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PARTEA 1 – CONTEXT 
 

1.1. VIZIUNEA ŞI MISIUNEA ŞCOLII 
 

VIZIUNEA 
Eficienţa şi calitatea educaţiei sunt considerate premise fundamentale ale coeziunii sociale, ale 

cetăţeniei active, ale creşterii economice şi ale dezvoltării umane, iar şcoala noastră prin vocaţie şi 
funcţiuni, contribuie în mod esenţial la construcţia şi afirmarea noii societăţi a cunoaşterii, valorii şi 
învăţării.  

 
MISIUNEA ŞCOLII 

„Şcoala se confundă cu viaţa ... una o întregeşte pe cealaltă. Şcoala îţi dă posibilitatea să-ţi 
trăieşti viaţa complet. Viaţa unui analfabet este o simplă existenţă, şi atâta tot... Viaţa nu-i decât 
continuitatea şcolii, dar fără profesori."                I. MINULESCU 
 

Şcoala noastră are uşile deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie (copii,  tineri şi 
adulţi) pentru a asigura apropierea între oameni, cunoaşterea, acceptarea reciprocă în vederea 
unei convieţuiri armonioase şi dezvoltă nevoia elevului de a se simţi competent, integrat în colectiv 
şi  independent. 

 Şcoala este vie, mereu deschisă elevilor şi cadrelor didactice care să reprezinte un loc unde 
fiecare copil se simte liber, unde poate să-şi dezvolte personalitatea, talentele şi să se pregătească 
temeinic pentru integrarea în societatea viitorului. 

Avem ca prioritate pregătirea elevilor pentru o lume în schimbare, formându-le capacităţi, 
deprinderi şi competenţe care să le permită să-şi găsească locul şi menirea socială. 

Şcoala noastră educă elevii pentru a deveni buni cetăţeni şi în viitorul apropiat, cetăţeni de „tip 
european” pentru a avea un comportament ecologic. Colaborarea cu familia a devenit o 
componentă educaţională de bază. 

Şcoala îşi propune să dezvolte un mediu favorabil învăţării, să le ofere elevilor un start solid în 
educaţie, prin dezvoltarea deprinderilor şi îmbogăţirea cunoştinţelor, prin modelarea personalităţii 
lor, cu indivizi eficienţi, pragmatici, adulţi şi copii care pretind unii de la alţii, dar şi oferă în aceeaşi 
măsură. 
  

1.2. PROFILUL INSTITUŢIEI 
 

Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu ” este un liceu având ca tradiţie profilul tehnic în specializările 
automatizări, electrotehnică, mecatronică, construcţii şi lucrări publice. Pe parcursul timpului s-a 
încercat diversificarea ofertei educaţionale, pentru a răspunde mai bine cerinţelor beneficiarilor 
direcţi. Astfel, în anul şcolar 2009-2010 s-a obţinut autorizarea de a înfiinţa profilul ştiinţe ale 
naturii, în anul şcolar 2011-2012 s-a obţinut autorizarea pentru profilul ştiinţe sociale şi filologie şi 
nivel 5 „Maistru la construcţii de căi ferate, drumuri şi poduri”, iar în anul şcolar 2012-2013 s-a 
obţinut autorizarea pentru nivelul 4 „Tehnician instalator pentru construcţii” şi nivel 5 „Administrator 
reţele locale şi de comunicaţii” (şcoală postliceală) şi „Maistru electromecanic auto”, iar în anul 
şcolar 2014-2015 s-au autorizat pentru nivel 5 „Tehnician urbanism şi amenajarea teritoriului” şi 
„Tehnician electroenergetician”. 

Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” a oferit posibilitatea de educaţie pentru diverse grupuri ţintă 
(tineri, şomeri, adulţi) vizând următoarele obiective:  

 Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei activităţilor educaţionale şi de formare; 

 Facilitarea accesului la educaţie şi formare; 

 Pregătirea resurselor umane capabile să contribuie la creşterea competitivităţii forţei de 
muncă; 

 Actualizarea cunoştinţelor şi perfecţionarea pregătirii profesionale în ocupaţia de bază 
precum şi în ocupaţii înrudite; 

 Însuşirea cunoştinţelor avansate, metode de predare moderne; 

 Preocuparea pentru pregătirea ca formatori de formatori în domenii ca: informatică, 
management, discipline tehnice. 
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Structura populaţiei şcolare 

la începutul anului şcolar 2014 – 2015 
 

 Şcoala 
profesională 

Nivel liceal 
Nivel 

postliceal 
Frecvenţă 

redusă 
Total 

Număr elevi 79 367 165 93 704 

Procent elevi 11,22% 52,12% 23,44% 13,22% 100 % 

 
 

 
2011 - 2012 – 712 elevi 
2012 - 2013 – 520 elevi 
2013 – 2014 – 633 elevi 
2014 – 2015 – 704 elevi 

 
RESURSE UMANE 

În anul şcolar 2014-2015, Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” a avut un colectiv format din 
35 cadre didactice, personal didactic auxiliar 10 şi nedidactic 24. 
 

Distribuţia cadrelor didactice pe grade didactice 
An şcolar 2014-2015 

Grad didactic Doctor Master Grad did I Grad did II Definitiv Debutant Total 

Nr. cadre did. 3 27 29 3 5 2 42 

Procent  7,14% 64,26% 69,02% 7,14% 11,9% 4,76 100% 
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1.3. ANALIZA REZULTATELOR DIN ANUL ŞCOLAR 2014-2015 
 

 
La sfârşitul anului şcolar 2014-2015, în unitatea noastră erau 592 elevi. Repartizarea pe ani de 

studiu şi nivele de învăţământ a fost următoarea: 
 

Profilul Nivel Specializarea 
Număr 
elevi 

Procent 
specializare 

Tehnic 3 

Lăcătuş mecanic prestări servicii 38 6.42% 

Electrician constructor 20 3.38% 

Dulgher, tâmplar, parchetar 14 2.36% 

Real 

 

Ştiinţe ale naturii 15 2.53% 

Uman 
Ştiinţe sociale 63 10.64% 

Filologie 68 11.49% 

Tehnic 

Tehnician în automatizări 56 9.46% 
Tehnician în instalaţii electrice 19 3.21% 

Tehnician electrician electronist auto 46 7.77% 
Tehnician mecatronist 113 19.09% 

5 

Tehnician devize şi măsurători în construcţii 18 3.04% 
Maistru la construcţii de căi ferate, drumuri şi 
poduri 

46 
7.77% 

Administrator reţele locale şi de comunicaţii 51 8.61% 
Maistru electromecanic auto 25 4.22% 
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MANAGEMENT EDUCAŢIONAL 
 
OBIECTIVE SPECIFICE 

 Asigurarea coerenţei manageriale la nivelul compartimentelor şcolii, prin raportarea la 
documentele de analiză şi diagnoză a sistemului, proiectarea managerială anuală/semestrială, 
aplicarea unor hotărâri şi recomandări ale Consiliului de Administraţie  al şcolii 

 Aplicarea normativelor M.E.C.S., a deciziilor IŞJ Suceava şi ale altor instituţii abilitate 

 Eficientizarea activităţii comisiilor din  şcoală prin aplicarea unor reglementări, proceduri şi 
instrumente de lucru, pe domenii de activitate 

 Aplicarea corectă a instrumentelor de asigurare a calităţii în şcoală  
 

ANALIZA MANAGEMENTULUI 
 
ASPECTE POZITIVE 

 Proiectare managerială anuală şi semestrială coerentă şi eficientă 
 Eficientizarea activităţii desfăşurate 
 Cunoaşterea şi aplicarea planurilor cadru, programelor şcolare, proiectare didactică 
modernă 
 Aplicarea instrumentelor de asigurare a calităţii 
 Încadrarea şi normarea conform legislaţiei în vigoare 
 Activităţi desfăşurate conform tematicilor şi graficelor întocmite 
 Asigurarea fluxului de informaţii (FTP, e-mail, poştă) 
 Asigurarea colaborării cu instituţii, parteneri, agenţi economici, ONG-uri etc.  
 Asigurarea bugetului de salarii, plata acestora la timp şi plata parţială a diferenţelor salariale 
conform legislaţiei în vigoare 

 
ASPECTE NEGATIVE 

 Întârzieri în aplicarea prevederilor legale 
 Monitorizarea şi evaluarea activităţii din şcoală nu este permanentă 

 
MANAGEMENT ŞCOLAR 

 
ASPECTE POZITIVE 

 Practicarea unui management participativ şi competitiv 

 Aplicarea unui cadru raţional de acţiune în managementul situaţional 

 Utilizarea procedeelor adecvate în vederea îmbunătăţirii prestaţiei didactice la clasă 

 Diversificarea aspectelor  de educaţie formală şi nonformală eficientă 

 Identificarea corectă a nevoii de formare în şcoli 
 
ASPECTE NEGATIVE 

 Lipsa de interes a unor cadre didactice în cunoaşterea şi aplicarea prevederilor legale 
 Lipsa de comunicare eficientă şi elegantă între unii colegi 

 
ÎNVĂŢĂMÂNT TEHNIC 

PUNCTE TARI 

 Planificarea pe unităţi de învăţare este bine structurată, cu accent pe formarea 
competenţelor 

 Majoritatea cadrelor didactice sunt preocupate de formarea la elevi a  abilităţilor cheie 

 Aplicarea la clasă a strategiilor active de învăţare şi evaluare, centrate pe elev, cu 
respectarea stilului dominant de învăţare al clasei 

 Elevii sunt stimulaţi să formuleze răspunsuri argumentate ştiinţific şi să realizeze corelaţii cu 
aplicarea practică a noţiunilor învăţate 

 Desfăşurarea stagiilor de pregătire practică la diferiţi agenţi economici din judeţul Suceava 
cu care s-au încheiat parteneriate de colaborare sau acorduri de principiu 

 
EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ 

 Parteneriate şcoală-agenţi economici-instituţii publice-ONG-uri 
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ÎNVĂŢĂMÂNT TEORETIC 
 
PUNCTE TARI 

 Cunoaşterea documentelor curriculare în vigoare: planuri-cadru, programe, manuale, 
auxiliare didactice şi integrarea acestora înprocesul instructiv-educativ 

 Interes pentru inovarea actului didactic,  plecând de la o proiectare didactică modernă 

 Un management bine raţionalizat al timpului şi o fixare corectă şi eficientă a priorităţilor 
educaţionale 

 Acurateţea informaţiei ştiinţifice de specialitate, preocuparea de a transmite corect şi 
eficient cunoştinţele 

 Participarea cadrelor didactice la activităţi de formare, simpozioane, conferinţe, concursuri 
naţionale naţionale sau internaţionale  etc. 

PUNCTE CRITICE 

 Ignorarea de către unele cadre didactice a resurselor procedurale şi materiale care ar duce 
la eficientizarea lecţiei, absenţa lucrului diferenţiat cu elevii cu ritm lent de învăţare 

 Tehnicizarea abordării  conţinuturilor programelor până la şablonizarea demersului didactic 

 Folosirea în exces a metodelor şi mijloacelor moderne de predare-învăţare, neglijându-se 
uneori cele tradiţionale 

 Rutina, conservatorismul, starea de automulţumire. 
 

1.4. PRIORITĂŢI LA NIVEL NAŢIONAL 
 

Creşterea rolului educaţiei şi formării profesionale în formarea capitalului uman în sprijinul 
creşterii competitivităţii economice, a gradului de ocupare a forţei de muncă, în promovarea 
incluziunii sociale, consolidarea cetăţeniei democratice active, şi, nu în ultimul rând, în dezvoltarea 
personală şi profesională a celor care învaţă, constituie o preocupare majoră în cadrul politicilor şi 
strategiilor în domeniul educaţiei.  

Obiectivul major al planificării strategice a ÎPT constă în creşterea contribuţiei 
învăţământului profesional şi tehnic la tranziţia rapidă şi eficientă către o economie competitivă 
bazată pe inovare şi cunoaştere, participativă şi inclusivă.  

Dezvoltarea modelului de planificare strategică în ÎPT presupune, printre altele, 
îmbunătăţirea capacităţii de anticipare a nevoilor de formare profesională pe termen mediu şi lung 
şi de proiectare a ofertei ÎPT corelat cu acestea, integrarea cu politicile şi documentele de 
planificare strategică relevante adoptate la nivel european, naţional şi regional, dezvoltarea 
sistemelor de indicatori asociaţi şi dezvoltarea cadrului de planificare, monitorizare şi implementare 
a acestora. 

Prin Legea Educaţiei Naţionale, reforma sistemului educaţional românesc vizează 
următoarele:  

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

2. Modernizarea şi descongestionarea curriculumului. Crearea unui cadru curricular coerent 
presupune îmbunătăţirea programelor şcolare prin reducerea volumului de cunoştinţe ce trebuie 
memorate şi creşterea atractivităţii conţinuturilor acestor programe.  

3. Îmbunătățirea sistemului de evaluare a elevilor.  
4. Asigurarea unui grad sporit de descentralizare, responsabilizare şi finanţare în sistem.  
5. Asigurarea de şanse egale la educaţie pentru grupurile dezavantajate. Accesul egal la 

educaţie pentru păstrarea în şcoală a elevilor aflaţi în situaţii de risc şi atragerea celor ce au părăsit 
timpuriu sistemul educaţional.  

6. Revalorizarea învăţământului profesional şi tehnic. Sprijinul acordat învăţământului 
profesional şi tehnic se va concretiza prin: asigurarea dobândirii unei calificări; susținerea şcolilor 
profesionale; dezvoltarea şi susţinerea învăţământului liceal (filiera tehnologică) şi postliceal; 
extinderea utilizării sistemului de credite transferabile. 

7. Reformarea politicilor în domeniul resursei umane.  
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8. Stimularea învăţării pe tot parcursul vieţii. Legea Educaţiei Naţionale defineşte conceptul de 
educaţie şi formare profesională pe tot parcursul vieţii într-un mod integrat şi coerent şi stabileşte 
recunoaşterea şi certificarea competenţelor obţinute în contexte educaţionale formale, informale şi 
non-formale.  

