E

L
 

3
 

Absolvenţi 

Total absolvenţi, din care : 56 43* 28** 52*** 54 53 

Pe sexe 
masculin 43 32 22 43 54 43 

feminin 13 11 6 9 - 10 

După 

mediul de 

rezidenţă al 

elevilor 

din localitatea 

unde este 

situată şcoala 
4 1 2 5 4 5 

din alte 

localităţi, din 

care: 
52 42 26 47 50 48 

urban - - - - - - 

rural 52 42 26 47 50 48 

Promovaţi la 

examenul de 

certificare a 

competenţelor 

profesionale 

nivel 2 

Total absolvenţi 

promovaţi, din care : 
54 41* 27** 51*** 54 52 

Pe sexe 
masculin 42 31 21 42 54 42 

feminin 12 10 6 9 - 10 

După 

mediul de 

rezidenţă al 

elevilor 

din localitatea 

unde este 

situată şcoala 
3 1 1 5 4 5 

din alte 

localităţi, din 

care: 
51 41 26 46 50 47 

urban - - - -  - 

rural 51 41 26 46 - 47 

Ponderea 

absolvenţilor 

promovaţi la 

examenul de 

certificare a 

competenţelor 

profesionale 

nivel 2 

Total absolvenţi 

promovaţi, din care : 
96,42 95,35 96,43 98,08 100 98,11 

Pe sexe 
masculin 97,67 96,88 95,45 97,67 100 97,67 

feminin 92,30 90,90 100 100 - 100 

După 

mediul de 

rezidenţă al 

elevilor 

din localitatea 

unde este 

situată şcoala 
75 100 50 100 100 100 

din alte 

localităţi, din 

care: 
98,07 97,61 100 97,87 100 97,92 

urban - - - - - - 

Rural 
 

98,07 97,61 100 97,87 100 97,92 

 

 

*Nota: 
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1. Procentul de promovabilitate la examenul de certificare a competențelor profesionale, 

pentru școala profesională, an școlar 2014-2015, s-a realizat prin împărţirea numărului 

de absolvenţi declarați Admiși la examen și numărul total de absolvenţi: 

41/43x100=95,34% 

2. Procentul de promovare la examenul de certificare a competențelor profesionale, s-a 

realizat prin împărţirea numărului de elevi declarați Admiși  la numărul de elevi 

prezentați  la examen: 

41/41x100=100% 
 

 

**Nota: 

1. Procentul de promovabilitate la examenul de certificare a competențelor profesionale, 

pentru școala profesională, an școlar 2015-2016, s-a realizat prin împărţirea numărului 

de absolvenţi declarați Admiși la examen și numărul total de absolvenţi: 

28/27x100=96,43% 

2. Procentul de promovare la examenul de certificare a competențelor profesionale, s-a 

realizat prin împărţirea numărului de elevi declarați Admiși  la numărul de elevi 

prezentați  la examen: 

27/27x100=100% 

 
 

***Nota: 

1. Procentul de promovabilitate la examenul de certificare a competențelor profesionale, 

pentru școala profesională, an școlar 2016-2017, s-a realizat prin împărţirea numărului 

de absolvenţi declarați Admiși la examen și numărul total de absolvenţi: 

51/52x100=98,08% 

2. Procentul de promovare la examenul de certificare a competențelor profesionale, s-a 

realizat prin împărţirea numărului de elevi declarați Admiși  la numărul de elevi 

prezentați  la examen: 

51/51x100=100% 

 
 

Nota: 

1. Procentul de promovabilitate la examenul de certificare a competențelor profesionale, 

pentru școala profesională, an școlar 2017-2018, s-a realizat prin împărţirea numărului 

de absolvenţi declarați Admiși la examen și numărul total de absolvenţi: 

54/54x100=100% 

2. Procentul de promovare la examenul de certificare a competențelor profesionale, s-a 

realizat prin împărţirea numărului de elevi declarați Admiși  la numărul de elevi 

prezentați  la examen: 

54/54x100=100% 

 

Nota: 

1. Procentul de promovabilitate la examenul de certificare a competențelor profesionale, 

pentru școala profesională, an școlar 2018-2019, s-a realizat prin împărţirea numărului 

de absolvenţi declarați Admiși la examen și numărul total de absolvenţi: 
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52/53x100=98,11% 

2. Procentul de promovare la examenul de certificare a competențelor profesionale, s-a 

realizat prin împărţirea numărului de elevi declarați Admiși  la numărul de elevi 

prezentați  la examen: 

52/52x100=100% 

 

 

ANEXA 10.8. DATE PRIVIND INSERŢIA SOCIO-PROFESIONALĂ A ABSOLVENŢILOR 

ŞCOLII 

 
Unitatea IPT: COLEGIUL „VASILE LOVINESCU” 

 

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

- număr absolvenţi pe fiecare profil/specializare – 

 PROFILUL 

LICEUL 

TEHNOLO

GIC 

Calificarea 
Absol

venţi 

Nr. 

absolve

nți  

cu 

diplomă 

de 

bacalau

reat 

Nr.absolv

enţi cu 

certificat 

de 

calificare 

profesiona

lă 

Contin

uă 

studiile 

școală 

postlice

ală 

Continu

area 

studiilo

r 

facultat

e 

An

gaj

aţi 

Propria 

afacere 

(inclusiv ca 

persoană fizică 

autorizată sau 

ca producător 

agricol)  

Înreg

istraţ

i în 

şoma

j 

(AJO

FM) 

În situaţie de 

şomaj, 

neînregistraţi 

în evidenţele 

AJOFM  (dar 

care nu sunt 

angajaţi, nu au 

venituri şi se 

află în 

căutarea unui 

loc de muncă) 

Alte situaţii 

 

 

 

 

 

 

RESURSE 

NATURALE 

ŞI 

PROTECŢIA 

MEDIULUI 

TEHNICIAN 

ECOLOG ŞI 
PROTECŢIA 

CALITĂȚII  

MEDIULUI 

19 2 10 1 1 7 

 

6 4 

 
 

 

 

4 elevi 
plecați în 

străinătater 

TEHNICIAN 
ANALIZE 

PRODUSE 

ALIMENTARE 

39 2 21 2 1 7 

- 

18 

11 

11  elevi 

plecați în 
străinătater 

TEHNICIAN  

HORTICULTOR 

 
 

15 - 9   6 

 

5 

4 

4 elevi 

plecați în 

străinătater 
 

TEHNICIAN ÎN 

SILVICULTURĂ 
ŞI EXPLOATĂRI 

FORESTIERE 

23 10 20 - 2 1 

 11 9 

9 elevi 

plecați în 

străinătater 

 

 

 

 

SERVICII 

TEHNICIAN ÎN 

ACTIVITĂŢI 
ECONOMICE  

31 16 30 2 13 

10 

 

 6 

6 elevi 

plecați în 
străinătater 

TEHNICIAN ÎN 

HOTELĂRIE 

53 15 43 7 7 15 

 
 

 2 22 22 elevi 

plecați în 
străinătater 

 

 

TEHNIC 

TEHNICIAN 

MECANIC PT. 

ÎNTREŢINERE ŞI 
REPARAŢII 

22 - 18   13 

 

 
 

  9 9 elevi 

plecați în 

străinătater 
 

TEHNICIAN IN 

CONSTRUCTII SI 
LUCRARI 

PUBLICE 

18  15 2  

 

 10 6 6 elevi 

plecați în 
străinătater 

 

TEHNICIAN ÎN 

AUTOMATIZĂRI 

10  10 1  6 

 
 

 2 1 1 elev 

plecat în 
străinătate 

 

TOTAL 

 230 45 176 15 24 65  54 72 72  
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COLEGIUL „VASILE LOVINESCU” FĂLTICENI 

 

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

- număr absolvenţi pe fiecare profil/specializare – 
 

 

 

 

 

 

LICEU  

FILIERA 

TEORETI

CĂ 

Calificar

ea 

Absolve

nţi 

 

 

 

Nr. 

absolvenț

i  

cu 

diplomă 

de 

bacalaure

at 

Continu

ă 

studiile 

școală 

postlicea

lă 

Continuar

ea 

studiilor 

facultate 

Angaja

ţi 

Propria 

afacere 

(inclusiv 

ca 

persoană 

fizică 

autorizat

ă sau ca 

producăt

or 

agricol)  

Înregistr

aţi în 

şomaj 

(AJOFM

) 

În situaţie 

de şomaj, 

neînregistr

aţi în 

evidenţele 

AJOFM  

(dar care 

nu sunt 

angajaţi, 

nu au 

venituri şi 

se află în 

căutarea 

unui loc de 

muncă) 

Alte 

situaţii 

 

UMAN 

ȘTIINȚE 

SOCIALE 
30 27 2 19   3 6 

 

 

 

 

6- elevi 

plecați 

în 

străinăta

te 

                                 

TOTAL 

30 27 2 19   3 6 

 

 

 

 

6- elevi 

plecați 

în 

străinăta

te 

 

 

COLEGIUL „VASILE LOVINESCU” FĂLTICENI 

 

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

- număr absolvenţi pe fiecare profil/specializare – 
 

 

 

 

 

 

LICEU  

FILIERA 

TEORETIC

Ă 

Calificarea 
Absolven

ţi 

 

 

 

Nr. 

absolvenți  

cu 

diplomă 

de 

bacalaure

at 

Continu

ă studiile 

școală 

postlicea

lă 

Continuar

ea 

studiilor 

facultate 

Angaja

ţi 

Propria 

afacere 

(inclusiv 

ca 

persoană 

fizică 

autorizat

ă sau ca 

producăt

or 

agricol)  

Înregistra

ţi în 

şomaj 

(AJOFM) 

În situaţie 

de şomaj, 

neînregistr

aţi în 

evidenţele 

AJOFM  

(dar care 

nu sunt 

angajaţi, nu 

au venituri 

şi se află în 

căutarea 

unui loc de 

muncă) 

Alte 

situaţii 

 

REAL 

MATEMATIC

Ă-

INFORMATI

CĂ 

22 9 4 7   7 4 

 

 

 

 

4- elevi 

plecați 

în 

străinăta

te 

                                 

TOTAL 

22 9 4 7   7 4 

 

 

 

4- elevi 

plecați 

în 

străinăta
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 te 

 

Unitatea IPT: COLEGIUL „VASILE LOVINESCU” FĂLTICENI 

 

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

- număr absolvenţi pe fiecare profil/specializare –  
 

 

 

 

 

 

ŞCOALA 

PROFESIONALĂ

/ 

DOMENIUL 

Calificarea 
Absolve

nţi 

Nr.absove

nţi cu 

certificat 

de 

calificare 

profesion

ală 

Contin

uă 

studiile 

LICEU

-ciclul 

superio

r 

Angaj

aţi 

Propria 

afacere 

(inclusiv 

ca 

persoană 

fizică 

autorizat

ă sau ca 

producăt

or 

agricol)  

Înregistr

aţi în 

şomaj 

(AJOFM

) 

În situaţie 

de şomaj, 

neînregist

raţi în 

evidenţele 

AJOFM  

(dar care 

nu sunt 

angajaţi, 

nu au 

venituri şi 

se află în 

căutarea 

unui loc 

de muncă) 

Alte 

situa

ţii 

Observaţii 

(precizări 

supliment

are cu 

privire la 

alte 

situaţii, 

etc.) 

MECANICĂ 

 

 

Mecanic 

auto 

28 28 9 7 - - 12 12 12- elevi 

plecați 

în 

străinăta

te 

AGRICULTURĂ 

Lucrător 

în 

agroturis

m 

Horticult

or 

 

25 24 2 17 - 2 - 4 

4-elevi 

plecați 

în 

străinăta

te 

TOTAL 53 
 
 
 
 

52 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 

16- elevi 

plecați în 

străinătate 

 

Unitatea IPT: COLEGIUL „VASILE LOVINESCU” 

 

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

- număr absolvenţi pe fiecare profil/specializare –  
 

 

 

 

 

 

ŞCOALA 

POSTLICEALĂ/DOM

ENIUL 

Calificarea 
Absolven

ţi 

Nr.abs

ovenţi 

cu 

certific

at de 

califica

re 

profesi

onală 

Contin

uă 

studiil

e 

Angaj

aţi 

Propria 

afacere 

(inclusiv 

ca 

persoan

ă fizică 

autoriza

tă sau 

ca 

producă

tor 

agricol)  

Înregist

raţi în 

şomaj 

(AJOF

M) 

În situaţie 

de şomaj, 

neînregist

raţi în 

evidenţele 

AJOFM  

(dar care 

nu sunt 

angajaţi, 

nu au 

venituri şi 

se află în 

căutarea 

unui loc 

de 

Alte 

situa

ţii 

Observaţii 

(precizări 

suplimenta

re cu 

privire la 

alte 

situaţii, 

etc.) 
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muncă) 

AGRICULTURĂ 

TEHNICIAN 

CADASTRU 
FUNCIAR 

TOPOGRAF 

17 8 7 10 - - - 
- 

 

- 

TURISM ȘI 

ALIMENTAȚIE 

ASISTENT 
MANAGER 

UNITĂȚI 

HOTELIERE 

21 14 3 16 - 2 - - - 

TOTAL 

 

38 
 
 
 

22 
 
 
 

10 
 
 
 

26 
 
 
 

- 
 
 
 

2 
 

- 
 
 
 

- 

 

 

 

- 

 
 

 Monitorizare absolvenţi  2018-2019 

 

 Absolvenţi 
Număr 

absolvenţi 

Continuare

a studiilor 

Încadrare pe 

piaţa muncii 
Şomaj 

Alte situaţii 

/în 

străinătate 

Absolvenţi ciclul inferior 

al liceului-cl. a X-a 
317 306 6 - 6 

Absolvenţi ciclul superior 

al liceului-cl. XII  - liceu  
282 71 75 54 82 

Absolvenţi şcoală 

profesională  
53 11 24 2 16 

Absolvenţi şcoală 

postliceală  
38 10 26 2 - 

TOTAL  
690 398 131 58 104 

 

 

Optiunile elevilor 
claselor a x-a, pentru 
anul școlar 2019-2020 

Nr. elevi 
promovați 

Continua 
studiile în 
același profil 

Nu continuă 
studiile 

X SA 28 28 - 

X HA 29 
26 3 

X HB 29 29 - 

X IA A 26 26 - 

X IA B 25 23 2 

X PM 21 21 - 

X AGROT 15 14 1 

X SILV 23 23 - 

X TC 19 19 - 

X MEC 22 22 - 

X CONSTR 20 20 - 

X MI 28 28 - 
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X SU 32 32 - 

TOTAL 317 311 6 
 

 

Din tabelul prezentat anterior se observă că în anul şcolar 2018 - 2019 un număr de 317 

elevi au absolvit ciclul inferior al liceului, 282 elevi au absolvit ciclul superior al liceului, 53 de 

elevi au absolvit şcoala profesională şi 38 şcoala postliceală 

În ceea ce privește traseul profesional după finalizarea cursurilor de la ciclul inferior, un 

procent de 98,11% dintre absolvenţi continuă studiile în clasa a XI-a (mai mare decât în anul școlar 

2017-2018: 96,24% ), iar 1,89% se află în alte situaţii ( în cele mai multe cazuri plecaţi în 

străinătate). 

 

Liceu, IX-
XII 

FACULTATE POSTLICEALA INCADRARE 

SOMAJ 
Total elevi 
promovați 

IN 
DOM
ENIU 

IN 
ALT 

DOM
ENIU 

IN 
DOM
ENIU 

IN ALT 
DOME

NIU 

IN 
CALI
FICA
RE 

IN 
ALTA 
CALIF
ICARE IN TARA IN STRAINATATE 

XII SA 8 5 
 

2 8 
 

2 6 
 

31 

XII IA A 
   

2 
  

6 9 4 21 

XII IA B 1 
    

1 
 

2 14 18 

XII HA 
 

2 
 

2 5 8 
 

10 
 

27 

XII HB 2 3 
 

5 1 1 
 

12 2 26 

XII PM 
 

1 
 

1 
  

7 4 6 19 

XII AGR 
      

6 4 5 15 

XII SIL 1 1 
  

1 
  

9 11 23 

XII MEC 
    

2 
 

11 9 
 

22 

XII 
CONST
R 

   
2 

 
2 9 6 

 
18 

XII TA 
   

1 4 2 
 

1 2 10 

XII SU 5 14 
 

2 
   

6 3 30 

XII MI 2 5 
 

4 
   

4 7 22 

Total 19 31 
 

21 21 14 41 82 54 282 
 

 Pentru ciclul superior al liceului se constată o scădere a procentului elevilor care continuă 

studiile la facultate: 17,73%, procent mai mic  față de anul trecut ( 32,11 % ), 19,50 % sunt 