 

1.5. PRIORITĂŢI  LOCALE 

 
  Analiza în profunzime a pieței muncii și economiei judeţene a condus la conturarea unor 
priorităţi şi acţiuni pentru dezvoltarea viitoare a formării profesionale prin instituţiile şcolare.  

Sunt identificate priorităţi locale cu efecte asupra formării profesionale.  
Aceste priorităţi se referă la:  
1. Adaptarea reţelei şcolare şi a ofertei de formare profesională iniţială la cerinţele pieţei 
muncii şi a opţiunilor elevilor.  
2. Creşterea ponderii populaţiei cu grad ridicat de calificare prin participarea la programe de 
formare continuă.  
3. Asigurarea egalităţii de şanse în formarea iniţială.  
4. Dezvoltarea resurselor umane din sistemul ÎPT în vederea asigurării calităţii în formare.  
5. Dezvoltarea infrastructurii unităţilor şcolare ÎPT, în vederea asigurării calităţii în formare. 

 

 

DIRECŢII DE ACŢIUNE ŞI PRIORITĂŢI LA COLEGIUL TEHNIC ,,SAMUIL ISOPESCU” 
SUCEAVA 

 
Direcţii de acţiune 

 Implementarea curriculum-ului şcolar bazat pe competenţele cheie ale U.E. 

 Asigurarea egalităţii de şanse şi acces nediscriminatoriu la educaţie 

 Adaptarea şi diversificarea ofertei şcolii în funcţie de evoluţia şi cerinţele pieţei muncii 
concomitent cu găsirea celor mai eficiente modalităţi pentru promovarea acesteia 

 Reducerea abandonului şcolar şi a absenteismului 

 Susţinerea elevilor capabili de performanţă 

 Asigurarea serviciilor de consiliere şi orientare şcolară, profesională şi de asistenţă 
psihopedagogică 

 Asigurarea educaţiei complementare educaţiei pentru sănătate, educaţie civică, educaţie 
antreprenorială şi tehnologică 

 Susţinerea formării continue a resurselor umane 

 Implicarea în activităţi de cooperare europeană şi dezvoltare de parteneriate comunitare la 
standarde europene 

 Implicarea activă a părinţilor, autorităţilor locale şi a agenţilor economici în formarea profesională 
a elevilor şi inserţia pe piaţa muncii 

 Menţinerea şi extinderea parteneriatelor educaţionale interinstituţionale la nivel local, judeţean, 
naţional şi internaţional în vederea diversificării ofertei de programe şi activităţi complementare şi 
alternative de învăţare şi pentru promovarea ofertei şcolii 

  
Priorităţi 

 Utilizarea/găsirea oportunităţilor de finanţare pentru realizarea lucrărilor de investiţii în 
infrastructură  şcolară şi asigurarea dotărilor corespunzătoare desfăşurării procesului de 
învăţământ. 

 Fundamentarea planului de şcolarizare împreună cu partenerii sociali pe baza analizei de nevoi 
educaţionale ale elevilor şi intereselor părinţilor acestora, a cerinţelor şi evoluţiei pieţei muncii, în 
conformitate cu PRAI - PLAI - PAS. 

 Stimularea învăţării pe tot parcursul vieţii prin susţinerea formării continue a resurselor umane 
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PARTEA A 2-A  –  ANALIZA NEVOILOR 
 

 
2.1. ANALIZA MEDIULUI EXTERN 

 

2.1.1. DIRECȚII GENERALE DE ANALIZĂ 

 

 
Analizele din prezentul document urmăresc evoluţiile şi tendinţele demografice, ale pieţei 

muncii şi economiei judeţene, precum şi situaţia curentă a învăţământului profesional şi tehnic 
judeţean (oferta de educaţie şi formare profesională). 

Analiza demografică indică o scădere a populaţiei, în mod deosebit pentru grupele tinere de 
vârstă, însoţită de îmbătrânirea populaţiei.  

Constatările demografice recomandă la nivelul reţelei şcolare măsuri pentru raţionalizarea 
ofertei în raport cu nevoile de calificare şi acoperirea teritorială, asigurarea accesului la educaţie şi 
formare profesională, optimizarea resurselor (concentrarea resurselor în şcoli viabile, în paralel cu 
rezolvarea problemelor de acces etc.).  

Din analiza mediului economic judeţean se constată diversitatea activităţilor economice, 
avansul din ultima perioadă al serviciilor faţă de industrie, ponderea agriculturii mai ridicată decât la 
nivel regional, ponderea construcţiilor în creştere, suprafaţa agricolă subvalorificată, resurse 
conexe agriculturii montane nevalorificate.  

În paralel cu restructurările din industrie care au afectat firmele mari, a crescut numărul şi 
personalul din întreprinderile mici şi mijlocii.  

În condiţiile în care o mare parte din suprafaţa judeţului aparţine zonei montane, o secţiune 
distinctă este destinată analizării problematicii ruralului montan, din perspectiva socio-economică a 
localităţilor şi gospodăriilor ţărăneşti, a mediului şi dezvoltării durabile – conducând la nevoia unui 
program coerent de măsuri specifice în educaţie şi formare profesională.  

Planurile de şcolarizare 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.  

Principalele constatări din analiza pieţei muncii indică o scădere a populaţiei active şi mai 
ales a populaţiei ocupate (în mod deosebit în mediul rural şi în cazul femeilor). Se constată 
tendinţa de scădere constantă a numărului şi ponderii populaţiei ocupate în agricultură şi industrie, 
în paralel cu creşterea în servicii.  

Numărul de locuri de muncă pentru pregătire postliceală este în continuă creştere.  
Dezvoltarea de parteneriate cu agenţii economici, Agenţia de Ocupare a Forţei de Muncă, 

autorităţi şi alte organizaţii vor contribui la integrarea socio-profesională a absolvenţilor – 
repreyentând o prioritate permanentă a managementului şcolar. 
 

2.1.2. ANALIZA PROFILULUI DEMOGRAFIC JUDEŢEAN 
 

2.1.2.1.Populaţia totală. Dinamica generală. 

La 1 ianuarie 2015, populaţia judeţului Suceava era de 741749 locuitori, reprezentând 3,3%  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: INS 

Tab. 2.1. 

Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2015 

 Total 

(nr. pers.) 

Femei

% 

Bărbaţi

% 

Urban 

% 

Rural 

% 

România 22279183 51,2 48,8 56,4 43,6 

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

Suceava 741749 50,4 49,6 43,6 56,4 
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Analiza datelor statistice evidenţiază o creştere a populaţiei judeţului în perioada 2013-

2015, de la 708302 locuitori din anul 2013, la 741749 locuitori înregistraţi la 1 ianuarie 2015, cu 

4,7%. 

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

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

 

2.1.2.2.Structura pe grupe de vârstă 

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

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

17,9% în 2015. 

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

2015. 

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

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

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

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

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

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

La data de 1 ianuarie 2015, copiii (0-14 ani) deţineau o pondere de 17,9% în totalul 

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

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

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

1,4% în totalul populaţiei stabile.  

 

2.1.2.3. Structura pe vârste şi medii rezidenţiale 

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

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

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

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

demografică mai accentuată în rural. 

 

2.1.2.4. Structura etnică (conform recensământului din anul 2011) 

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

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

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

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

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

1,2% la 1,0%). 

 
PROIECŢII DEMOGRAFICE 

 

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

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

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

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

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

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

scăzut decât cel înregistrat la nivel naţional şi regional (v .tab. 2.2.). 
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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%). 

 

Evoluţia populaţiei în perioada 2005-2025 pe grupe mari de vârstă         - Mii pers. -      Tab. 2.2. 

 2005 2010 2013 2015 2020 2025 
2015-2005 

Nr. % 

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

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

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

65 şi 

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

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

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

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

65 şi 

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

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

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

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

65 şi 

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

Sursa: Anuarul României, INS, date prelucrate 

 
Prognoza populaţiei de vârstă şcolară şi preşcolară judeţul SUCEAVA     - Mii pers. -    Tab. 2.3. 

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

Abs. % Abs. % 

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

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

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

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

15 - 18 ani 49 36 32 -13 -26,5% -17 -34,7% 

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

Sursa: INS, date prelucrate 

 

Până în anul 2015 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 (v. tab. 2.3), acestea fiind şi cele care încadrează grupul ţintă principal 

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

învăţământul postliceal şi superior) (v. tab.2.3 şi 2.4.). 

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

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

31,2% până în 2015, respectiv de 38,5% până în anul 2025 (v. tab. 2.4.)  

 

Prognoza populaţiei din grupa de vârstă 15-18 ani                 - Mii pers. -          Tab. 2.4 

  2005 2015 2025 
2015-2005 2025-2005 

Abs. % Abs. % 

Regiunea Nord 

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

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

Sursa: INS, date prelucrate 
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Pentru grupa 19-24 ani, faţă de 2005 scăderea prognozată la nivel judeţean este de 12,3% 

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

prognozată este de 21,6% până în 2015, respectiv cu 29,3% până în 2025 (v. tab.2.5.). 

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

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

economico-sociale a judeţului. 

 

Prognoza populaţiei din grupa de vârstă 19-24 ani                 - Mii pers. -         Tab. 2.5. 

  2005 2015 2025 
2015-2005 2025-2005 

Abs. % Abs. % 

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

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

Sursa: INS, date prelucrate 

 

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

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

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

compensarea pierderilor de populaţie şcolară. 

 
PRINCIPALELE CONCLUZII DIN ANALIZA DEMOGRAFICĂ. IMPLICAŢII PENTRU ÎPT 

 

Concluzii Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane, IPT 

Declinul demografic 

general 

Nevoia unei gestiuni eficiente, previzionale, a dezvoltării 

resurselor umane, sprijinită de investiţii corespunzătoare în 

capitalul uman. 

Reducerea naturală 

prognozată a populaţiei 

tinere 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 

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. 
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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. 

 

 
 

2.1.3. ANALIZA PROFILULUI ECONOMIC JUDEŢEAN 
 
2.1.3.1. Principalii indicatori economici 

 

Produsul intern brut (PIB) şi valoarea adăugată brută (VAB)   

Privit prin prisma parităţii puterii de cumpărare (PPC), PIB/locuitor la nivel naţional 

reprezenta în 2013 cca. 54% din media europeană (UE-28=100). Din analiza în timp a parităţii 

puterii de cumpărare se constată o tendinţă de micşorare în timp a decalajului faţă de media 

europeană -51% în 2011, respectiv 52% în 2012. 

În anul 2014 judeţul Suceava a realizat 19,4% din PIB-ul regiunii Nord Est şi 2% din PIB-ul 

ţării şi se plasează pe locul doi în cadrul regiunii, după judeţul Iaşi şi la egalitate cu judeţul Bacău.  

În anul 2014, valoarea PIB/locuitor din judeţul Suceava – indicator sintetic pentru 

aprecierea gradului de dezvoltare – a fost cu 40,0% mai mic decât media naţională (v. tab. 3.1.). 

Tab. 3.1. 

  

PIB / locuitor în 2014 

EURO 
Indici de disparitate**) 

(România =100) 

România 7.516 100% 

Suceava 4.515 60% 

Sursa:  INS 

 

 La nivel naţional, PIB-ul a crecut în anul 2014 cu 2,8% faţă de anul 2013, judeţul Suceava 

urmând acelaşi trend. 

În structură, comerţul şi serviciile regiunii au una din cele mai mari contribuţii la realizarea 

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

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

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

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

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

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

electrică, termică, gaze şi apă şi industria extractivă.  

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

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

7,39%, dublu aproape faţă de media naţională de 4,70%. 

Judeţul Suceava este caracterizat prin următoarele aspecte economice: 

 numărul cel mai mare de societăţi comerciale activează în domeniul Comerţ cu 

ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, respectiv 4.755 societăţi, 

urmat de Industria prelucrătoare cu 1.542 societăţi comerciale şi Construcţii cu 1.456 societăţi 

comerciale; 
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 companiile din Industria prelucrătoare au avut în anul 2014 o cifră de afaceri netă 

totală de peste 4.403,89 mil. lei şi un profit curent de 153,57 mil. lei; 

 companiile din categoria Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea 

autovehiculelor şi motocicletelor au obţinut a doua poziţie în ceea ce priveşte cifra de afaceri netă 

cu o valoare de 4.249,43 mil. lei, urmate de firmele din domeniul Transportului şi  depozitării cu 

1.474,14 mil. lei; 

 în ceea ce priveşte profitul curent a doua poziţie în clasament este ocupată de 

companiile care activează în domeniul Construcţiilor cu un profit în valoare de 51,85 mil. lei, a treia 

poziţie aparţinând firmelor din domeniul Transport şi depozitare cu valoarea profitului de 45,97 mil. 

lei; 

 ierarhia se modifică radical în ceea ce priveşte rata profitului, pe primul loc situându-

se companiile din Intermedieri financiare şi asigurări, domeniu ce înregistrează o rată a profitului de 

41,80%; 

 pe următoarele poziţii în ceea ce priveşte rata profitului se situează companiile din 

categoria Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice (20,05%), cele care desfăşoară activităţi în 

domeniul Sănătate şi asistenţă socială (19,18%) sau informaţii şi comunicaţii (14,23%); 

 cifra de afaceri netă, a societăţilor care au depus situaţiile financiare pentru anul 

2014, a crescut cu 3,88%, de la 12.251,95 milioane lei în 2013 la valoarea totală de 12.727,65 

milioane lei în 2014; 

 în 2014 a crescut valoarea profitului curent obţinut de către societăţile analizate cu 

peste 4 procente, la fel şi rata profitului a înregistrat o creştere de 0,38%; 

 

2.1.3.2..  Productivitatea muncii 

 
Regiunea Nord–Est, contribuie cu 11,16% la ocuparea totală a ţării, cea mai ridicată rată de 

ocupare în regiune se înregistrează în servicii 63,60%, urmată de industrie şi construcţii 33,19% şi 

agricultură 3,19%. 