încadraţi pe piaţa muncii, în crestere față de anul anterior (15,23%), 19,15% sunt înregistraţi la 

AJOFM (în scădere față de anul anterior : 23,84 % ), iar 29,08 % se înregistrează la alte situații, 

majoritatea fiind plecaţi în străinătate ( în creștere fată de 28,81 % cât a fost anul trecut) 
 

 

 ÎNVĂȚĂMÂNT 
PROFESIONAL 

CONTINUARE 
STUDII INCADRARE SOMAJ Absolvenți 
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IN 
CALIFICARE 

IN ALTA 
CALIFICARE 

IN 
TARA 

IN 
STRAINATATE 

XI AGROT 2 12 5 
 

4 2 25 

XI MEC AUTO 9 4 3 
 

12 
 

28 

TOTAL 11 16 8 
 

16 2 53 

 

 

La şcoala profesională un procent de 20,75% continuă studiile în comparație cu anul trecut( 

în creștere față de anul anterior 5,55%,) 45,28% % sunt încadraţi pe piaţa muncii față de 20,37%, 

anul trecut, 3,77% s-au înregistrat la șomaj, procent în scădere de anul trecut (48,15%) și  30,18% 

sunt plecați în căutarea unui loc de muncă în străinătate. 

 

ÎNVĂȚĂMÂNT 
POSTLICEAL 

CONTINUARE 
STUDII  
IN DOMENIU 

CONTINUARE 
STUDII  
IN ALT DOMENIU ANGAJAȚI SOMAJ Absolvenți 

CADASTRU FUNCIAR 
TOPOGRAF 1 6 10  17 

ASISTENT MANAGER 
UNITĂȚI HOTELIERE  3 16 2 21 

Total 1 9 26 2 38 

 

   La şcoala postliceală, în  anul școlar 2018-2019, 10 elevi continua studiile, 26,32% procente, în 

scădere față de anul trecut (50%), 68,42% sunt încadraţi pe piaţa muncii și 5,26% se înregistrează la 

șomaj. 
 În perioada 29.05.2019-30.07.2019 s-au emis pentru absolvenții claselor terminale 38 de adeverințe 

de absolvire necesare elevilor pentru AJOFM.  

Pentru elevii absolvenți de școală profesională s-au eliberat în perioada 22.07.2019-22.09.2019, 9 

adeverințe de absolvire pentru AJOFM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planul de Acţiune al Şcolii (PAS) 2015 – 2019 
 
 

 153 

 

ANEXA 10.9. REŢELE ŞCOLARE 

 

 

Reţele locale active în care este implicată şcoala (2018-2019) 

 

Zona ocupaţională 2 – Fălticeni 

1. Colegiul „Vasile Lovinescu‖ Fălticeni 

2. Colegiul Tehnic ―Mihai Băcescu‖ Fălticeni 

3. Liceul Tehnologic „Iorgu Vîrnav Liteanu‖ Liteni 

4. Liceul Tehnologic ―Oltea Doamna‖ Dolhasca 

5.Centrul de Studii European Fălticeni 

6. Școala Postliceală FEG Education Fălticeni 
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ALTE ANEXE 
ANEXA 1: HARTA PARTENERIATELOR ÎN DOMENIUL FORMĂRII PROFESIONALE A ELEVILOR, 

ANUL  ŞCOLAR 2018 – 2019 

    

     Lista operatorilor economici implicați în formarea profesională a elevilor, an școlar 2019- 2020 

     

Nr. crt. Denumirea operatorului economic 
Persoana de contact din partea 

operatorului economic 

Date de contact 

E-mail Telefon/ Fax 

1 SC PARIISIENNE A LA VYS SAVU VASILE   
0230540063, 
0745358830 

2 SC PAINE LA LARIAS SRL FILOTEANU DANIELA office@painelalarisa.ro  

0230545995, 
0740200293 

3 SC BUZDEA SRL  BUZDEA GHEORGHE   
0230544112, 
0744612381 

4 SC AMALIA SRL ANTONEAC ANTONICA antoneac.antonica@gmail.com  0744377086 

5 SC EUROMOBILE HORTING SRL VASILIU PETRONELA petronela73@yahoo.com 0740256931 

6 SC DELICON PRODIMPEX SRL CONSTANTIN GHEORGHE delicon94@  0744543826 

7 SCDP IAȘI CD FĂLTICENI GAVRIL IONUȚ   0753010595 

8 SC AGROFRUCT SRL FÎNTÎNARU MIHAI   0741172252 

9 SC  FRATELLO SRL TUDOREANU IULIAN service_eurofratello@yahoo.com 0741132694 

10 SC TRANSLOC SRL FĂLTICENI ISTRATE NICU transloc_falticeni@yahoo.com 0745410599 

11 II JILAVU  OANA JILAVU DANIEL  dez _falticeni@yahoo.com 0752203566 

12 SC AUTO TIBISERV SRL JORA TIBERIU auto.tibi@yahoo.com 0744602691 

13 SC ZARALI SRL TUDOSĂ CEZAR atudosa@yahoo.com 0745308582 

14 SC CREATIVE SERVICE SOLUTION SRL VADANA OVIDIU ovidiuvadana@gmail.com  0754932666 

15 SC QUIK TRANSPEDITION SRL  BOSÎNCEANU IONUȚ romfour_parkauto@yahoo.com 0741212012 

16 SC LOYAL IMPEX SRL BRAESCU IOAN   0230526800 

mailto:office@painelalarisa.ro
mailto:antoneac.antonica@gmail.com
mailto:petronela73@yahoo.com
mailto:delicon94@
mailto:service_eurofratello@yahoo.com
mailto:transloc_falticeni@yahoo.com
mailto:auto.tibi@yahoo.com
mailto:atudosa@yahoo.com
mailto:ovidiuvadana@gmail.com
mailto:romfour_parkauto@yahoo.com
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17 REGALIS ART CONSTRUCT TOADER CONSTANTIN   0742783299 

18 SC IRISTAR SRL  STAN COSMIN   0722825390 

19 SC ASSIST SOFTWARE SRL IOAN MIHAEL   0746642496 

20 CRISTRAVEL NORD EST SRL DIR. BURDUHOSU CRISTINA   0230237955 

21 SC ACET SA DIR. AG. Vasile Cozma   0230541611 

22 OCOLUL SILVIC FALTICENI ING. MIHEȚIU MIHAI   0745388111 

23 SC CONTAPROF SRL NEDELCU CRISTINA conta_prof@yahoo.com 0742506295 

24 SC INPRIDE SRL PĂIUȘ CEZARA   0740018118 

25 SC DASTI SRL ARTENI RAZVAN arteni_razvan@yahoo.com 0744493351 

26 TREZORERIA Fălticeni NECHIFOR MIOARA   0230541054 

27 MAYMARTURISM SRL CERLINCA   0230522448 

28 SC RAITAR SRL ING. FLOREA GRIGORE   0230544799 

     
     

     

     Director, prof. Gabriel Matei 
    

 

 

  

mailto:conta_prof@yahoo.com
mailto:arteni_razvan@yahoo.com
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ANEXA 2. EVOLUŢIA NUMĂRULUI DE ELEVI ÎN PERIOADA 

2006-2019 
 

Nr. crt. An şcolar Număr elevi 

1.  2006-2007 1942 

2.  2007-2008 2160 

3.  2008-2009 2426 

4.  2009-2010 2743 

5.  2010-2011 2601 

6.  2011-2012 2429 

7.  2012-2013 2152 

8.  2013-2014 1899 

9.  2014-2015 1740 

10.  2015-2016 1648 

11.  2016-2017 1784 

12.  2017-2018 1845 

13.  2018-2019 1886 

 

EVOLUŢIA NUMĂRULUI DE ELEVI DE LA COLEGIUL 

„VASILE LOVINESCU” – FĂLTICENI 
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ANEXA 3: LISTA PROTOCOALELOR DE COLABORARE 

2018-2019 

 

NR. CRT. INSTITUŢIA 
DATA INCHEIERII 

CONTRACTULUI 

1.  
LICEUL TEHNOLOGIC ,,SIMION 

MEHEDINȚI” , GALAȚI 
18.03.2019 

2.  ASOCIAȚIA PROFESORILOR ECONOMIȘTI, 

TÂRGU FRUMOS 

20.05.2019 

3.  DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ 

SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI A JUD. 