Domeniile cele mai profitabile au şi un număr ridicat de salariaţi: cei mai mulţi angajaţi din 

companiile sucevene lucrează în Industria prelucrătoare (16.887 salariaţi), Comerţ cu ridicata şi cu 

amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor (15.646 salariaţi), Construcţii (6.965 

salariaţi) şi Transport şi depozitare (5.743 salariaţi); 

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 

0,27 mil. lei/salariat, Industria prelucrătoare, precum şi companiile din Transport şi depozitare – 

0,26 mil. lei/salariat şi Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer 

condiţionat – 0,24 mil. lei/salariat. 

Numărul mediu de salariaţi al celor peste 13.000 de firme este de 58.495, mai puţini 
cu 6,55% faţă de anul 2013. Productivitatea medie a muncii a crescut cu 11,22% adică la o 
valoare de 218.000 lei pe salariat.  

 

2.1.3.3. Firmele din judeţ. Dinamica, repartiţia sectorială şi pe clase de mărime 

 

Pe teritoriul judeţului Suceava, în anul 2014, şi-au desfăşurat activitatea 13107 întreprinderi 

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

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

0,2% unităţi mari cu peste 250 salariaţi. 

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

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

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

regional, se detaşează comerţul, urmat de activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, transport şi  
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depozitare, turism etc. Unităţile cu activitate de construcţii deţin o pondere de 9,8% la nivel 

regional. 

Judeţul Suceava se înscrie în trendul regional. În anul 2014 cea mai mare pondere a 

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

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

restaurante (6,4%), agricultură (5,2%) ş.a. 

 

Tab. 3.2. 

Societăţi comerciale din judeţul Suceava 

 

INDICATORI 

 

DOMENIUL 

DE ACTIVITATE (CAEN) 

Numărul 

societăţilor 

comerciale 

Cifra de 

afaceri 

netă (mil. 

lei) 

Profitul 

curent 

(mil. lei) 

Rata 

profitului 

(%) 

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

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

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

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi 

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

Distribuţia apei, salubritate, gestionarea 

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

Construcţii 1456 1.105,88 51,85 4,69 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea 

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

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

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

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

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

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

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

Activităţi de servicii administrative şi activităţi 

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

Administraţie publică şi apărare, asigurări 

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

Învăţământ 72 7,67 0,33 4,30 

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

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

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

TOTAL 13.107 12.727,65 340,41 2,67 

 

 

2.1.3.4. Întreprinderile mici şi mijlocii 

 

Analiza datelor pentru perioada 2000-2013 evidenţiază, per ansamblu, dinamica 

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

paralel cu reducerile de personal în cadrul întreprinderilor mari. 
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Tab. 3.3. 

Personalul din unităţile locale active din industrie, construcţii, comerţ şi 

alte servicii, pe activităţi ale economiei naţionale. Jud. Suceava - anul 2013 

Sector de activitate 
Nr. 

pers. 
% 

Industrie extractivă  1400 1,1 

Industrie prelucrătoare 31700 24,6 

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

Construcţii 9800 7,6 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea  
      

autovehiculelor şi motocicletelor 
       

30100 23,3 

Hoteluri şi restaurante 3400 2,6 

Transport, depozitare şi comunicaţii 10100 7,8 

Tranzacţii imobiliare si servicii pt. intreprinderi 6500 5,0 

Învăţământ  11900 9,1 

Sănătate şi asistenţă socială  8700 6,7 

Administraţie publică şi apărare; asigurări  
      

sociale din sistemul public 
       

5000 3,8 

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

Total 129600 100,0 

 

 

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

2014, cele mai multe regăsindu-se în comerţ, industrie, construcţii, transporturi, turism. 

 

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

servicii 

 

Investiţiile brute realizate în anul 2013 în unităţile locale active din industrie, construcţii, 

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

puţine faţă de anul 2012. 

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

63,4 % din total. 

 

 

Soldul investiţiilor străine directe 

 

Analiza soldului investiţiilor străine directe din punct de vedere teritorial la 31 decembrie 

2013 relevă faptul că acestea se regăsesc cu precădere în municipiul Bucureşti (33,8% din total) şi 

judeţele Timiş (7,7), Ilfov (7,1%), Bihor (5,7%), Cluj (5,4), Arad (3,6%), Constanţa (3,2%), ş.a. 

În perioada 1991 până la 31 decembrie 2013 au fost înmatriculate un număr de 1591 de 
firme cu participare străină de capital, cu o valoare a capitalului subscris de 1.435.784,2 lei.  

În tabelul 3.4. sunt prezentate investiţiile străine finalizate* din judeţul Suceava. 
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Tab. 3.4. 

Nr. 
Denumire 
companie 

Ţara 
Sector 

economic 
Locaţie 

Valoare 
investiţie 

(mil 
EUR) 

Locuri 
de 

muncă 
create 

Perioada de 
implementare 

An 
iniţiere 

An 
finalizare 

1 

Egger SRL Austria 

Producţia 
plăcilor de 
material 
lemnos 

Rădăuţi 473 750 2006 

2008 

2 
Egger SRL Austria 

Producere 
energie  

Rădăuţi 39 - 2012 
2013 

3 Geralds 
Hotelmanagement 
SRL 

 
Austria 

Hoteluri si alte 
facilitati de 
cazare similare 

Rădăuţi 40 50 - 
2007 

4 Holzindustrie 
Schweighofer 
SRL 

Austria 
Fabrică de 
cherestea 

Rădăuţi 115 600 2006 
2008 

5 Holzindustrie 
Schweighofer 
SRL 

Austria 
Producţia de 
panouri 
încleiate 

Siret 12 - 2009 
2009 

6 Holzindustrie 
Schweighofer 
SRL 

Austria 
Producere 
energie 

Rădăuţi 20 - 2009 
2009 

7 Saint-Gobain 
Construction 
Products  
Romania SRL  
 

Franţa 
Producerea de 
mortare uscate 

Stroieşti 7 - - 

2013 

8 Sidem România 
SRL 

Belgia 
Producerea de 
piese auto 

Şcheia 1,5 220 - 
2001 

9 
Agraria Nord SRL Austria  

Cultivarea 
cerealelor  

Rădăuţi 10,5 24  
2007 

10 

Sami Plastic SA Italia  

Fabricarea 
plăcilor, foliilor, 
tuburilor şi 
profilelor din 
material plastic 

Suceava  2 45 - 

1999 

11 
Genko Med 
Group SA 

Italia  

Producerea şi 
comercializarea 
dispozitivelor 
medicale 

Suceava 2,5 76 2012 

2012 

 

*centralizarea este realizată pe baza datelor CCI Suceava 

 

În anul 2013 în judeţul Suceava s-a înregistrat un număr de 50 societăţi comerciale cu 

participare străină la capitalul social subscris, reprezentand 0,8% din totalul societăţilor cu 

participare străină la capitalul social înfiinţate la nivel national. Valoarea totală a capitalului social 

subscris în monedă naţională a însumat 97,4 mii lei,  în echivalent valută aceasta reprezentând 

29458,4 dolari SUA sau 22042,6 EURO. 

 

Faţă de anul 2012 numărul societăţilor comerciale cu participare străină la capitalul social 

subscris a scăzut cu 9,1%. (v.tab.3.5.). 
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Tab. 3.5. 

Evoluţia societăţilor comerciale cu participare străină la capitalul social 

 2013 2012 

Suceava 50 55 

 

Sursa: INS Bucureşti 

 

 

CONCLUZII DIN ANALIZA MEDIULUI ECONOMIC. IMPLICAŢII PENTRU ÎPT 

 

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

parte şi procesul de integrare europeană pe de altă parte, aduc noi provocări pentru ănvăţământul 

profesional şi tehnic. 

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

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

construcţiilor şi nevoile de dezvoltare a agriculturii. 

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

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

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

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

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

- promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi. 

Pentru schimbările tehnologice şi organizaţionale induse de investiţiile străine şi cerinţele 

de competitivitate, trebuiesc avute în vedere: 

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

marketing, tehnici de vânzare; 

 colaborarea între şcoli pentru calificările care presupun competenţe combinate, de 

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

pagini web) etc.; 

 formarea continuă a profesorilor în parteneriat cu întreprinderile. 

 

Concluzii desprinse din analiza indicatorilor economici 

 

Concluzii Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane, IPT 

Ritmul susţinut de creştere 

economică din ultimii ani, 

reflectat în dinamica PIB şi 

a productivităţii muncii. 

Noi oportunităţi şi provocări pentru sistemul de educaţie şi 

formare profesională, din perspectiva contribuţiei la formarea 

resurselor umane necesare creşterii competitivităţii economice 

regionale. 

Provocări induse de 

procesul de integrare 

europeană. 

Dinamica investiţiilor brute 

şi a investiţiilor străine. 

Formarea unor competenţe adecvate pentru: noile tehnologii, 

calitate, design, marketing, tehnici de vânzare. 

Colaborarea între şcoli pentru calificările care presupun 

competenţe combinate, de exemplu: tehnice şi comerciale / 

economice, tehnice - artistice – IT. 

Formarea continuă a profesorilor în parteneriat cu 

întreprinderile. 

Tendinţa de creştere a 

ponderii unor sectoare 

Planurile de şcolarizare trebuie să reflecte, prin structura 

ofertei (proporţional cu nevoile pieţei muncii) ponderea crescută 
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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. 

 

 

2.1.4.  ANALIZA PIEŢEI MUNCII 
 

2.1.4.1. Indicatori statistici ai pieţei muncii 

 

Participarea la forţa de muncă 

Pentru caracterizarea fenomenelor de pe piaţa forţei de muncă din România se utilizează 

două serii de date statistice diferite: Balanţa forţei de muncă (BFM) şi Ancheta asupra forţei de 

muncă în gospodarii (AMIGO). Indicatorii statistici din cele două serii de date nu sunt comparabili 

deoarece metodele de colectare, unele definiţii şi metode de calcul sunt diferite. Pe de altă parte, 

doar analiza datelor din ambele serii poate oferi o imagine completă şi reală asupra pieţei muncii 

din România. 

BFM permite comparabilitatea teritorială, la nivel naţional, pe regiuni şi pe judeţe. AMIGO 

asigură comparabilitatea la nivel naţional între regiunile de dezvoltare şi compatibilitatea cu 

statistica europeană (EUROSTAT), deci la nivel de judeţ dispunem doar de date BFM (Biroul Forţei 

de Muncă). 

 

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

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

este prezentată în tabelul de mai jos 
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Judeţul Suceava 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

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

Populaţia ocupată – 

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

 

233,6 

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

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

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

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

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

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

Sursa: Anuarul Statistic 2014 

 

Până la 31.10.2015, au fost comunicate de către angajatori 24.040 locuri de muncă 

vacante, clasificarea după numărul de locuri de muncă pe meserii este prezentată în tabelul de mai 

jos (meserii pentru care au fost mai mult de 100 de locuri de muncă): 

 

833201 şofer autocamion/maşină de mare tonaj 1900 

931301 

muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, 

faianţă, gresie, parchet 1893 

522101 vânzător 1658 

921502 muncitor necalificat în silvicultură 1277 

932904 muncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi semisolide 1187 

522303 lucrător comercial 790 

932906 muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor 777 

932905 muncitor necalificat în industria confecţiilor 623 

933303 manipulant mărfuri 581 

832201 şofer de autoturisme şi camionete 579 

941201 lucrător bucătărie (spălător vase mari) 573 

931203 muncitor necalificat la întreţinerea de drumuri, şosele, poduri, baraje 469 

931302 muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii 426 

332203 agent de vânzări 380 

833101 şofer autobuz 364 

513102 ospătar (chelner) 267 

921302 muncitor necalificat în agricultură 263 

515104 administrator 248 

541401 agent de securitate 238 

222101 asistent medical generalist 234 

711501 dulgher (exclusiv restaurator) 231 

513101 ajutor ospătar 229 

723302 mecanic utilaj 209 

331302 contabil 207 

412001 secretară 201 

723103 mecanic auto 197 

912201 spălător vehicule 191 

721410 lăcătuş mecanic 187 

512001 bucătar 181 

513201 barman 177 

911201 femeie de serviciu 164 
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962907 paznic 160 

523003 casier 155 

752201 tâmplar universal 151 

621012 tăietor silvic 151 

432111 lucrător gestionar 150 

515301 îngrijitor clădiri 142 

932101 ambalator manual 141 

532203 asistent personal al persoanei cu handicap grav 141 

711205 zidar rosar-tencuitor 139 

821908 confecţioner-asamblor articole din textile 116 

721208 sudor 113 

332401 agent comercial 103 

413201 operator introducere, validare şi prelucrare date 101 

351101 operator calculator electronic şi retele 101 

 

Analizând ofertele de loc de muncă din partea angajatorilor rezultă menţinerea unei cereri 

crescute în ceea ce priveşte încadrarea în muncă a şoferilor, urmată de o cerere  pentru meserii 

din domeniul construcţiilor, locuri de muncă în domeniul comercial, al turismului şi prelucrării 

lemnului. 

 

Proiecţia cererii şi ofertei de locuri de muncă pe termen mediu (2013-2020) 

 

În 2011, Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale 

(INCSMPS) a realizat un “Studiu previzional privind cererea de formare profesională la orizontul 

2013 şi în perspectiva 2020”. Studiul a fost realizat de către INCSMPS în calitate de partener în 

cadrul Proiectului strategic cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Corelarea ofertei educaţionale a 

învăţământului profesional şi tehnic cu cerinţele pieţei muncii”, proiect al cărui lider de parteneriat a 

fost Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic. 

Proiecţia cererii de forţă de muncă şi a cererii de formare profesională pe termen mediu şi 

lung a fost realizată utilizând o metodologie similară cu cea utilizată de Universitatea Cambridge în 

modelul de prognoză utilizat de CEDEFOP, dar prezintă unele abordări inovative generate de 

gradul mult mai mare de detaliere a informaţiilor dorite.  

Astfel, s-a realizat o proiecţie a cererii potenţiale de forţă de muncă (definită ca cererea de 

forţă de muncă rezultată din dinamica economică - descrisă prin indicatori ai investiţiilor brute 

interne şi externe şi ai valorii adăugate brute) de-a lungul orizontului de prognoză. Cererea 

potenţială reprezintă nivelul estimat ca necesar, în termeni de populaţie ocupată, conform 

previziunilor economice. Acest nivel va fi satisfăcut când numărul persoanelor efectiv ocupate este 

egal cu nivelul estimat ca necesar de populaţie ocupată; în celelalte cazuri vom avea un deficit sau 

un excedent faţă de necesarul de populaţie ocupată. Cererea potenţială nu trebuie considerată ca 

cerere efectivă. De asemenea, nu trebuie confundată cu populaţia ocupată (deşi are valori aparent 

identice sau apropiate faţă de aceasta). Cererea potenţială estimează necesarul de populaţie 

ocupată, însă evoluţia populaţiei efectiv ocupate depinde nu numai de evoluţiile economiei ci de o 

multitudine de alţi factori, în primul rând demografici, migraţie etc. Pentru estimarea ei s-a utilizat o 

tehnică de modelare econometrică. 

A fost estimată şi cererea înlocuită (definită ca număr de locuri de muncă rezultate din 

retragerea participanţilor la activitatea economică ca urmare a pensionărilor). Este de menţionat că 

cererea înlocuită este o variabilă intermediară, astfel încât valorile ei nu descriu decât evoluţii ale 

unor structuri economice trecute. Mai mult, lipsa unor informaţii detaliate cu privire la structura pe 
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vârste a populaţiei ocupate a făcut ca estimarea să fie făcută pe grupe de vârstă şi în ipoteze care 

induc un anume grad de eroare al estimării. Prin urmare, aceste estimări trebuie privite cu rezerve. 

Utilizând cele două variabile (cererea potenţială şi cererea înlocuită) s-a estimat cererea 

agregată de forţă de muncă pentru anul 2013 şi s-a extins prognoza pentru orizontul 2020. 

Analizând informaţiile cu privire la dinamica cererii potenţiale (măsura creării sau distrugerii 

de locuri de muncă în viitor) şi a cererii înlocuite s-au estimat locurile de muncă disponibile, în 

ipotezele de calcul al celor două variabile. Acest indicator poate lua valori pozitive dacă există 

cerere potenţială sau dacă aceasta indică o dispariţie de locuri de muncă dar nivelul cererii 

înlocuite este mai mare decât dispariţia locurilor de muncă. 

Modelul econometric macroeconomic utilizat pentru estimarea cererii de forţă de muncă la 

nivel naţional a utilizat serii de date de la Institutul Naţional de Statistică, pentru perioada 2000-

2008 privind: 

 populaţia ocupată în activităţi ale economiei naţionale (diviziuni CAEN REV1); 

 valoarea investiţiilor brute în bunuri corporale în activităţi ale economiei naţionale 

(diviziuni CAEN REV1); 

 valoarea adăugată brută în activităţi ale economiei naţionale (diviziuni CAEN REV1); 

 valoarea costului mediu lunar al salariaţilor în activităţi ale economiei naţionale 

(diviziuni CAEN REV1). 

Proiecţia cererii de forţă de muncă şi a cererii de formare profesională pe termen mediu şi 

lung a fost realizată în trei tipuri de scenarii: 

 

 Scenariul MODERAT a fost construit pe baza următoarelor ipoteze: 

- evoluţia valorii adăugate brute (VAB) conform prognozelor Comisiei Naţionale de Prognoză 

(Prognoza de primăvară 2011) pentru perioada 2011-2013; 

- pentru perioada 2014 – 2020 s-a presupus următoarea evoluţie a valorii adăugate brute: un 

ritm anual de creştere în industrie de 1,0325, un ritm de 1,0305 în construcţii şi respectiv un 

ritm anual de creştere în servicii de 1,0165 (valori calculate ca o medie aritmetică a ritmurilor 

anuale de creştere aşteptate pentru perioada 2011 – 2012). S-a considerat că în cadrul 

fiecărei ramuri, diviziunile componente urmează evoluţia ramurii. S-a optat pentru alegerea 

pentru perioada 2014-2020 a unor ritmuri de creştere a VAB inferioare anului 2013 deoarece 

s-a dorit luarea în considerare a prezumtivei crize economice pe care specialiştii o 

previzionează după anul 2013. 

- pentru evoluţia Costului forţei de muncă pentru anii 2009 şi 2010 s-a ţinut cont de valorile 

reale publicate de Institutul Naţional de Statistică, în timp ce pentru anii 2011-2020 s-a 

considerat un ritm anual de creştere constant şi egal cu 1,015; 

- pentru evoluţia Investiţiilor brute s-a pornit de la ritmul de scădere anual pentru 2009 (0,76) 

pe total industrie calculat din datele de la INS - tempo online. În lipsa altor informaţii s-a 

considerat că această scădere a fost înregistrată identic la nivelul fiecărei diviziuni CAEN. 

Pentru perioada 2010 – 2020 s-a estimat trendul liniar al variabilei pe baza datelor observate 

pe întreaga perioadă de analiză. 

 

 Scenariul OPTIMIST a presupus următoarele variaţii faţă de scenariul MODERAT: 

- VAB în 2010 înregistrează un ritm de creştere de 1,1 faţă de 2009 în industrie, un ritm de 

scădere de 0,9 faţă de 2009 în construcţii, în timp ce în servicii se menţine constantă pe 

perioada 2010-2011. Pentru perioada 2012- 2013 se menţin evoluţiile prognozate de Comisia 

Naţională de Prognoză, în timp ce pentru perioada 2014- 2020 s-a considerat un ritm anual de 

creştere în industrie de 1,036, un ritm de 1,044 în construcţii şi respectiv un ritm anual de 

creştere în servicii de 1,032 (valori calculate ca o medie aritmetică a ritmurilor anuale de 

creştere aşteptate pentru perioada 2011 – 2013). 
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- Investiţiile brute în 2010 înregistrează un ritm de creştere de 1,15 faţă de 2009. Pentru 

perioada 2011- 2020 s-a estimat apoi trendul liniar al variabilei. 

 

 Scenariul PESIMIST a presupus următoarele variaţii faţă de scenariul MODERAT: 

- VAB în perioada 2014 - 2020 se menţine la nivelul prognozat pentru anul 2011. De 

asemenea, s-a ţinut cont şi de rezultatele anchetei în firme, conform cărora peste jumătate 

dintre cei intervievaţi sunt de părere că România nu îşi va reveni din criza economică până în 

anul 2013. 

- Costul forţei de muncă în 2010 îşi menţine ritmul de creştere pe care l-a avut în 2009 

comparativ cu 2008, în timp ce pentru anii 2011-2020 s-a considerat un ritm anual de creştere 

de 1,015 constant. 

Rezultatele proiecţiilor 

 

2.1.4.2. Proiecţia cererii potenţiale la nivel naţional 

 

(mii persoane)   

 

 

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

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

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

ipoteza scenariului optimist. 

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

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

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

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

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

2012-2014 urmate de trenduri de creştere între 2015 şi 2020 în regiunile Sud, Centru, Vest, 

Bucureşti-Ilfov. 

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

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

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

în următorii trei ani modificări structurale semnificative faţă de anul 2009. 

 
scenariu PESIMIST 

scenariu MODERAT (de 

bază) 

scenariu 

OPTIMIST 

2009 9243 9243 9243 

2010 9239 9239 9239 

2011 8939 9161 9400 

2012 8951 9095 9414 

2013 8972 9045 9437 

2014 8937 9032 9440 

2015 8903 9021 9444 

2016 8867 9009 9447 

2017 8831 8996 9450 

2018 8794 8982 9452 

2019 8756 8968 9454 

2020 8718 8954 9456 
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Pornind de la ratele de pensionare pe ocupaţii la nivel naţional (sursa: CEDEFOP din LFS 

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

persoanelor vârstnice (peste 55 de ani) la nivel naţional şi pe regiuni. Apoi, ratele de pensionare au 

fost rafinate la nivel de judeţ prin raportarea la ponderea populaţiei de 55 ani şi peste în populaţia 

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

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

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

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

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

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

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

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

de bază (moderat) arată existenţa unor oportunităţi pentru ocuparea tinerilor absolvenţi sau a 

inactivilor, respectiv a şomerilor. Dacă acceptăm ipoteza că ponderea populaţiei inactive nu se 

modifică şi nici nu au loc reduceri ale ratei şomajului, putem să considerăm ca aceste locuri de 

muncă vor putea fi disponibile pentru absolvenţii din diferite domenii relevante pentru învăţământul 

profesional şi tehnic. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ţinut cont de numărul de salariaţi din acest sector economic. 

 

 

Structura ofertei educaţionale pe niveluri de calificare la nivelul regiunii NORD EST 

 

PROGNOZE ALE CERERII AGREGATE - 

REGIUNEA NORD-EST 
Total 

Calificări 

specifice 

nivelului 4 de 

calificare 

Calificări specifice 

nivelului 3 de 

calificare 

Anul 

2011 1233891 160772 1073119 

2012 1228778 160101 1068677 

2013 1223317 159384 1063933 

2014 1201479 156518 1044961 

2015 1196855 155912 1040944 

2016 1190557 155085 1035472 

2017 1183698 154185 1029513 

2018 1176349 153221 1023128 

2019 1168566 152199 1016367 

2020 1160401 151128 1009274 

Ponderea din cererea pieţei muncii pentru 

calificări de nivel 3 şi 4 în 2017 

 
13% 87% 
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Pondere nivel 4 pentru continuarea studiilor în 

învăţământ superior în 2017 (asigurarea 

benchmark european) 

 

27%  

Ponderi nivel 3 şi 4 în oferta educaţională a 

IPT - ieşiri în 2017 

 
40% 60% 

 

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

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

învăţământ terţiar în 2020. 

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

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

iar 40% pentru calificări de nivel 3. 

 

CONCLUZII DIN ANALIZA PIEŢEI MUNCII 

 

Populaţia activă, populaţia ocupată: 

Tendinţa de scădere la nivel regional a populaţiei active şi mai ales a populaţiei ocupate, cu 

disparităţi majore pe sexe şi medii rezidenţiale: 

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

decât în cazul bărbaţilor. 

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

semnificativ în rural. 

Rata de activitate şi rata de ocupare: 

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

disparităţi majore pe sexe şi medii rezidenţiale. 

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

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

condiţiile unei ocupări paupere, de subzistenţă, în agricultură). 

Şomajul (BIM): 

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

naţional având următoarele aspecte: 

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

rural la nivel naţional; 

- şomajul puţin mai mare în cazul bărbaţilor; 

- şomajul ridicat al tinerilor (15-24 ani). 

Ocuparea şi şomajul pe niveluri de educaţie 

Riscul de şomaj creşte şi şansele de ocupare se reduc cu cât nivelul de educaţie este mai 

scăzut. Rata şomajului regional pentru persoanele cu nivel scăzut de educaţie este dublă decât la 

nivel naţional. În Regiunea Nord - Est şansele de ocupare sunt mult mai reduse decât la nivel 

naţional pentru persoanele cu nivel scăzut de pregătire (cu cel mult  învăţământ gimnazial). La 

nivel regional rata de ocupare a femeilor cu nivel scăzut de educaţie este de două ori mai mică 

decât a bărbaţilor. 

Tendinţa de creştere a ponderii în ocupare a populaţiei cu studii superioare şi a celor cu 

nivel de pregătire liceal şi de scădere semnificativă a ponderii cu nivel de scăzut de pregătire (cel 

mult gimnazial). 

Nivelul general de instruire al populaţiei ocupate din regiune este mai scăzut decât media pe 

ţară. 
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CONCLUZII DIN ANALIZA COMPARATIVĂ PE OCUPAŢII A ŞOMAJULUI ŞI LOCURILOR DE 

MUNCĂ VACANTE ÎNREGISTRATE LA AJOFM 

 

Învăţământul profesional şi liceal tehnologic: 

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

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

alimentară. 

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. 

 

IMPLICAŢIILE PENTRU ÎPT 

 

Concluzii Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane, IPT 

Scăderea ratei de 

ocupare, rata şomajului 

peste media la nivel 

naţional, şomajul ridicat 

al tinerilor şi şomajul de 

lungă durată 

Anticiparea nevoilor de calificare şi adaptarea ofertei la nevoile pieţei 

muncii. 

Acţiuni sistematice de informare, orientare şi consiliere a elevilor. 

Abordarea integrată a formării profesionale iniţiale şi continue, din 

perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi. 

Implicarea în programele de măsuri active pentru ocuparea forţei de 

muncă, în special în cele privind oferirea unei noi calificări tinerilor care 

nu şi-au găsit un loc de muncă după absolvirea şcolii. 

Parteneriate active cu agenţii economici, Agenţiile de Ocupare a Forţei 

de Muncă, autorităţi şi alte organizaţii care pot contribui la integrarea 

socio-profesională a absolvenţilor – prioritate permanentă a 

managementului şcolar. 

Participarea scăzută a 

forţei de muncă în 

programe de formare 

continuă 

Implicare activă a şcolilor ca furnizori de formare pentru adulţi pentru: 

- creşterea nivelului de calificare a capitalului uman şi formarea de noi 

competenţe pentru adaptarea la schimbările tehnologice şi 

organizaţionale din întreprinderi; 

- adecvarea calificării cu locul de muncă; 

- reconversia profesională în funcţie de nevoile pieţei muncii; 

- recunoaşterea şi valorificarea în experienţei profesionale şi a 

competenţelor dobândite pe cale formală şi informală; 

- diversificarea ofertei de formare şi adaptarea la nevoile grupurilor 

ţintă: ex. programe de formare la distanţă, consultanţă etc. 

Evoluţiile sectoriale în 

plan ocupaţional, 

analizele şi prognozele 

privind evoluţia cererii 

şi ofertei de forţă de 

Planificarea strategică pe termen lung a ofertei de calificare, corelată la 

toate nivelurile decizionale: regional (PRAI), judeţean (PLAI), unitate 

şcolară (PAS). 

Identificarea şi eliminarea unor dezechilibre între oferta IPT şi nevoile 

de calificare. 
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muncă Identificarea domeniilor şi pofilelor de formare profesională iniţială 

prioritare pentru dezvoltarea regională. 

Stabilirea ponderilor domeniilor şi pofilelor de formare profesională 

iniţială în oferta de şcolarizare în perspectiva 2020. 