SUCEAVA 

14.05.2019 

4.  UNIVERSITATEA ,,BABEȘ-BOLYAI’’, CLUJ 20.05.2019 

5.  OCOLUL SILVIC FALTICENI 08.05.2019 

6.  COLEGIUL TEHNIC ,,AUREL VLAICU”, ARAD 19.02.2018 

7.  INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE 

URGENȚĂ ,,BUCOVINA”, FĂLTICENI 

15.04.2019 

8.  FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA 

MATERIALELOR, IAȘI 

08.04.2019 

9.  CENTRUL MILITAR JUDEȚEAN, SUCEAVA 28.03.2018 

10.  LICEUL TEORETIC ,,A. SALIGNY” , 

CERNAVODĂ 

14.03.2019 

11.  LICEUL TEORETIC ,,EMIL RACIVIȚĂ’’, 

VASLUI 

17.01.2019 

12.  ORGANIZAȚIA ,, SALVAȚI COPIII’’ 

ROMÂNIA 

28.01.2019 

13.  FACULTATEA  DE SILVICULTURĂ, USV 

SUCEAVA 

29.11.2018 

14.  LICEUL ,,VASILE CONTA’’, TG. NEAMȚ 29.10.2018 

15.  ASOCIAȚIA ELIBERARE, BUCUREȘTI 25.10.2018 

16.  AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI 24.10.2018 

17.  GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 

,,PINOCCHIO’’, FĂLTICENI 

19.11.2018 

18.  S.C. FANTASTIC SHOW STAGE S.R.L. , 

GALAȚI 

07.11.2018 

19.  FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI 

ADMINISTRAREA AFACERILOR, IAȘI 

08.11.2018 

20.  LICEUL DE ARTĂ ,,ȘTEFAN LUCHIAN’’, 

BOTOȘANI 

05.11.2018 

21.  LICEUL TEORETIC TEIUȘ, ALBA 03.10.2018 
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ANEXA 4. REZULTATELE ELEVILOR  LA CONCURSURI ŞI OLIMPIADE 

ŞCOLARE (2018-2019) 

Tabel premii elevi Colegiul ,, VasileLovinescu” Fălticeni  

an școlar 2018-2019 

 

Nr. 

crt. 
Numele ș iprenumele Clasa 

Rezultate obținute 
Profesor 

Îndrumător Competiția 
Faza/ 

Etapa 
Rezultat 

1.  
Ciobanu Octavian-

Dionisie 
IX PM 

O meserie 

pentru fiecare 
Județeană Premiul III Spînu Mariana 

2.  

Vornicu Denisa-

Măriuța 

 

IX PM 
O meserie 

pentru fiecare 
Județeană Premiul III Spînu Mariana 

3.  Bratu Cosmin X RA 
O meserie 

pentru fiecare 
Județeană Premiul I 

Angela Gaspar 

Anca Orleschi 

4.  
Pavaloaia Adrian 

X RA 
O meserie 

pentru fiecare 
Județeană Premiul I 

Angela Gaspar 

Anca Orleschi 

5.  Pavel Silviu-Mihail X MI Olimpiada TIC Județeană Mențiune 
Acatrinei-

Vasiliu Cristinel 

6.  
Dobre Silviu 

 

X MI Olimpiada 

Informatică 
Județeană Mențiune 

Acatrinei-

Vasiliu Cristinel 

7.  Apetroaie Cristian 
X MI 

Olimpiada TIC Județeană Mențiune 
Acatrinei-

Vasiliu Cristinel 

8.  Cercel Radu XI TA 
Student pentru 

o zi 

Regiunea 

Nord-Est 

România 

Premiul III 
Ing.Serșeniuc 

Sorin 

9.  Rosu Cosmina 
XI- 

Agricol 

Olimpiada 

scolara  

ONSS-

educație fizică 

Judeteana  Premiul III Amariei Vasile 

10.  Rosu Catalina 
XI- 

Agricol 

Olimpiada 

scolara  ONSS 
Judeteana Premiul III Amariei Vasile 

11.  Axinte Teofana 
XII- 

Stiinte 

Sociale 

Olimpiada 

scolara  ONSS Judeteana Premiul III Amariei Vasile 

12.  
Casian Loredana XII- 

Stiinte 

Sociale 

Olimpiada 

scolara  ONSS 

Judeteana  Premiul III Amariei Vasile 

13.  Buburuzan Andreea 
XII- 

Protectia 

Mediului 

Olimpiada 

scolara  ONSS 

Judeteana Premiul III 
Amariei Vasile 

14.  
Boliacu Denisa IX- 

Industrie 

Alimentara  

B 

Olimpiada 

scolara  ONSS Judeteana Premiul III 

Amariei Vasile 

15.  
Gagiu Lorena XI- 

Industrie 

Alimentara  

B 

Olimpiada 

scolara  ONSS Judeteana Premiul III 

Amariei Vasile 
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16.  
Lazar Andreea IX- 

Protectia 

Mediului 

Olimpiada 

scolara  ONSS 

Judeteana Premiul III Amariei Vasile 

17.  
Loghin Bianca  Olimpiada 

scolara  ONSS 

  Amariei Vasile 

18.  
Holtzhauser Mihaela IX- 

Stiinte 

Sociale 

Olimpiada 

scolara  ONSS 

Judeteana Premiul III Amariei Vasile 

19.  
Petrea Silviu 

 
a XI-a 

S.U. 

Istoria 

Holocaustului 
Judeţeană Premiul I 

Bejenaru 

Constantin 

20.  
Aparaschivei Lucian 

 

 

IX Silvic 
O meserie 

pentru fiecare 
Judeţeană Premiul II 

Orleschi Anca 

Varvaroi 

Carmen 

21.  Dănilă Alexandru IX Silvic 
O meserie 

pentru fiecare 
Judeţeană Premiul II 

Orleschi Anca 

Varvaroi 

Carmen 

22.  
Arsinte Alexandru 

 

 

X Silvic 
O meserie 

pentru fiecare 
Judeţeană Premiul II 

Apetroaie Ionela 

Varvaroi 

Carmen 

23.  
Blanar Bianca 

 

 

X Silvic 
O meserie 

pentru fiecare 
Judeţeană Premiul II 

Apetroaie Ionela 

Varvaroi 

Carmen 

24.  Aldea Paula 
a XI-a 

H.A. 

Concursul 

Judetean 

Stefan cel 

Mare si Sfant 

Simbol al 

Existentei 

Noastre 

Crestina- 

POWER 

POINT 

Judeteana Premiul I 
Vrabie Cristina-

Maria 

25.  Macovei Nicoleta 
a XI-a 

H.A 

Concursul 

Judetean 

Stefan cel 

Mare si Sfant 

Simbol al 

Existentei 

Noastre 

Crestine- 

POWER 

POINT 

Judeteana Premiul II 
Vrabie Cristina-

Maria 

26.  Vulpe Andreea 
a XI-a 

H.A 

Concursul 

Judetean 

Stefan cel 

Mare si Sfant 

Simbol al 

Judeteana Premiul I 
Vrabie Cristina-

Maria 
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Existentei 

Noastre 

Crestine-

sectiunea 

POEZIE 

27.  

Pricop Maria a XI-a H.A Concursul 

Judetean 

Stefan cel 

Mare si Sfant 

Simbol al 

Existentei 

Noastre 

Crestine-

sectiunea eseu 

Judeteana Premiul I Vrabie Cristina-

Maria 

28.  Hopulele Gabriela aX- a SA 

Targul 

Regional  Al  

F.E  Pascani-

Materiale 

Promotionale 

 

Regionala Premiul II 

 

 

Bocanci 

Florența 

29.  

 

Damian Alina 

a X-a SA 

Targul 

Regional  Al  

F.E  Pascani- 

Materiale 

Promotionale 

 

Regionala Premiul II 

 

 

Bocanci 

Florența 

30.  Ghica Florin Ciprian aX- a SA 

Targul F.E – 

Liceul 

Tehnologic-

Economic ― 

Nicolaie Iorga 

― – Pascani- 

Competitia :  

― Virtual 

Bussiness 

Challenge ―; 

Regionala Premiul I 

 

 

 

Bocanci 

Florența 

31.  

 

 

Tudor Daniel 

aX- a SA 

Targul F.E – 

Liceul 

Tehnologic-

Economic ― 

Nicolaie Iorga 

― – Pascani- 

Competitia :  

― Virtual 

Bussiness 

Challenge ―; 

Regionala Premiul II 

 

 

 

 

Bocanci 

Florența 
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32.  