Planurile de şcolarizare (realizat în termeni de calificări profesionale, 

grupate în domenii şi profile) trebuie să reflecte nevoile de forţă de 

muncă în creştere în anumite sectoare/activităţi ale economiei 

naţionale.(descrie in termeni de CAEN sau COR). 

Identificarea unor priorităţi strategice sectoriale pentru agricultură şi 

dezvoltarea rurală: 

- diversificarea ofertei de calificare având în vedere: agricultura 

ecologică, promovarea agroturismului, a meşteşugurilor tradiţionale, 

valorificarea resurselor locale prin mica industrie şi dezvoltarea 

serviciilor. 

- implicarea în programe de formare continuă pe două componente: 

 formarea competenţelor necesare unei agriculturi competitive; 

 reconversia excedentului de forţă de muncă din agricultură spre 

alte activităţi. 

Decalaje privind nivelul 

de educaţie în mediul 

rural faţă de urban 

Măsuri sistemice pentru creşterea generală a calităţii învăţământului 

rural. 

Asigurarea accesului egal la educaţie în condiţii de calitate. 

Măsuri de sprijin pentru continuarea studiilor de către elevii din mediul  

rural şi din categorii defavorizate economic şi social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava                                                                                              

Planul de Acţiune al Şcolii 2015-2016 

 
 

2.1.5. ŢINTE PE DOMENII PENTRU STRUCTURA PLANURILOR DE ŞCOLARIZARE 

Domeniu  

Plan şcolarizare realizat 
la clasa a IX-a, liceu 

tehnologic, în anul şcolar 
2015/2016 

Plan şcolarizare realizat 
la clasa a IX-a, şcoală 

profesională de 3 ani, în 
anul şcolar 2015/2016 

Total  
realizat,  

clasa a IX-a, IPT 

Nevoi 
prognozate de 

formare 
profesională 
pentru 2015-

2020 
Regiune

*)
 

Ţinte pentru 
oferta IPT 
2015-2020 

SUCEAVA
*)
 

Regiunea 
Nord-Est 

Nr. clase Nr elevi % Nr. clase Nr elevi % 
Nr. 

clase 
Nr 

elevi 
% 

LICEUL TEHNOLOGIC TOTAL  98 2701 100 43 1183 100 141 3884 100  100  

RESURSE NATURALE ŞI 
PROTECŢIA MEDIULUI 

24 658 24,4 
2 59 5,0 26 717 18,5 

14,2 22 22% 

Agricultură 3 77 2,9 0 0 0 3 77 2,0 1,5 2-4  

Silvicultură 5 137 5,1 0 0 0 5 137 3,6 10,5 4-6  

Protecţia mediului 
7 194 7,2 

0 0 0 
7 194 

5,0  
 

2-4  

Industrie alimentară 9 250 9,2 2 59 5,0 11 309 7,9  6-8  

INDUSTRIE/PROFIL TEHNIC  34 938 34,7 32 899 75,9 66 1837 47,3 49,8 45 49% 

Fabricarea produselor din lemn 1 30 1,1 3,5 85 7,2 4,5 115 3,0 3,0 2-4  

Electronică şi automatizări 4 115 4,2 0 0 0 4 115 2,9 0,3 2-4  

Producţie media            0 0  

Construcţii, instalaţii şi lucrări 
publice 

4 112 4,1 
0,5 13 1,1 4,5 125 3,2 

10,7 4-6  

Mecanică 15 428 15,8 21 600 50,6 36 1028 26,5 19,0 24-26  

Electric 4 92 3,4 2,5 69 5,8 6,5 161 4,1 4,4 2-4  

Industrie textilă şi pielărie 4 113 4,2 4,5 132 11,2 8,5 245 6,4 9,6 8-10  

Materiale de construcţii            0,8 0  

Electromecanică 2 48 1,8 0 0 0 2 48 1,2 0,9 0-2  

Chimie industrială          0,9 0  

Tehnici poligrafice          0,2 0  

SERVICII  40 1105 40,9 9 225 19,1 49 1330 34,2 24 33 27% 

Turism 23 642 23,8 7 185 15,7 30 827 21,3 2,5 18-20  

Economic 15 405 15,0 0 0 0 15 405 10,4 8,3 12-14  

Comerţ  1 28 1,0 0 0 0 1 28 0,7 13,2 0-2   

Estetica şi igiena corpului 
omenesc 

1 30 1,1 
2 40 3,4 3 70 1,8 

0 0-2  
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2.2. ANALIZA MEDIULUI INTERN  – AUTOEVALUARE 
 

2.2.1. PREDAREA – ÎNVĂŢAREA - EVALUAREA 
 
La sfârşit de an şcolar situaţia pe nivele de clase la Colegiul Tehnic ”Samuil Isopescu” s-a 
prezentat astfel: 
 

Clasa Înscrişi Promovaţi Repetenţi Exmatriculaţi Transferaţi 
Alte 

situaţii 

a IX-a 81 72 7 - - 2 

a X-a 100 82 15 - - 3 

a XI-a 81 63 5 13 - - 

a XII-a 105 95 1 9 - - 

a IX-a  şi a XI a 
şcoală profesională 

79 72 7 - - - 

a IX-a, a X-a şi a XI-a 
frecvenţă redusă 

93 68 20 - - 5 

şcoala posticeală 85 69 2 14 - - 

şcoala de maiştri 80 71 2 7 - 1 

TOTAL 704 592 59 43 - 11 

 
PUNCTE TARI: 
 La nivelul fiecărei clase din învăţământul liceal au fost identificate stilurile de învăţare ale 

elevilor prin aplicarea chestionarelor specifice; 
 S-a realizat evaluarea iniţială a elevilor la începutul anului şcolar prin aplicarea testelor 

predictive la marea majoritate a disciplinelor de învăţământ; 
 Evaluarea caută să accentueze acea latură a acţiunii evaluative care să ofere elevilor suficiente 

şi variate posibilităţi de a demonstra ceea ce ştiu şi ceea ce pot face, priceperi, deprinderi, 
abilităţi; 

 Relaţiile de lucru stabilite cu elevii sunt eficiente, prin activităţile de învăţare urmărindu-se atât 
facilitarea comunicării profesor – elev, cât şi a comunicării elev – elev precum şi dezvoltarea 
capacităţii de lucru în echipă (aspect atestat de fişele asistenţelor la ore şi de proiectele 
unităţilor de învăţare); 

 S-au găsit modalităţi adecvate de identificare a elevilor performanţi şi de stimulare a acestora; 
 Au fost identificate şi se utilizează o serie de metode de evaluare care pot reprezenta o 

alternativă viabilă la formele evaluative tradiţionale, metodele de evaluare folosite urmărind 
promovarea egalităţii şanselor şi evitarea unor atitudini discriminatorii. 

 Pe parcursul anului şcolar se desfăşoară programe de pregătire suplimentară în vederea 
participării elevilor la concursuri şi olimpiade şcolare şi la examenele de certificare a calificărilor 
profesionale şi de bacalaureat; 

 Contractele de pregătire practică încheiate cu agenţii economici din Suceava şi din judeţ permit 
elevilor desfăşurarea stagiilor de pregătire practică la aceştia, asigurând şanse de dezvoltare 
profesională fiecărui elev, integrarea mai uşoară la locul de muncă şi cunoaşterea ofertei şi 
condiţiilor reale de pe piaţa muncii; 

 Prin prezentarea în cadrul activităţilor practice şi a celor instructiv educative a evoluţiei 
economiei de piaţă, a noilor tehnologii şi a rezultatelor progresului tehnic, elevii sunt pregătiţi şi 
consiliaţi pentru continuarea învăţării pe parcursul întregii vieţi, în vederea adaptării la 
schimbările tehnologice specifice economiei; 

 Au fost demarate acţiuni de contactare de noi agenţi economici, cu poziţii importante pe piaţa 
economică a Sucevei şi în ţară, în vederea încheierii de contracte de pregătire practică a 
elevilor; în acest fel au devenit parteneri de practică SC Betty Ice SRL Suceava (pentru elevii 
de la domeniul electronică-automatizări) şi SC Sidem SRL Şcheia, Suceava (pentru elevii de la 
domeniul mecanică); 

 Cadrele didactice dovedesc o bună cunoaştere a curriculum-ului şi îşi stabilesc strategiile de 
predare-învăţare în funcţie de standardele de pregătire profesională, de specificul fiecărui 
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colectiv de elevi (atitudini, grad de motivare, interese), de rezultatele la testele predictive, de 
progresul elevilor, de stilurile de învăţare ale acestora; 

 A crescut numărul profesorilor care au adoptat strategii didactice în scopul învăţării centrate pe 
elev; 

 Profesorii folosesc baza materială la orele de curs, integrând eficient mijloacele didactice în 
cadrul diferitelor tipuri de lecţii; 

 Se constată un interes crescut al cadrelor didactice pentru perfecţionare continuă: susţinerea 
de grade didactice, participarea la cursuri de formare, simpozioane, etc.; 

 Au fost elaborate toate documentele curriculare la nivel de trunchi comun, curriculum la decizia 

şcolii CDŞ) şi/sau curriculum în dezvoltare locală (CDL); 
 Curriculumul la decizia şcolii şi în dezvoltare locală (CDŞ şi CDL) sunt elaborate în concordanţă 

cu nevoile comunităţii; 
 Profesorii au documente de planificare bine întocmite, în concordanţă cu curriculum-ul naţional 

şi resursele disponibile; 
 Pentru modulele la care sunt prevăzute ore de teorie, laborator tehnologic, respectiv instruire 

practică proiectarea didactică se realizează prin cooperarea între profesorii de specialitate şi 
maiştrii instructori;  

 Majoritatea cadrelor didactice se preocupă de întocmirea portofoliilor, respectiv a mapelor de 
lucru conform cerinţelor actuale şi utilizează auxiliare curriculare în scopul sporirii 
randamentului învăţării; 

 Instruirea practică se realizează prin lucrări practice cu caracter aplicativ; 
 Evaluările prin examenele de ieşire din sistem (examenele de certificare  calificării profesionale) 

fac dovada unei pregătiri corespunzătoare cerinţelor Standardelor de Pregătire Profesionlă 
(SPP) 

 
Promovabilitatea la examenele de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din 

învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar, în anul şcolar 2014-2015     
(calculat la numărul de elevi înscrişi) 

 

Nivelul de 
calificare 

Sesiunea de 
examen 

Procent de 
promovabilitate 

Nivelul 5 de 
calificare 

ianuarie-februarie 
2015 

100% 

mai-iunie 2015 100% 

Nivelul 4 de 
calificare 

mai-iunie 2015 100% 

august  2015 100% 

Nivelul 3 de 
calificare 

iulie 2015 100% 

 
 Inserţie socio-profesională satisfăcătoare, prin urmarea cursurilor şcolii postliceale din cadrul 

unităţii noastre şi/sau a unei instituţii de învăţământ superior (anexa 9);  
 Participarea elevilor la activităţi educative şcolare şi extraşcolare, diversificarea activităţilor 

extracurriculare având drept scop şi atragerea elevilor (anexa 5). 
 
PUNCTE SLABE:  
 Procentul de promovabilitate la examenul de bacalaureat a absolvenţilor de liceu, promoţia 

2015, a fost de 25,32%;  
 Elevi cu nivel iniţial de instruire redus; 
 Situaţia economico-socială precară pentru foarte mulţi elevi; 
 Absenteism relativ ridicat al elevilor de la clasele din învăţământul obligatoriu; 
 Elevii nu sunt implicaţi în evaluarea progresului pe care îl realizează şi nu primesc întotdeauna 

informaţii despre modul în care pot stabili noi criterii individualizate pentru a acoperi lipsurile în 
învăţare; 

 Puţini dintre absolvenţi se înscriu la examenul de bacalaureat; 
 Atitudinea elevilor faţă de educaţia pe care o fumizează şcoala nu este pozitivă, motivată sau 

responsabilă; 
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 Programele şcolare încărcate şi ritmul lent de învăţare al multor elevi din şcoală, determină 
evaluarea sumativă în defavoarea celei formative; 

 Pregătirea de specialitate nu se poate realiza la nivelul standardelor din cauza dotărilor 
insuficiente a laboratoarelor şi atelierelor (electronică, electrotehnică, mecanică, construcţii) 
precum şi a bazei materiale uzate moral şi fizic; 

 Lipsa manualelor la disciplinele tehnice scade calitatea actului de predare învăţare; 
 Insuficienta dezvoltare a sistemului de evidenţă a progresului elevului pe perioada şcolarizării; 
 Conservatorismul şi rezistenţa la schimbare a unor cadre didactice privind aspecte cum sunt: 

centrarea pe nevoile elevilor, modernizarea lecţiilor, informatizarea învăţământului; 
 Nu sunt elaborate planuri educaţionale individuale pentru elevi. 
În baza celor constatate s-au formulat şi stabilit priorităţile: 
 
MĂSURI: 
 Asigurarea calităţii procesului instructiv educativ prin aplicarea măsurilor din planul operaţional 

pentru asigurarea calităţii; 
 Stabilirea criteriilor individuale privind rezultatele la învăţătură şi ţinte individuale de învăţare pe 

baza rezultatelor la testele iniţiale; 
 Adaptarea permanentă a strategiilor de învăţare pentru a răspunde stilurilor individuale de 

învăţare, nevoilor, abilităţilor şi gradului de motivare a fiecărui elev; 
 Creşterea rolului consilierii şi orientării şcolare şi profesionale pentru a determina creşterea 

motivaţiei învăţării; 
 Îmbunătăţirea activităţii de marketing educaţional pentru atragerea unor elevi cu o pregătire 

iniţială mai bună; 
 Elaborarea de programe pentru discipline opţionale cu caracter interdisciplinar care să acopere 

o paletă mai largă de specializări; 
 Identificarea elevilor care necesită pregătire suplimentară pentru recuperarea materiei, 

constituirea grupelor de elevi pe niveluri de învăţământ, discipline şi aplicarea programelor de 
recuperare la nivel de şcoală; 

 Asigurarea sprijinului material pentru elevii cu situaţie economică precară; 
 Găsirea unor soluţii de predare învăţare, instruire practică care să asigure o pregătire eficientă 

în meserie: lucrul în echipă, individualizarea grupelor, desfăşurarea stagiilor de pregătire 

practică la agenţii economici parteneri; 
 Constituirea grupurilor unitare de elevi cu goluri în cunoştinţe, pe niveluri de învăţământ, 

discipline, şi aplicarea programelor de recuperare la nivel de şcoală; 
 Realizarea planurilor de intervenţie personalizată. 
 

2.2.2. MATERIALE ŞI RESURSE DIDACTICE 
 
2.2.2.1. Analiza resurselor 
 
PUNCTE TARI: 
 Existenţa  mijloacelor didactice moderne: videoproiectoare, tablă interactivă; 
 Existenţa la nivelul unităţii şcolare a cabinetelor specializate pe discipline/arii curriculare; 
 Existenţa în cadrul bibliotecii a unui centru de documentare şi informare; 
 Toate calculatoarele sunt conectate la Internet oferind elevilor posibilitatea unei informări 

moderne şi actualizate; 
 Întreţinerea hard şi soft este asigurată de o persoană specializată; 
 Îmbunătăţirea dotării laboratorului de electrotehnică cu materiale didactice necesare 

desfăşurării activităţilor de laborator şi instruire practică; 
 Dotarea unui cabinet de informatică la standarde actuale. 
PUNCTE SLABE: 
 Trusele din dotarea laboratoarelor de fizică, chimie şi biologie sunt insuficiente; 
 Baza materială a laboratoarelor de electrotehnică, electronică, mecanică, construcţii este uzată 

moral; 
 Atelierele pentru instruirea practică necesită lucrări de reparaţii importante, modernizare şi 

alimentare cu apă; echipamentele, aparatele, instalaţiile cu care sunt dotate au o vechime de 
peste 30 de ani. 
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 Cabinete de informatică insuficiente cu tehnică depăşită moral 
MĂSURI: 
 Dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a şcolii; 
 Crearea unor laboratoare multifuncţionale şi interdisciplinare pentru a acoperi aria 

specializărilor şi a asigura lucrul cu clasa întreagă; 
 Modernizarea şi dotarea corespunzătoare a atelierelor de instruire practică; 
 Modernizarea şi dotarea corespunzătoare a cabinetelor de informatică şi a laboratoarelor de 

fizică, chimie şi biologie; 
 Îmbogăţirea şi reactualizarea fondului de carte a bibliotecii, în special cu literatură de 

specialitate. 
 
 
2.2.2.2. Sursele finanțării 
 

În perioada 1.09.2014 - 31.08.2015  din creditele bugetare alocate de Primăria Suceava s-a 

cheltuit suma de 4.273.496 lei după cum urmează: 

 - cheltuieli de personal: 3.392.319  lei 

 - cheltuieli materiale:        840.652 lei 

- burse :                                5.768 lei 

- cheltuieli pt. investiţii:        34.757 lei.     

 Fondurile au fost folosite pentru: 

- plata drepturilor salariale personalului angajat şi a contribuţiilor sociale aferente, precum şi a 

diferentelor salariale câştigate în instanţă; 

- achitarea facturilor de utilităţi (energie electrică, energie termică, gaze naturale, apă, canal, 

meteo, telefon, internet) şi alte servicii prestate de furnizori (operaţiuni de dezinfecţie, dezinsecţie şi 

deratizare – impuse de normele de igienş şi sanitare etc); 

- decontarea contravalorii transportului cadrelor didactice navetiste; 

-achitarea lucrărilor de reparaţii la grupurile  sanitare parter, etajul I  şi II din căminul liceului; 

- achitarea  facturilor pentru controlul  medical anual obligatoriu al salariaţilor; 
- acordarea de burse de studiu şi de boală elevilor liceului; 
- achizitionarea a 18 calculatoare pentru laboratorul de informatică. 

Din creditele bugetare deschise de I.S.J. Suceava  în perioada sus amintită, în valoare 

totala de 552.640 lei s-au achitat: 

- cheltuieli de personal în valoare de 25.087 lei reprezentând contravaloarea plăţii cu ora pentru 

examene; 

- cheltuieli pentru deplasări  în valoare de 1.395 lei; 

- ajutoare financiare în valoare de 109.965 lei reprezentând contravaloarea abonamentelor pentru 

elevii navetişti, în vederea sprijinirii şi motivării acestora de a frecventa cursurile, respectându-se 

destinaţia sumelor în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

- burse ,,Bani de liceu”, burse profesionale şi burse Republica Moldova, în valoare totală de 

416.193 lei. 

Din veniturile extrabugetare, în perioada sus menţionată s-a cheltuit suma de 275.640 lei 

astfel: 

-alimente cantină 78.144 lei; 

-materiale cu caracter funcţional, materiale pentru curăţenie şi reparaţii – 136.526 lei  necesare 

pentru asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea procesului de învăţământ (reparaţii în 

liceu, cămin, cantină şi alte spaţii destinate  procesului educaţional, materiale de curăţenie, cretă, 

cataloage şi altele); 

-achitat  taxa ARACIP în vederea autorizarii de noi profile  -8.800 lei; 

- obiecte de inventar  in valoare de 52.170 lei, pentru dotarea liceului, caminului si cantinei in 

vederea  asigurarii conditiilor de desfasurare a activitatii unitatii scolare conform normelor in 

vigoare. 
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Au fost achizţionate paturi în vederea înlocuirii celor metalice existente, o maşina de spălat 

pentru dotarea spălătoriei din cămin, cărţi pentru bibliotecă, materiale sportive, scule şi aparate 

pentru laboratoare, o staţie şi 2 boxe necesare pentru buna desfăşurare a activităţilor festive 

organizate de unitatea noastră, s-au montat jaluzele în laboratorul de chimie şi în laboratoarele de 

lectrotehnică LE 1 şi LE 2.   

De asemenea, a fost achiziţionat şi montat un aparat de aer condiţionat în biroul secretariat 

în vederea asigurării de condiţii optime pentru desfăşurarea activităţii.  

 

2.2.3. CONSILIEREA ŞI ORIENTAREA VOCAŢIONALĂ OFERITE ELEVILOR 
 
PUNCTE TARI: 
 Existenţa unui psiholog şcolar, angajat cu normă întreagă începând cu anul şcolar 2009-2010, 

care desfăşoară activităţi specifice cu elevii – individual sau in grup, la orele de consiliere la 
care este solicitat şi în unele cazuri cu părinţii elevilor, sau gestionează relaţia părinte-elev-
diriginte (profesor); 

 Existenţa unor colaborări între şcoală şi numeroase instituţii şi organizaţii: Centrul Judeţean de 
Asistenţă Psihopedagogică, angajatori locali, A.J.O.F.M., Camera de Comerţ, Poliţie, Consiliul 
Local, pentru a furniza consiliere şi orientare privind cariera;  

 Elevii cu situaţii deosebite (dificultăţi majore de integrare în colectiv, amânare medicală, 
abandon şcolar, corigenţă, repetenţie, exmatriculare etc) beneficiază de orientare şi consiliere 
din partea profesorilor diriginţi şi a psihologului şcolar; 

 Elevii sunt consiliaţi pentru a-şi continua studiile în învăţământul postliceal, chiar dacă nu 
reuşesc să promoveze examenul de bacalaureat; 

 Creşterea eficienţei relaţiei diriginte – părinte – Consiliu profesoral – elev, pentru o mai bună 
comunicare şi informare. 

PUNCTE SLABE: 
 Lipsa unui program eficient de consiliere înafara  orelor de curs; 
 Elevii apelează în mică măsură la psihologul şcolar pentru consiliere în problemele personale  

apărute. 
MĂSURI 
 Creşterea rolului consilierii şi orientării şcolare şi profesionale pentru a determina creşterea 

motivaţiei învăţării. 
 

2.2.4. RELAŢIA ŞCOALĂ-COMUNITATE LOCALĂ  
 
PUNCTE TARI: 
 Există un program pentru diminuarea absenteismului, eliminarea abandonului şcolar şi 
combaterea violenţei şi agresivităţii în şcoală; 
 Disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii importante de a veni în sprijinul şcolii 

(Primăria, Jandarmeria, Poliţia, ONG-uri etc) ; 
 Periodic se realizează acţiuni de consiliere şi informare a părinţilor pentru evitarea abandonului, 

absenteismului şi insuccesului şcolar. 
 Cu sprijinul Primăriei Suceava s-au desfăşurat lucrări de întreţinere şi reparaţii a spaţiilor de 
învăţământ; 
 Interesul agenţilor economici pentru formarea prin învăţământul profesional şi tehnic.  
PUNCTE SLABE 
 În majoritatea cazurilor familiile elevilor nu colaborează cu şcoala decât în cazuri extreme; 
 Problemele privind frecvenţa şi nivelul de pregătire al elevilor sunt lăsate în grija şcolii; 
 Caracterul conjunctural şi instabilitatea unor relaţii de parteneriat cu instituţiile locale, pierderea 

pe parcurs a unor relaţii de cooperare; 
 Nu există un parteneriat real cu părinţii. 
MĂSURI 
 Implicarea unui număr mai mare de părinţi in activităţile şcolii, în vederea scăderii 

absenteismului şi prevenirii abandonului şcolar. 
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2.2.5. CALIFICĂRI ŞI CURRICULUM 
 
Distribuţia efectivelor de elevi, la sfârşitul anului şcolar 2014-2015,  a fost următoarea: 
 

Nivel Formă de 
învăţământ 

Specializare / Calificare profesională Număr clase Nr 
elevi 

3 Zi Lăcătuş mecanic prestări servicii a XI-a 1 12 

Lăcătuş mecanic prestări servicii a IX-a 1 26 

Electrician constructor a IX-a 1 20 

Dulgher, tâmplar, parchetar a IX-a 1 14 

4 Zi Ştiinţe ale naturii a XII-a 1 15 

Ştiinţe sociale a IX-a 1 24 

a X-a 1 21 

a XI-a 1 18 

Tehnician în automatizări a X-a 1 19 

a XI-a 1 17 

a XII-a 1 20 

Tehnician în instalaţii electrice a X-a 1 19 

Tehnician mecatronist a IX-a 1 24 

a X-a 1 23 

a XI-a 1 28 

a XII-a 2 38 

Tehnician electrician electronist auto a XI-a 1 22 

a XII-a 1 19 

Frecvenţă 
redusă 

Filologie a IX-a 1 15 

a X-a 1 23 

a XI-a 1 30 

5 Zi Tehnician devize şi măsurători în 
construcţii 

an II 1 18 

Maistru la construcţii căi ferate, drumuri 
şi poduri 

an I 1 21 

an II 1 25 

Administrator reţele locale şi de 
comunicaţii 

an I 1 23 

an II 1 28 

Maistru electromecanic auto an I 1 25 

 
 

2.2.6. ANALIZA ŞI DIAGNOZA  SWOT        
COLEGIUL TEHNIC ,,SAMUIL ISOPESCU” SUCEAVA  - AN ŞCOLAR  2014-2015 

 

Puncte tari Puncte slabe 

 Încadrarea cu cadre didactice calificate, în 
majoritate cu gradele didactice I şi II (iar 3 cu 
studii doctorale) 

 Personal didactic competent şi implicat în 
realizarea performanţei şcolare: autori de 
auxiliare curriculare şi publicaţii, membri în 
comisii judeţene şi naţionale la examene, 
olimpiade şi concursuri şcolare, membri în 
consiliile consultative ISJ Suceava, mentori 
etc. 

 Experiență în desfăşurarea programelor, 
proiectelor şi parteneriatelor europene, 
naţionale şi locale (Leonardo da Vinci, Tineret 
în acţiune) 

 Ofertă educaţională adaptată nevoilor societăţii 

  Aplicarea de către un număr relativ mic de 
cadre didactice a învăţării centrate pe elev şi 
rigiditate în demersul didactic  

 Număr redus de angajaţi (personal didactic 
auxiliar şi nedidactic: bucătărese, muncitori, 
paznici, instalator) 

 Lipsa dotării corespunzătoare a laboratoarelor 
tehnologice şi a atelierelor de instruire practică; 
o parte din baza materială este uzată moral şi 
fizic. 

 Comunicarea uneori ineficientă între părinţi şi 
şcoală, implicarea insuficientă a Comitetului  
Reprezentativ al Părinţilor în viaţa şcolii 

 Motivarea scăzută a agenţilor economici pentru 
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şi pieţei muncii 

 Preocupare pentru promovarea imaginii şcolii 
şi a planului de şcolarizare 

 Elaborarea curriculum-ului la decizia şcolii şi a 
celui de dezvoltare locală, din perspectiva 
particularizării actului învăţării 

 Preocupare pentru modernizarea infrastructurii 
din resurse proprii şi de la bugetul local 

 Colaborare eficientă cu autorităţile locale 

 Iniţierea şi derularea de parteneriate 
educaţionale cu şcoli gimnaziale, licee, colegii 
tehnice, ong-uri, AFOFM, universităţi etc 

 Preocuparea cadrelor didactice pentru 
formarea şi dezvoltarea profesională 

 Resursele materiale existente în şcoală sunt 
integrate de către cadrele didactice în lecţii în 
proporţie sporită 

 Organizarea unor activităţi de pregătire a 
elevilor pentru examenele naţionale, 
certificarea calificărilor profesionale, olimpiade 
şi concursuri şcolare etc. 

 Interes crescut al elevilor de a participa la 
acţiuni curriculare şi extracurriculare 

 Rezultate foarte bune obţinute de elevi la 
examenele de certificare a calificărilor 
profesionale, nivel 3, nivel 4 şi nivel 5  

 Rezultate bune ale elevilor la olimpiade şi 
concursuri şcolare şi extrașcolare 

 Promovarea 100% a examenelor de certificare 
a calificrilor profesionale nivel 3, 4, 5 

 Interesul absolvenţilor pentru inserţia pe piaţa 
muncii sau continuarea studiilor în 
învăţământul postliceal sau superior 

 Management educaţional performant şi 
competitiv 

        Colaborare bună cu autoriţăţile locale 

susţinerea segmentelor corespunzătoare de 
formare. 