Damian Alina 

aX- a SA 

Targul 

Regional  Al  

F.E  Pascani -

Catalog 

Creativ 

Regionala Premiul II 

 

 

Bocanci 

Florența 

33.  

Damian Alina 

a X-a SA 

Targul 

Regional  Al  

F.E  Pascani - 

Imaginea 

Firmei 

Regionala Premiul I 

 

 

Bocanci 

Florența 

34.  Horea Ana a X-SA 

Targul Regional  Al  F.E 

- M Pascani - Mascote 
Regionala 

Mentiunea 

I 

 

 

Bocanci 

Florența 

35.  Balasa Ramona a X-a SA 

Targul 

Regional  Al  

F.E  Pascani- 

Cel Mai Bun 

Catalog 

Regionala Premiul I 

 

 

Bocanci 

Florența 

36.  

Balasa Ramona a X-a  

SA 
Targul 

Regional  Al  

F.E  Pascani-  

Imaginea 

Firmei 

Regionala Premiul III Bocanci 

Florența 

37.  

Tudor  

Daniel 

a X-a  

SA 
Targul 

Regional  Al  

F.E  Pascani- 

Spot Publicitar 

Regionala Premiul I Bocanci 

Florența 

38.  

Tapoi  

Giorgiana 

a X-a  

 
Targul 

Regional  Al  

F.E  Pascani- 

Spot Publicitar 

Regionala Premiul II  

 

Bocanci 

Florența 

39.  Dumitru Stefan a X-a SA 

Targul 

Regional  Al  

F.E  Falticeni-

Spot Publicitar 

Regionala Premiul II 

 

 

Bocanci 

Florența 

40.  

Stirbu   

Vasilica 
a X-a SA 

Targul 

Regional  Al  

F.E  Falticeni- 

Materiale 

Promotionale 

Regionala Premiul I 

 

 

Bocanci 

Florența 

41.  Balasa Ramona a X-a SA 

Targul 

Regional  Al  

F.E  Falticeni- 

Regionala Premiul II 
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Cel Mai Bun 

Catalog 

Bocanci 

Florența 

42.  Hopulele Gabriela aX- a SA 

Targul 

Regional  Al  

F.E  Falticeni-

Mascote 

 

Regionala Premiul II 

 

 

 

Bocanci 

Florența 

43.  
Tudor 

 Daniel 
aX- a SA 

Targul 

Regional  Al  

F.E  Falticeni-

Cel Mai Bun 

Slogan 

 

Regionala Premiul II 

 

 

 

Bocanci 

Florența 

44.  
Nechitoa- 

Ia Silviu 
aX- a SA 

Targul 

Regional  Al  

F.E  Falticeni-

Cel Mai Bun 

Vanzator 

 

Regionala Mentiune 

Bocanci 

Florența 

45.  
Tudor 

 Daniel 
aX- a SA 

Targul 

Regional  Al  

F.E  Falticeni-

Cea Mai Buna 

Pagina Web 

 

Regionala Mentiune 

 

 

 

Bocanci 

Florența 

46.  Hopulele Gabriela aX- a SA 

Targul 

Regional  Al  

F.E  Falticeni-

Cea Mai Buna 

Prezentare Ppt 

 

Regionala Mentiune 

 

 

 

Bocanci 

Florența 

47.  

 

Tapoi  

Giorgiana 
aX- a SA 

Targul 

Regional  Al  

F.E  Falticeni-

Cel Mai Bun 

Stand 

 

Regionala Premiul II 

 

 

 

Bocanci 

Florența 

48.  Damian Alina a X-a SA 

Targul 

Regional  Al  

F.E  Falticeni- 

Materiale 

Promotionale 

Regionala Premiul II 

 

 

Bocanci 

Florența 

49.  
Ghica  

Ciprian 
aX- a SA 

Targul 

Regional  Al  

F.E  Falticeni-

Cel Mai Bun 

Regionala Premiul III 

 

 

Bocanci 

Florența 
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Slogan 

 

50.  Horea  Ana aX- a SA 

Targul 

Regional  Al  

F.E  Falticeni-

Mascote 

Regionala Premiul III 

 

Bocanci 

Florența 

51.  Damian Alina a X-a SA 

Targul 

Regional  Al  

F.E  Falticeni- 

Cele Mai 

Multe 

Tranzactii 

 

Regionala Premiul III 

 

 

 

Bocanci 

Florența 

52.  

 

 

Tapoi  

Giorgiana 
aX- a SA 

Targul 

Regional  Al  

F.E  Falticeni-

Cel Mai Bun 

Catalog 

 

Regionala Mentiune 
Bocanci 

Florența 

53.  
Chiril 

Catalina 
aXI- a SA 

Olimpiada  La 

Disciplinele 

Din Aria 

Curriculara 

Tehnologii/ 

Domeniul 

Economic 

,Administrativ, 

Comert 

Judeteana Mentiune 

Stafie Amalia, 

Bocanci 

Florenta, 

Manolache 

Anisoara 

54.  

Dumitrache Veronica 

Golea Andreea 

Stirbu Andreea 

Maxim Diana 

Carnareasa Stefanica 

Gabur Andreea 

F.E. Party People 

S.R.L. 

aXII- a 

SA 

Marca De 

Calitate A 

Firmei De 

Exercitiu Party 

People 

Nationala 

Obtinere 

Distinctie 

Marca de 

calitate a 

firmei de 

exercitiu 

Stafie Amalia 

Luciana 

55.  Golea Andreea 
aXII- a 

SA 

»Copiii 

Europei » 

Interjudetean/

interregional  
Premiul II 

Stafie Amalia 

Luciana 

56.  
Solomon Negurita 

Vasile 
aXI- a SB 

»Copiii 

Europei » 

Interjudetean/ 

Interregional  
Premiul I 

Stafie Amalia 

Luciana 

57.  
Golea Andreea 

F.E. Party People 

S.R.L. 

aXII- a 

SA 

Targul 

Firmelor De 

Exercitiu 

« Elevul De 

Azi, 

Antreprenorul 

National Premiul II 

Stafie Amalia 

Luciana 
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De Maine » 

Focsani 

Site 

Profesionist 

58.  

Carnareasa Stefanica, 

Dumitrache Veronica 

F.E. Party People 

S.R.L. 

aXII- a 

SA 

Targul 

Firmelor De 

Exercitiu 

« Elevul De 

Azi, 

Antreprenorul 

De Maine » 

Focsani 

Cel Mai Bun 

Spot Publicitar 

National Premiul II 

Stafie Amalia 

Luciana 

59.  
Golea Andreea 

F.E. Party People 

S.R.L. 

aXII- a 

SA 

Targul 

Firmelor De 

Exercitiu »Pasi 

Spre Succes » 

Iasi 

Site 

Profesionist 

Regional Premiul II 

Stafie Amalia 

Luciana 

60.  

Anita Denisa, Pislariu 

Larisa 

F.E. Medieval Art 

S.R.L. 

 

 

 

 

aXI- a HB 

Targul 

Firmelor De 

Exercitiu »Pasi 

Spre Succes » 

Iasi 

 

Site 

Regional Mentiune 

Stafie Amalia 

Luciana 

61.  

Stirbu Andreea, Mihai 

Teodora Ioana 

F.E. Party People 

S.R.L. 

aXII- a 

SA 

Competitia 

« Din Virtual 

In Real Prin 

Firmele De 

Exercitiu » 

Slogan 

National Mentiune 

Stafie Amalia 

Luciana 

62.  

Ciuntu Cezar, Mihai 

Alexandru 

F.E. Marketing Expert 

S.R.L. 

aXI- a HA 

Competitia 

« Din Virtual 

In Real Prin 

Firmele De 

Exercitiu » 

Slogan 

National Mentiune 

Stafie Amalia 

Luciana 

63.  

Mihai Teodora Ioana, 

Lala Andreea, Anita 

Denisa  

F.E. Marketing Expert 

S.R.L. 

aXII- a 

SA 

Targul 

Regional  Al  

F.E  Falticeni-

Cel Mai Bun 

Stand  

Regional Premiul III 

Stafie Amalia 

Luciana 
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64.  

Dumitrache Veronica, 

Stirbu Andreea 

F.E. Party People 

S.R.L. 

aXII- a 

SA 

Targul 

Regional  Al  

F.E  Falticeni-

Cel Mai Bun 

Stand  

Regional Mentiune 

Stafie Amalia 

Luciana 

65.  