 Stimularea şi recompensarea insuficientă a 
performanţelor 

 Nerealizarea 100% a planului de şcolarizare 
propus pentru anul şcolar 2015-2016 

 Rata absenteismului în creştere şi abandonul 
şcolar datorită faptului că o pondere mare a 
elevilor provin din familii cu venituri mici sau ai 
căror părinţi lucrează în străinătate 

 Sistem legislativ instabil 

 Preluarea tensiunilor societăţii în mediul şcolar 
 

 
 

Oportunităţi Factori de risc 

 

 Accesul la informaţie, Programul SEI 

 C.D.Ş şi CDL din perspectiva particularizării 
actului învăţării 

 Accesarea de fonduri privind dotarea  
corespunzătoare a laboratoarelor, atelierelor şi 
sălii de sport în funcţie de cerinţele 
educaţionale prin demararea fondurilor 
europene începând cu anul 2015 

 Parteneriat activ cu sindicatele din învăţământ 

 Oferta variată de programe de formare a  
cadrelor didactice propuse de M.E.C.Ş., 
U.S.V., C.C.D., ISJ etc 

 Colaborarea cu mass-media în vederea 
diseminării rezultatelor elevilor, a planului de 
şcolarizare şi promovarea imaginii unităţii 
noastre 

 

 Scăderea ponderii unor domenii de activitate. 

 Inconsecvenţa legislativă în domeniul educaţiei 

 Instabilitate economică, creşterea ratei 
şomajului. 

 Starea materială precară a părinţilor şi 
dezinteresul manifestat de majoritatea faţă de 
şcoală. 

 Slaba motivare financiară a cadrelor didactice 
prin politicile salariale existente și orientarea 
acestora spre domenii mai bine remunerate 

 Diminuarea interesului şi capacităţii familiei de a 
susţine pregătirea şcolară a copiilor  

 Numărul tot mai mare de elevi rămaşi singuri 
sau în grija bunicilor sau a altor rude, deoarece 
părinţii sunt plecaţi la muncă în străinătate 
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 Existenţa mijloacelor moderne de comunicare 
şi informare (Internet, fax, multifuncţionale, 
site-ul şcolii, calculatoare, laptopuri, telefonie 
fixă şi mobilă, VP-uri etc) 

 Posibilitatea accesării de fonduri prin programe 
comunitare ANPCDEFP, fonduri structurale 
etc. 

 Valorificarea valenţelor parteneriatelor locale şi 
naţionale cu Primăria, Poliţia, ONG-uri, şcoli 
gimnaziale, licee, universităţi, diferiţi agenţi 
economici, Jandarmeria Judeţului Suceava, 
ITM Suceava, Biblioteca Bucovinei ,,I. G. 
Sbiera” Suceava, ANÎTP etc 

 Comunicare / interrelaţionare/ multiculturalitate 

 Acordarea sprijinului financiar ,,Bani de liceu” 
și a burselor de studiu/sociale/ profesionale/de 
boală 

     Politici de finanţare pe bază de programe     
europene 

 Sporul demografic negativ cu implicaţii în 
dimensionarea reţelei şcolare şi a încadrării 
personalului didactic 

 Necunoaşterea sau neînţelegerea corectă a 
legislaţiei 

 Lipsa resurselor financiare pentru susţinerea 
programelor de investiţii specifice şcolii şi pentru 
susţinerea şi recompensarea elevilor şi cadrelor 
didactice performante 

 Nivel scăzut al pregătirii iniţiale a elevilor 

 Scăderea populaţiei şcolare 

 Motivaţie  scăzută pentru studiu şi pregătire în 
meserie, dezinteres faţă de şcoală şi 
învăţământ, în general 

 Reorientarea profesională a elevilor şi părinţilor 
spre alte domenii 

 Programe şcolare încărcate şi ritm lent de 
învăţare a elevilor 

 
 DIRECŢII DE ACŢIUNE 

 
Direcţii de acţiune 

 Implementarea curriculum-ului şcolar bazat pe competenţele cheie ale U.E. 

 Asigurarea egalității de șanse și acces nediscriminatoriu la educaţie 

 Adaptarea și diversificarea ofertei școlii în funcție de evoluția și cerințele pieței muncii 
concomitent cu găsirea celor mai eficiente modalități pentru promovarea acesteia 

 Reducerea abandonului şcolar și a absenteismului 

 Susţinerea elevilor capabili de performanţă 

 Asigurarea serviciilor de consiliere şi orientare şcolară, profesională şi de asistenţă 
psihopedagogică; 

 Asigurarea educaţiei complementare educaţiei pentru sănătate, educaţie civică, educaţie 
antreprenorială şi tehnologică 

 Susţinerea formării continue a resurselor umane 

 Implicarea în activități de cooperare europeană și dezvoltare de parteneriate comunitare la 
standarde europene 

 Implicarea activă a părinților, autorităților locale și a agenților economici în formarea 
profesională a elevilor și inserția pe piața muncii 

 Menţinerea şi extinderea parteneriatelor educaţionale interinstituţionale la nivel local, judeţean, 
naţional şi internaţional în vederea diversificării ofertei de programe şi activităţi complementare 
şi alternative de învăţare și pentru promovarea ofertei școlii 

  
PRIORITĂŢI 
1. Utilizarea/găsirea oportunităților de finanțare pentru realizarea lucrărilor de investiţii în 

infrastructură  şcolară şi asigurarea dotărilor corespunzătoare desfăşurării procesului de 
învăţământ. 

2. Fundamentarea planului de şcolarizare împreună cu partenerii sociali pe baza analizei de 
nevoi educaţionale ale elevilor şi intereselor părinţilor acestora, a cerințelor și evoluţiei pieţei 
muncii, în conformitate cu PRAI-PLAI-P.A.S. 

3. Stimularea învățării pe tot parcursul vieții prin susținerea formării continue a resurselor umane. 
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2.2.7. ANALIZA NEVOILOR EDUCAŢIONALE, ÎN CONTEXTUL POLITIC, SOCIAL, 
ECONOMIC ŞI TEHNOLOGIC (Analiza PEST) 
 
a. Contextul politic  

Politica educaţională şi generală la nivel local, judeţean şi naţional favorizează dezvoltarea 

învăţământului în judeţul Suceava. C.T. „Samuil Isopescu” Suceava a beneficiat în anul şcolar 
2014-2015 de sume alocate de la bugetul local pentru reparaţii, dar sumele nu au permis 
finalizarea tuturor lucrărilor proiectate. Programele comunitare contribuie la creşterea calităţii, 
eficienţei si echitaţii sistemului public de educaţie prin creşterea gradului de autonomie şi a 
capacităţii de elaborare şi gestionare a proiectelor la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

 

Factori favorabili Factori nefavorabili 

 Contextul politic intern şi internaţional în 
domeniul educaţiei;  

 Progresul politicilor educaţionale la nivel 
local, judeţean şi naţional în ceea ce 
priveşte reforma din învăţământ;  

 Direcţiile strategice la nivel naţional şi 
european stabilite prin:  
- Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 
- Pactul Naţional pentru Educaţie, 2008  
- Programul de Guvernare, cap.5 – 

Politica în domeniul educaţiei  
- Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 

2007-2013  
- Strategia Naţională pentru Dezvoltare 

Durabilă a României 
- Strategia de la Lisabona, Comisia 

Europeană, 2001 (Educaţie şi formare 
profesională, 2010)  

- Declaraţia de la Copenhaga, 2002  
- Programul de Educaţie şi Formare pe  

Parcursul Întregii Vieţi, 2014-2020 
Erasmus Plus;  

 Demararea procesului de descentralizare, 
prin întărirea rolului şcolilor în ceea ce 
priveşte selecţia şi alocarea resurselor. 

 Insuficienta valorificare a oportunităţilor 
oferite de programele comunitare 
/POSDRU;  

 Insuficienta implicare a comunităţilor 
locale în rezolvarea problemelor şcolii;  

 Măsurile de reducere a cheltuielilor 
guvernamentale, prin reducerea numărului 
de posturi, mai ales în sectorul 
administrativ şi  diminuarea salariilor 
personalului angajat în educaţie. 

 

 
b. Contextul economic 

Procesul Bologna şi Procesul Lisabona configurează spaţiul european al educaţiei şi 
asigurarea calităţii în educaţie. Consiliul European de la Lisabona a stabilit ca Europa să devină 
cea mai competitivă şi dinamică economie din lume, bazată pe cunoaştere şi capabilă să susţină o 
creştere economică rapidă, cu locuri de muncă mai multe şi mai bune.  

Variabilele economice relevante pentru judeţul Suceava vizează mediul de afaceri local, 
creşterea nivelului investiţilor şi programele de finanţare în derulare.  

 

Factori favorabili Factori nefavorabili 

 Strategia de la Lisabona şi Strategia 
Guvernamentală privind economia; 

 Încheierea unor parteneriate cu 
întreprinderi, instituţii şi agenţi economici în 
beneficiul şcolilor; 

 Extinderea în judeţ a reţelelor de 
agroturism şi turism montan; 

 Dezvoltarea în judeţ a unor unităţi cu profil 
de industrie alimentară (lapte, pâine, 

 Nivelul mediu al veniturilor pe familie sub 
nivelul mediu al veniturilor din U.E.; 

 Structură industrială slabă şi nivel scăzut al 
investiţiilor străine directe; 

 Insuficienta dezvoltare a sectorului privat, a 
industriilor mici şi mijlocii, precum şi a 
parteneriatelor cultural-economice de 
anvergură; 

 Menţinerea diferenţelor de nivel al 
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carne), agricol şi de prelucrare a lemnului; 
 Posibilitatea obţinerii unor resurse 

financiare extrabugetare din programe de 
finanţare realizate prin derularea unor 
proiecte în parteneriat. 

 

dezvoltării economice în diferite zone ale 
judeţului; 

 Migraţia internaţională a forţei de muncă cu 
risc major de abandon/eşec şcolar al 
copiilor rămaşi fără supraveghere 
parentală; 

 Implicarea redusă a mediului de afaceri în 
şcolarizarea unor elevi în meserii care 
înregistrează deficit de personal angajat. 

 
c. Contextul social  

Judeţul Suceava este caracterizat printr-un grad ridicat de urbanizare, iar populaţia activă 
ocupată în industrie şi servicii are o pondere mare.  

Factori favorabili Factori nefavorabili 

 Existenţa programelor guvernamentale de 
sprijinire socială a elevilor care provin din 
familii cu venituri reduse;  

 Acordarea de burse şcolare; 
 Extinderea pentru grupurile vulnerabile a 

ofertelor de educaţie de tip ,,A doua 
şansă”; 

 Programe speciale de asigurarea 
accesului la educaţie a populaţiei de etnie 
rromă. 

 
 

 Situaţia materială precară a familiilor multor 
elevi (cu precădere în mediul rural) 
determină abandonul şcolar de către 
aceştia şi migraţia în comunitatea 
europeană pentru ocuparea unui loc de 
muncă; 

 Şanse destul de mici de integrare în rândul 
forţei de muncă ocupate a populaţiei cu 
studii medii întrucât oferta existentă nu 
acoperă forţa de muncă disponibilă; 

 Discrepanţe accentuate între condiţia 
socială a populaţiei rurale, comparativ cu 
cea urbană şi cu disparităţi de nivel mediu 
între  diferitele categorii sociale; 

 Costurile relativ ridicate ale şcolarizării 
pentru continuarea studiilor în învăţământul 
liceal (transport, cazare, masă, rechizite) cu 
efecte negative asupra participării la 
educaţie, de la dezinteres până la 
absenteism şi chiar abandon şcolar. 

 
 
d. Contextul tehnologic  

Contextul postaderării necesită globalizarea informaţiilor şi generalizarea tehnologilor avansate. 
Programul M.E.C.S. - S.E.I. şi proiectele Phare TVET de dotare cu reţele de calculatoare şi 
programe AEL prezintă avantaje indiscutabile pentru modernizarea procesului de învăţământ în 
judeţul Suceava.  

Utilizarea SIIIR permite gestionarea eficientă a tuturor resurselor umane/materiale, a proiectelor 
şi programelor derulate la nivelul instituţiei.  

Planul strategic de acţiune eEurope are ca obiectiv central inducerea de schimbări în educaţie şi 
formare pentru a putea trăi şi munci într-o societate bazată pe cunoaştere; prin platforma 
eLearning facilitează interacţiunea şi comunicarea între oameni, între aceştia şi instituţie, implică 
schimburi interinstituţionale şi acoperă o plajă foarte variată de medii de învăţare, care combină 
textul, imagini, sunete, prezentate prin modalităţi diverse: pe Web, pe CD-ROM, înregistrări audio 
şi video.  
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Factori favorabili Factori nefavorabili 

 Creşterea rolului tehnologiilor informatice 
şi de comunicare în toate domeniile  

 Crearea şi utilizarea unei baze naţionale 
de date referitoare la educaţie (BDNE)  

 80% dintre familiile din judeţ au acces la 
televiziune şi telefonie mobilă  

 Posibilitatea folosirea tehnologiilor 
multimedia şi a Internetului pentru a 
îmbunătăţi calitatea învăţării;  

 Alinierea sistemului educaţional românesc 
la domeniile de competenţă cheie agreate 
în context european 

 Tehnologia eLearning - resursă pentru 
educaţie, aducând problemele vieţii reale 
în şcoală, permiţând deopotrivă informarea 
elevilor şi formarea priceperilor lor în 
domeniul tehnologiei informaţiei şi 
comunicaţiei  

 Existenţa Ofertei de formare în vederea 
obţinerii Permisului European pentru 
Conducerea Calculatorului – ECDL. 

 Insuficienta pregătire a populaţiei pentru 
utilizarea programelor de calculator, chiar a 
celor mai uzuale (Microsoft Office, PPT);  

 Utilizarea computerelor şi mediilor virtuale 
de către adulţi pentru distracţie şi 
comunicare  

 

 

2.2.8. CEREREA DE COMPETENŢE 
 

Angajatorii preferă persoane tinere, care posedă un nivel superior al competenţelor şi 
abilităţilor, uşor adaptabili, care pot lucra cu uşurinţă în echipă, care au abilităţi de a deservi mai 
multe utilaje, care au cunoştinţe de operare PC şi au cunoştinţe de limbi străine (limbi străine 
aplicate). De asemenea, se pune accent pe persoanele care posedă experienţă profesională în 
domeniul solicitat.  