Lala Andreea, 

Apalaghei Andra 

F.E. Marketing Expert 

S.R.L. 

aXII- a 

SA 

Targul 

Regional  Al  

F.E  Falticeni-

Cel Mai Bun 

Catalog 

Regional Mentiune 

Stafie Amalia 

Luciana 

66.  

Carnareasa Stefanica, 

Dumitrache Veronica, 

Stirbu Andreea 

F.E. Party People 

S.R.L. 

aXII- a 

SA 

Targul 

Regional  Al  

F.E  Falticeni- 

Spot Publicitar 

Regional Premiul I 

Stafie Amalia 

Luciana 

67.  
Carnareasa Stefanica 

F.E. Party People 

S.R.L. 

aXII- a 

SA 

Targul 

Regional  Al  

F.E  Falticeni-

Cel Mai Bun 

Vanzator 

Regional Premiul I 

Stafie Amalia 

Luciana 

68.  

Ciuntu Cezar, Irina 

Florin 

F.E. Marketing Expert 

S.R.L. 

aXI- a HA 

Targul 

Regional  Al  

F.E  Falticeni-

Cel Mai Bun 

Slogan 

Regional Mentiune 

Stafie Amalia 

Luciana 

69.  

Golea Andreea, Gabur 

Andreea 

F.E. Party People 

S.R.L. 

aXII- a 

SA 

Targul 

Regional  Al  

F.E  Falticeni-

Cel Mai Bun 

Site 

Regional Premiul II 

Stafie Amalia 

Luciana 

70.  

Dumitrache Veronica, 

Tihan Alexandra 

F.E. Party People 

S.R.L. 

aXII- a 

SA 

Targul 

Regional  Al  

F.E  Falticeni-

Cea Mai 

Reprezentativa 

Mascota 

Regional Premiul II 

Stafie Amalia 

Luciana 

71.  

Stirbu Andreea/ 

Dumitrache Veronica 

F.E. Party People 

S.R.L. 

aXII- a 

SA 

Concurs 

Regional Ars 

Oeconomica 

Regional 
Mentiune 

 

Stafie Amalia 

Luciana 

72.  

Leuca Marius, Pintilei 

Andrei, Ciobanu 

Mihaita 

F.E. Party People 

S.R.L. 

aXII- a 

SA 

Targul 

National Al 

Firmelor De 

Exercitiu Baia 

Mare –Catalog 

Profesional  

National 
Premiul I  

 

Stafie Amalia 

Luciana 
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73.  

Boroianu Alexandra, 

Petianu Iasmina, 

Onofrei Madalina 

F.E. Party People 

S.R.L. 

aXII- a 

SA 

Targul 

National Al 

Firmelor De 

Exercitiu Baia 

Mare- 

Tranzacţii‖ 

National Premiul II 

Stafie Amalia 

Luciana 

74.  

Carnareasa 

Stefanica/Dumitrache 

Veronica, Maxim 

Diana, Stirbu 

Andreea, Anita 

Denisa, Boroianu 

Alexandra 

F.E. Party People 

S.R.L. 

aXII- a 

SA 

Targul 

National Al 

Firmelor De 

Exercitiu Baia 

Mare Cea Mai 

Buna Firma‖ 

 

National Menţiune 

Stafie Amalia 

Luciana 

75.  

Stirbu Andreea, 

Carnareasa Stefanica 

F.E. Party People 

S.R.L. 

aXII- a 

SA 

Targul 

National Al 

Firmelor De 

Exercitiu Baia 

Mare-Spot 

National 
Premiu 

special 

Stafie Amalia 

Luciana 

76.  
Boroianu Alexandra 

F.E. Party People 

S.R.L. 

aXII- a 

SA 

Targul 

National Al 

Firmelor De 

Exercitiu Baia 

Mare- 

Vanzator 

National Menţiune 

Stafie Amalia 

Luciana 

77.  
Petianu Iasmina 

F.E. Party People 

S.R.L. 

aXII- a 

SA 

Targul 

National Al 

Firmelor De 

Exercitiu Baia 

Mare-Imaginea 

Firmei 

National Menţiune 

Stafie Amalia 

Luciana 

78.  
Maxim Diana 

F.E. Party People 

S.R.L. 

aXII- a 

SA 

Targul 

Regional  Al  

F.E  Pascani- 

Materiale 

Promotionale 

 

Regional Premiul I 

Stafie Amalia 

Luciana 

79.  
Tihan Alexandra 

F.E. Party People 

S.R.L. 

aXII- a 

SA 

Targul 

Regional  Al  

F.E  Pascani-

Cea Mai 

Reprezentativa 

Mascota 

Regional Premiul I 

Stafie Amalia 

Luciana 

80.  
Dumitrache Veronica 

F.E. Party People 
aXII- a 

SA 

Targul F.E – 

Liceul 
Regional Premiul II 

Stafie Amalia 

Luciana 
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S.R.L. Tehnologic-

Economic ― 

Nicolaie Iorga 

― – Pascani- 

Competitia :  

― Virtual 

Bussiness 

Challenge ―; 

 

81.  
Golea Andreea 

F.E. Party People 

S.R.L. 

aXII- a 

SA 

Targul 

REGIONAL  

AL  F.E  

PASCANI- 

Site 

Profesionist 

Regional Premiul III 

Stafie Amalia 

Luciana 

82.  

Stirbu Andreea, 

Dumitrache Veronica 

F.E. Party People 

S.R.L. 

aXII- a 

SA 

Targul 

Regional  Al  

F.E  Pascani-

Spot Publicitar 

Regional Premiul III 

Stafie Amalia 

Luciana 

83.  
Martincu Iuliana 

F.E. Party People 

S.R.L 

aXII- a 

SA 

Targul 

Regional  Al  

F.E  Pascani-

Imaginea 

Firmei 

Regional Premiul III 

Stafie Amalia 

Luciana 

84.  
Dumitrache Veronica 

F.E. Party People 

S.R.L 

aXII- a 

SA 

Targul 

Regional  Al  

F.E  Pascani- 

Stand 

Regional Mentiune 

Stafie Amalia 

Luciana 

85.  
Onofrei Madalina 

F.E. Party People 

S.R.L 

aXII- a 

SA 

Targul 

Regional  Al  

F.E  Pascani-

Ppt 

Regional Mentiune 

Stafie Amalia 

Luciana 

86.  

Avadani Tudorita 

Ioana 

F.E. Party People 

S.R.L 

aXII- a 

SA 

Targul 

Regional  Al  

F.E  Pascani-

Tranzactii 

Regional Mentiune 
Stafie Amalia 

Luciana 

87.  Sandu Denisa X HB 
O Meserie 

Pentru Fiecare 
Judetean Mentiune 

Prof. Manolache 

Ana, Zodieru 

Elena, Arteni 

Manuela, Hîrșiu 

Daniela 

88.  Norocel Paula X HA 
O Meserie 

Pentru Fiecare 
Judetean Mentiune 

Prof. Manolache 

Ana, Zodieru 

Elena, Arteni 

Manuela, Hîrșiu 

Daniela 
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89.  Liță Florentina 
A XI A 

HB 

Târgul 

Firmelor De 

Exercițiu 

Regională 

Premiul 

special 

pentru  

‖Cel mai 

bun 

vânzător‖ 

Grămada Elena 

90.  Pâslariu Larisa 
A XI A  

 HB 

Târgul 

Firmelor De 

Exercițiu 

Regională 

 

Mențiune 

pentru‖Ce

a mai 

reprezenta

tivă 

mascotă‖ 

Grămada Elena 

91.  Sîrghie Antonela 
A XI a 

HB 

Târgul 

Firmelor De 

Exercițiu 

Regională 

 

Premiul al 

II lea 

pentru‖Ce

a mai bună 

pagină 

web‖ 

Grămada Elena 

92.  
Tîrnovan Adrian 

 
A XI a 

HB 

Târgul 

Firmelor De 

Exercițiu 

Regională 

 

Premiul I 

pentru ‖cel 

mai bun 

stand‖ 

Grămada Elena 

93.  Chiril Cătălina a XIa S.A 

Olimpiada 

Interdisciplinar

ă 

DSP_Economi

e 

Județeană mențiune 
Manolache 

Anișoara 

94.  
Sandu Denisa, 

 Norocel Sânziana 

 Paula 

a X a HB, 

 HA 

O Meserie 

Pentru Fiecare 
Județeană mențiune 

Manolache 

Anișoara 

95.  
Chiril Cătălina,  

Mihai Cipriana 
a XIa S.A, Business Plan Județeană premiul II 

Manolache 

Anișoara 

96.  

Chiril Cătălina,  

Ciobu Lenuța 

 F.E. Eco Thinking  

S.R.L. 

a XIa S.A, 

Târgul 

Regional Al 

Firmelor De 

Exercițiu 

Pașcani - 

Secțiunea -Cel 

Mai Bun 

Negociator 

Regională premiul I 

Manolache 

Anișoara 

97.  
Bordei Emilian 

F.E. Eco Thinking  

S.R.L. 

a XIa S.A, 

Târgul 

Regional Al 

Firmelor De 

Exercițiu 

Pașcani - 

Secțiunea - 

Regională premiul II 

Manolache 

Anișoara 
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Cea Mai 

Reprezentativă 

Mascotă 

98.  
Nitu Vasile 

F.E. Eco Thinking  

S.R.L. 

a XIa S.A, 

Târgul 

Regional Al 

Firmelor De 

Exercițiu 

Pașcani - 

Secțiunea - 

Imaginea 

Firmei 

Regională premiul II 

Manolache 

Anișoara 

99.  
Ciobu Lenuța 

F.E. Eco Thinking  

S.R.L. 

a XIa S.A, 

Târgul 

Regional Al 

Firmelor De 

Exercițiu 

Pașcani - 

Secțiunea - Cel 

Mai Bun 

Negociator In 

Limba Engleză 

Regională premiul III 

Manolache 

Anișoara 

100.  

Arseni Daniela, 

Iacoboaia Andrei 

F.E. Eco Thinking  

S.R.L. 

a XIa S.A, 

Târgul 

Regional Al 

Firmelor De 

Exercițiu 

Pașcani - 

Secțiunea - 

Tranzacții 

Regională Mențiune 

Manolache 

Anișoara 

101.  Iacoboaia Andrei a XIa S.A, 

Virtual 

Business 

Challenger 

Regională premiul III 

Manolache 

Anișoara 

102.  

Ciobu Lenuța,  

Covataru Valentin, 

Nitu Vasile 

F.E. Eco Thinking 

S.R.L. 

 

Târgul 

Regional Al 

Firmelor De 

Exercițiu 

Fălticeni - 

Secțiunea - Cel 

Mai Bun 

Catalog 

Regională premiul I 

Manolache 

Anișoara 

103.  

Chiril Cătălina, 

Gagiu Bogdan,  

Iliescu Sânziana 

 F.E. Eco Thinking  

S.R.L 

a XIa S.A, 

Târgul 

Regional Al 

Firmelor De 

Exercițiu 

Fălticeni - 

Secțiunea - 

Cele Mai 

Multe 

Regională premiul I 

Manolache 

Anișoara 
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Tranzacții 

104.  

Ciobu Lenuța 

F.E. Eco Thinking  

S.R.L 

a XIa S.A, 

Târgul 

Regional Al 

Firmelor De 

Exercițiu 

Fălticeni - 

Secțiunea - Cel 

Mai Bun 

Vânzător 

Regională premiul II 

Manolache 

Anișoara 

105.  

 Nitu Vasile,  

Bordei Emilian 

F.E. Eco Thinking  

S.R.L 

a XIa S.A, 

Târgul 

Regional Al 

Firmelor De 

Exercițiu 

Fălticeni - 

Secțiunea - 

Cea Mai Bună 

PPT 

Regională premiul II 

Manolache 

Anișoara 

106.  

Nitu Vasile,  

Iacoboaia Andrei,  

Covataru  

Valentin,  

Moglan Claudiu  

F.E. Eco  

Thinking S.R.L 

a XIa S.A, 

Târgul 

regional al 

firmelor de 

exercițiu 

Fălticeni - 

secțiunea - 

Cele mai bune 

materiale 

promoționale 

Regională premiul III 

Manolache 

Anișoara 

107.  

Chiril Cătălina,  

Nitu Vasile  

F.E. Eco Thinking  

S.R.L 

a XIa S.A, 

Târgul  

firmelor de 

exercițiu 

Focșani- 

secțiunea - Cea 

mai bună PPT 

Regională premiul III 

Manolache 

Anișoara 

108.  

Apopei  

Alexandru,  

Boroianu  

Alexandra 

 Pruteanu  

Roxana,  

Petianu Iasmina 

F.E. Agrifruct 

 S.R.L. 

a XIa S.A, 

Târgul 

regional al 

firmelor de 

exercițiu 

Fălticeni - 

secțiunea - 

Cele mai multe 

tranzacții 

Regională premiul II 

Manolache 

Anișoara 

109.  

 Acatrinei Mădălina,  

Cîrlan  

Florin, Gogu  

Valentina 

F.E. Agrifruct 

a XIa S.A, 

Târgul 

regional al 

firmelor de 

exercițiu 

Fălticeni - 

Regională mențiune 

Manolache 

Anișoara 



Planul de Acţiune al Şcolii (PAS) 2015 – 2019 
 
 

 171 

 S.R.L. secțiunea - Cel 

mai bun stand 

110.  

Apopei Alexandru,  

Mihai Cipriana 

 Dănilă Gabriel 

F.E. Agrifruct 

 S.R.L. 

a XIa S.A, 

Târgul 

regional al 

firmelor de 

exercițiu 

Fălticeni - 

secțiunea - 

Cele mai bune 

materiale 

promoționale 

Regională mențiune 

Manolache 

Anișoara 

111.  

Avram Alin,  

Maftei Lucian,  

Spinare Ștefan,  

 Ochiu Andreea 

F.E. Agrifruct 

 S.R.L. 

a XIa S.A, 

Târgul 

regional al 

firmelor de 

exercițiu 

Fălticeni - 

secțiunea - Cea 

mai bună PPT 

Regională 
premiul 

special 

Manolache 

Anișoara 

112.  
Gagiu Ioan  

Bogdan 
a XIa S.A, 

Expoziție -

concurs Copiii 

Europei CAER 

2019, pozișia 

1963 

Regională premiul I 

Manolache 

Anișoara 

113.  

 Pruteanu  

Roxana 

 

a XIa S.A, 

Expoziție -

concurs Copiii 

Europei CAER 

2019, pozișia 

1963 

Regională premiul III 

Manolache 

Anișoara 

114.  Alexa Iustin IX MI 
Olimpiada 

limba rusă 
Județeană premiul I 

Nazarov 

Valentina 

115.  Chelariu Bianca Lorena XII SU 
Olimpiada 

limba spaniolă 
Județeană premiul I 

Podariu Mihaela 

116.  
Chelariu Bianca  

Lorena 
XII SU 

Olimpiada 

limba spaniolă 
Naționlă 

mențiune 

specială 

Podariu Mihaela 

117.  Conicov Liviu 
a XI-a 

Mec. 

Olimpiadă 

DSP_Mecanic

ă 

Națională 9remiul III 

Ciocîrlan Florin 

Păstrăvanu 

Florin 

118.  Conicov Liviu 
a XI-a 

Mec. 

Olimpiadă 

DSP_Mecanic

ă 

Judeteana Premiul I 

Ciocîrlan Florin 

Păstrăvanu 

Florin 

119.  Ipate Robert 
a XI-a 

Mec. 

Olimpiadă 

DSP_Mecanic

ă 

Judeteana Premiul II 

Ciocîrlan Florin 

Păstrăvanu 

Florin 

120.  Maftei Ciprian 
a XI-a 

Mec. 

Olimpiadă 

DSP_Mecanic

ă 

Judeteana Premiul III 

Ciocîrlan Florin 

Păstrăvanu 

Florin 
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121.  
Pascu Petronela  

Lavinia 
a XI-a 

P.M. 

Olimpiadă 

DSP_protecția 

mediului 

Judeteana Premiul II 
Diaconescu 

Mariana 

122.  Mitrea Vasile Cristian 
XI-

Constructi

i 

Olimpiada 

DSP_construcț

ii 

Judeteana  Premiul I 

Ungureanu 

Danut, Maftei 

Vasile 

123.  Vrabie Vasile Iulian 
XI-

Constructi

i 

Olimpiada 

DSP_construcț

ii  

Judeteana Premiul II 

Ungureanu 

Danut, Maftei 

Vasile 

124.  Dădăcu Marinela 
IX 

Constructi

i 

O meserie 

pentru fiecare 
Judeteana   Premiul II 

Ungureanu 

Danut 

Lițu Mariana 

125.  

Candrea Danut IX- 

Constructii 
O meserie 

pentru fiecare 

Judeteana  Premiul II Ungureanu 

Danut 

Lițu Mariana 

126.  
Scurtu Narcis 

Alexandru 

X- 

Constructii 
O meserie 

pentru fiecare  

Judeteana Premiul I Ungureanu 

Danut 

Lițu Mariana 

127.  

Aioanei Narcis X- 

Constructi

i 

O meserie 

pentru fiecare  
Judeteana  Premiul I 

Ungureanu 

Danut 

Lițu Mariana 

128.  Vasiliu Ana 

a XI-a 

IndustrieA

limentară 

B 

Concurs 

Regional de 

creațieliterară 

˶Magiasărbăto

rilor de iarnă̋ 

,Ediția a II-a 

Seini, jud. 

Maramureș 

poziția 

1553/2019 

(limbaromână) 

Regională PremiulI 
Prof. Botoșanu 

Daniela 

129.  Pușcaș Carmen-Maria 

a XI-a 

IndustrieA

limentară 

B 

Concurs 

Regional de 

creațieliterară˶

Magiasărbător

ilor de iarnă̋ 

,Ediția a II-a 

Seini, jud. 

Maramureș 

poziția 

1553/2019 

(limbaromână) 

Regională 
Premiul al 

II-lea 

Prof. Botoșanu 

Daniela 

130.  
Amariei Cornelia-

Ștefania 

a XI-a 

IndustrieA

limentară 

B 

Concurs 

Regional de 

creație literară 

Regională 
Premiul  

al III-lea 

Prof. Botoșanu 

Daniela 
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˶Magia 

sărbătorilor 

deiarnă ̋ 

,Ediția a II-a 

Seini, jud. 

Maramureș 

poziția 

1553/2019( 

limba română) 

131.  

Vasiliu Ana a XI-a Industrie 

Alimentară B 
Concurs 

Regional de 

creațieliterară 

˶Magiasărbăto

rilor de iarnă̋ 

,Ediția a II-a 

Seini, jud. 

Maramureș 

poziția 

1553/2019 ( 

limbaengleză) 

 

Regională 

 

Premiul al 

II-lea 

Prof. Botoșanu 

Daniela 

132.  Pușcaș Carmen-Maria 

 

a XI-a Industrie 

Alimentară B 

Concurs 

transdisciplinar 

˶Hristos se 

naște, slăviți-

l! ̋ , Ediția a 

VIII-a, 

ȘcoalaGimnazi

ală  Emil Isac, 

Cluj, CAERI, 

2019,poziția 

683 

 

Regională 

 

Mențiune 

Prof. Botoșanu 

Daniela 

133.  

 

 

Munteanu Florina 

a X-a 

IndustrieA

limentară 

A 

Concurs de 

creație literară 

˶ Scriitor 

pentru o zi ̋ , 

Ediția a XI-a, 

Liceul 

Pedagogic 

Regele 

Ferdinand, 

Sighetu 

Marmației, 

CAER, poziția 

1566 

Națională 
Premiu de 

participare 

Prof. Botoșanu 

Daniela 
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134.  

 

 

Pușcaș Carmen- 

Maria 

 

 

a XI-a 

IndustrieA

limentară 

B 

 

 

Concurs 

național 

˶Tinere 

condeie ̋ -  

 

 

Județeană 

 

 

 

Premiul  

al III-lea 

 

 

 

Prof. Botoșanu 

Daniela 

 

135.  

 

 

Munteanu Florina 

 

 

 

 X-a 

IndustrieA

limentară 

A 

secțiunea 

poezie 

Concurs 

național 

˶Tinere 

condeie ̋ - 

secțiunea proză 

(eseu) 

 

 

Județeană 

 

 

 

 

 

Mențiune 

 

 

 

 

Prof. Botoșanu 

Daniela 

 

 

 

 

136.  

Agavriloaie  

Paul 

 
a IX-a 

Mecanică 

 

Sărbătoarea 

crizantemelor‖ 

secțiunea 

creație literară 

Interjudețean 

 

Premiul I 

 

Prof. Botoșanu 

Daniela 

137.  

Agavriloaie  

Paul 

  

Concurs 

interjudețean ˶ 

Combate 

violența prin 

creativitate ̋ 

Regional  

 

Premiul al 

II-lea 

 

Prof. Botoșanu 

Daniela 

138.  Liță Florentina 
a  XI-a 

HB 

Olimpiada de 

limba și 

literatura 

română 

Locală Locul II Ariton Gabriela 

139.  

Intorsura Laura 

 

 
a  X-a S.U 

 

 

Concursul 

national 

‖Tinere 

condeie‖ 

 

Judeteană 

 

 

Premiul 

III 

 

 

Ariton Gabriela 

 

 

140.  

 

Lită Florentina 

 

a XI-a 

H.B 

 

Concursul 

national 

‖Tinere 

condeie‖ 

 

Județeană 

 

Mențiune 

 

 

Ariton Gabriela 

141.  

Ionică Maria  

Nacisa 

 
a X-a S.U 

 

Concursul 

national 

‖Tinere 

condeie‖ 

 

Județeană 

 

 

Mențiune 

 

 

 

Ariton Gabriela 
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142.  

Sandu Petru  

Călin 

 
a X-a S.U. 

 

 

Concurs 

interjudețean 

‖Hristos a 

înviat!‖ 

 

 

Interju-

dețeană 

 

 

Premiul I 

 

 

 

Ariton Gabriela 

143.  

Întorsură Laura 

a X-a S.U. 

 

 

Concurs 

interjudețean 

‖Povestea unei 

fântâni‖ 

(secțiunea cu 

participare 

directă) 

 

 

Interju-

dețeană 

 

 

Premiul II 

 

 

 

 

Ariton Gabriela 

144.  Liță Florentina a XI-a HB 

Olimpiada de 

limba și 

literatura 

română 

Locală Locul II Ariton Gabriela 

145.  Tofan Costel a IX-a 

Festivalul 

traditiilor si 

obiceiurilor 

româneşti, 

Col.Tehn 

Gheorghe 

Balş, Adjud 

Regională Premiul I Maftei Ionela 

146.  
Grup vocal folcloric 

Doina 
IX-XI 

Festival 

concurs 

Bucovina, 

tradiţie, 

cultură, 

spiritualitate, 

Lic. Tehn. Ion 

Nistor, Vicovu 

de Sus 

Regională 
 Premiul 

III 
Maftei Ionela 

147.  Vieriu Crina a IX-a 

Povestea unei 

fântâni, Col. 

Vasile 

Lovinescu, 

Fălticeni 

Inter 

judeţeană 
 Premiul III Maftei Ionela 

148.  

 

Apopei Valentina 

a IX-a Concurs 

interdisciplinar 

Hristos a 

înviat!, Col. 

Vasile 

Regională        

 Premiul II 

 

Maftei Ionela 



Planul de Acţiune al Şcolii (PAS) 2015 – 2019 
 
 

 176 

Lovinescu, 

Fălticeni 

149.  Pădurean Gianina 

a XI-a Concurs 

interdisciplinar 

Hristos a 

înviat!, Col. 

Vasile 

Lovinescu, 

Fălticeni 

Regională  

 Premiul I Maftei Ionela 

 

 

 

 

150.  

Velicu Adrian,  

Păduraru 

 Andreea 
a XI-a 

Concurs 

interdisciplinar 

Hristos a 

înviat!, Col. 

Vasile 

Lovinescu, 

Fălticeni 

Regională  Premiul III 

 

 

 

Maftei Ionela 

151.  

 

Marișca Dana 

a IX-a SU 

Concurs 

interdisciplinar 

Hristos a 

înviat!, Col. 

Vasile 

Lovinescu, 

Fălticeni 

Regională        

 Premiul II 

 

Acatrinei 

Mihaela 

152.  

 

Acatrinei Vasiliu  

Lavinia 

Grădinariu  

Mihaela 

a X-a MI 

a XII-a 

MI 

 

 

Concurs de 

reviste școlare 

și jurnalistică 

 

Județeană 

  

Mențiune 

Acatrinei 

Mihaela 

Matei Gabriel 

Lăcătușu 

Carmen  

Nemițanu 

Emilia 

 

 

 