Se constată că există premisele ca o serie de ramuri economice să înregistreze o creştere 
reală în intervalul de timp 2014 - 2020, cazul serviciilor şi al construcţiilor.  

În ultimii ani, la nivelul Uniunii Europene s-au produs progrese susţinute în realizarea efectivă a 
unui spaţiu european extins al educaţiei, în perspectiva cerinţelor societăţii şi economiei bazate pe 
cunoaştere. Astfel, contextul european actual oferă o serie de documente de referinţă, cu rol 
important în regândirea, reorganizarea şi armonizarea sistemelor de învăţământ, din perspectiva 
asigurării calităţii educaţiei şi a mobilităţii profesionale şi de studiu. 

Documentele europene cu impact şi implicaţii semnificative asupra schimbărilor introduse în 
sistemul de învăţământ românesc sunt Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului 
Uniunii Europene privind competenţele-cheie din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi şi 
Cadrul European al Calificărilor (European Qualifications Framework – EQF).  

Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene privind 
competenţele-cheie din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi conturează, pentru 
absolvenţii învăţământului obligatoriu, un „profil de formare european” structurat pe opt domenii de 
competenţă:  

 comunicare în limba maternă 
 comunicare în limbi moderne 
 competenţe matematică, ştiinţe şi tehnologii 
 competenţe digitale  
 competenţe metacognitive (a învăţa să înveţi) 
 competenţe interpersonale, interculturale, sociale şi civice 
 competenţe antreprenoriale  
 sensibilizare şi exprimare culturală 
Competenţele sunt definite ca ansambluri de cunoştinţe, deprinderi şi atitudini care 

urmează să fie formate până la finele şcolarităţii obligatorii. 
Structurarea acestor competenţe-cheie se realizează la intersecţia mai multor paradigme 

educaţionale şi vizează atât domenii „academice” (de exemplu Comunicarea sau competenţele în 
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Matematică, ştiinţe şi tehnologie), precum şi aspecte inter- şi transdisciplinare, metacognitive, 
realizabile prin efortul mai multor arii curriculare. 

Dezbaterile pe tema competenţelor-cheie au atins multe paliere, iar abordările la nivel 
curricular sunt diferite. O posibilă explicaţie a varietăţii situaţiilor existente ţine şi de aspectele 
specifice ale modului în care competenţele-cheie au fost concepute. Acestea sunt considerate o 
combinaţie specifică de cunoştinţe, de abilităţi şi de atitudini adecvate contextului de care are 
nevoie fiecare individ pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru cetăţenia activă, pentru 
incluziune socială şi pentru angajare pe piaţa muncii. Acest fapt este important în configurarea unui 
cadru curricular menit să contribuie la aplicarea cunoaşterii de tip şcolar în viaţă.  

Dar cele opt domenii de competenţă au legături diferite cu aspectele enunţate mai sus. De 
exemplu, pentru piaţa muncii, unele domenii au o legătura evidentă – este cazul educaţiei 
antreprenoriale sau a competenţelor digitale; în cazul altora, legătura sau utilitatea este mediată de 
aspecte care ţin de dezvoltarea personală sau de un bagaj de achiziţii de tip procedural fără de 
care nu este posibilă viaţa profesională.  

Cadrul European al Calificărilor (European Qualifications Framework – EQF) este o propunere 
de recomandare către Parlamentul European, care vizează contribuţia la armonizarea şi la 
corelarea sistemelor naţionale de educaţie şi de formare, pornind de la obiective comune din 
domeniile pregătirii forţei de munca şi ale educaţiei permanente. Rolul cadrului european al 
calificărilor este să faciliteze mobilitatea profesională şi geografică a celor care învaţă. Elementul-
cheie pe care-l propune documentul este conceptul de rezultate ale învăţării dobândite într-un 
demers de învăţare permanentă, mai mult decât legate de o instituţie, de curriculum sau de 
pregătirea pentru o anumită calificare. 
 

2.2.9. ANALIZA PORTOFOLIULUI DE PRODUSE PENTRU ÎPT AN ȘCOLAR 2015-2016 
 

N
IV

E
L

 

DOMENIU/ 
SPECIALIZARE 

ARGUMENTE STRATEGII 

N
IV

E
L

 3
 

Mecanic auto  domeniu solicitat de elevi şi părinţi; 

 existenţa în şcoală a personalului 
titular, calificat; 

 elevii orientaţi spre acest nivel de 
studiu sunt cei cu dexterităţi practice 
ridicate 

 nu toţi elevii fac faţă liceului şi 
sunt orientaţi spre şcoala 
profesională. 

Zidar - pietrar - 
tencuitor 

 cerere pe piaţa muncii; 

 existenţa în şcoală a personalului 
titular, calificat; 

 elevii orientaţi spre acest nivel de 
studiu sunt cei cu dexterităţi practice 
ridicate 

 nu toţi elevii fac faţă liceului şi 
sunt orientaţi spre şcoala 
profesională. 

Electrician 
exploatare 
joasă tensiune 

 cerere pe piaţa muncii; 

 existenţa în şcoală a personalului 
titular, calificat; 

 elevii orientaţi spre acest nivel de 
studiu sunt cei cu dexterităţi practice 
ridicate 

 nu toţi elevii fac faţă liceului şi 
sunt orientaţi spre şcoala 
profesională. 

N
IV

E
L

 4
 

Tehnician 
electrician 
electronist 
auto 

 domeniu cu solicitare mare din 
partea elevilor; 

 acoperă un segment mare de piaţă; 

 există în zonă concurenţa altor şcoli; 

 existenţa în şcoală a personalului 
titular, calificat. 

 lansarea produsului cu un 
număr redus de clase pentru 
atragerea elevilor cu pregătire 
iniţială bună; 

 şcolarizarea pentru această 
specializare în funcţie de cererea 
agenţilor economici. 
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Tehnician în 
mecatronică   

 specializare de viitor; 

 cerere pe piaţa muncii; 

 cerinţa modernizării, automatizării şi 
computerizării în mecanică. 

 colaborarea cu Facultatea de 
mecanică, secţia mecatronică, 
USV Suceava; 

 interdisciplinaritate şi aplicarea 
electronicii în domeniul mecanicii; 

 dezvoltarea bazei materiale în 
specialitate. 

N
IV

E
L

 5
 

  

Tehnician 
urbanism și 
amenajarea 
teritoriului 
 
 
 

 acoperă o piaţă în dezvoltare în 
zonă; 

 solicitarea din partea formabililor 
este suficient de mare; 

 nu există în zonă alte şcoli care să 
şcolarizeze această specializare; 

 se adresează unui sector de 
activitate cu perspective şi dezvoltare; 

 existenţa în şcoală a personalului 
titular, calificat  

 fiind singurul furnizor la nivel 
local al specializării, vom menţine 
produsul adresându-ne unei pieţe 
specializate 
 

Administrator 
reţele locale şi 
de 
telecomunicaţii 

 solicitarea din partea formabililor 
este suficient de mare; 

 se adresează preponderent 
absolvenţilor de nivel 3, indifernt de 
profilul absolvit, din in ultimii ani ; 

 se adresează unui sector de 
activitate cu perspective şi dezvoltare; 

 înscrierile sunt limitate; 

 existenţa în şcoală a personalului 
titular, calificat 

 fiind singurul furnizor la nivel 
local al specializării, vom menţine 
produsul adresându-ne unei pieţe 
specializate 
 

Maistru  
electromecanic 
auto 

 solicitare din partea formabililor; 

 se adresează unui sector de 
activitate cu perspective şi dezvoltare; 

 existenţa în şcoală a personalului 
titular, calificat 

 fiind singurul furnizor la nivel 
local al specializării, vom menţine 
produsul adresându-ne unei pieţe 
specializate 

 
 
 
2.2.10. PARTENERI ACTUALI ŞI POTENŢIALI 
 
   Priorităţile Colegiului Tehnic „Samuil Isopescu” privind activitatea de colaborare a vizat 
următoarele obiective: 

• Modernizarea şi alinierea la standardele europene a procesului de formare a tinerilor; 
• Participarea elevilor şi a cadrelor didactice la cursuri de formare continuă, cursuri de 

leadership, învăţare centrată pe elev, cursuri şi activităţi privind educaţia pentru mediu, 
educaţia pentru sănătate, educaţia moral-civică, educaţia estetică, combaterea violenţei, 
lupta împotriva drogurilor; 

• Educaţia pentru o societate democratică; 
• Educaţia economică, antreprenorială; 
• Utilizarea noilor tehnologii în comunicare; 
• Comunicarea într-o limbă străină. 

 
 
Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava a încheiat acorduri  de parteneriat cu: 
 
 agenţi economici in vederea realizării activităţii de practică şi angajare – (anexa 9); 
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Parteneriat cu părinţii Scopul acestui parteneriat este să optimizeze relaţia şcolii cu familia în 
vederea formării personalităţii tinerilor, inserţia cu succes a acestora în viaţa comunitară precum şi 
inserţia profesională. 

Cele mai însemnate activităţi realizate în parteneriat cu părinţii sunt: 
 Semnarea parteneriatelor educaţionale între şcoală şi familiile elevilor; 
 Antrenarea părinţilor, cadrelor didactice, elevilor în derularea programelor propuse de 

şcoală 
 Implicarea părinţilor în elaborarea unor documente şcolare; 
 Iniţierea şi organizarea unor activităţi de către Comitetul de părinţi. 

Proiecte derulate cu şcoli din: Germania, Franţa, Cehia, Italia, Polonia, Turcia şi Spania 
Parteneriate si colaborări cu: 
• Universitatea ,,Ştefan cel Mare” Suceava, 
• Complexul de Nataţie şi Kinetoterapie 
• Facultatea de Inginerie Mecanică 
• Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei 
• Facultatea de Inginerie Electrică 
• Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării 
• Facultate de Ştiinţe Economice şi de Administraţie Publică 
• Departamentul de Sănătate şi Dezvoltare Umană 

  Biblioteca Bucovinei “I.G.Sbiera” Suceava 
 Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” Roşiorii de Vede 
 Club Sportiv Municipal Suceava 
 Şcoala Gimnazială Nr. 1 Suceava 
 Asociaţia Culturală „Lira de Aur” Suceava 
 Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava 
 Asociaţia Sportivă „SAMIS” Suceava 
 Şcoala Gimnazială „Acad. H. Mihăescu” Udeşti, judeţul Suceava 
 Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra Neamţ 
 Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman 
 Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Suceava 
 Societatea Culturală “Ştefan cel Mare” Bucovina 
 Liceul Tehnologic “Henri Coandă” Buzău 
 Colegiul Tehnic „Petru Muşat” Suceava 
 Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava 
 Grupul Şcolar NICOLINA Iaşi 
 Liceul Tehnologic Nr. 2 Sighişoara 
 Şcoala Gimnazială “Bogdan Vodă” Rădăuţi 
 Şcoala Gimnazială “Dimitrie Păcurariu” Şcheia 
 Colegiul Naţional “Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi 
 AIESEC Suceava 
 Asociaţia BUCOVINA PROFUNDĂ 
 Asociaţia „S’ArchOrganisation” Iaşi 
 Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Suceava 
 Asociaţia „Tinereţe fără Bătrâneţe” Comuna Cocu, Judeţul Piteşti 
 Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava 
 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Suceava 
 ONG Asociaţia Fălticeni Cultural 
 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava 
 S.C. GEOCOR COM SRL Dumbrăveni, jud. Suceava 
 Colegiul Tehnic “George Bariţiu” Baia Mare 
 Palatul Copiilor Bistriţa, jud. Bistriţa Năsăud 
 Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, centrul regional Suceava 
 Asociaţia ONG Grupul Ecologic de Colaborare GEC Bucovina Suceava 
 Asociaţia ONG Metropolitan Media Chişinău, Republica Moldova 
 Asociaţia ONG Club Antreprenorial Studenţesc Suceava 
 Asociaţia ONG Salvaţi Copiii, filiala Suceava 
 Colegiul Naţional „Petru Rareş” Suceava 
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 Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Suceava 
 Fundaţia Study abroad advising center 

Parteneriate si acorduri de principiu cu: 
 SC MARIȘCA ILIE DINU PFA Lisaura 
 SC GENERAL CONSTRUCT SRL Suceava 
 SC TEST PRIMA SRL Suceava 
 SC CIVICA GRUP SA Suceava 
 SC LOIAL IMPEX SA Suceava 
 SC TOTAL COMPUTERS Suceava 
 SC SIDEM SRL Şcheia 
 SC TIPOGRAFIA CELESTIN Suceava 
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PARTEA A 3-A – PLANURILE OPERAŢIONALE 
 

3.1. PLAN DE ACŢIUNE PENTRU PERIOADA 2015-2020 
 
PRIORITATEA (OBIECTIV GENERAL): Dezvoltarea structurii ÎPT în concordanţă cu dinamica unei societăţi bazate pe cunoaştere, cu tendinţele 
dezvoltării socio-economice din judeţul Suceava 
INDICATOR DE IMPACT: Rata şomajului în rândul tinerilor absolvenţi ÎPT. 

OBIECTIV 1 : ADAPTAREA REŢELEI ŞCOLARE ŞI A OFERTEI DE FORMARE PROFESIONALĂ INIŢIALĂ LA CERINŢELE PIEŢEI MUNCII ŞI 
A OPŢIUNILOR ELEVILOR.  

Indicator: Rata şomajului tinerilor sub 25 de ani raportat la total şomeri  

Ţintă: Scăderea ratei şomajului în rândul tinerilor  

Precondiţii şi riscuri  
- Aplicarea Legii Educaţiei Naţionale, precum şi a documentelor UE privind formarea profesională iniţială;  
- Realizarea parteneriatului la nivelul fiecărei unităţi şcolare.  
- Slaba implicare a partenerilor economici, şi lipsa de informare privind structura IPT şi posibilităţile de formare profesională.  

Acţiuni Rezultate aşteptate Termen Parteneri Precondiţii şi riscuri Resurse 

1.1. Implicarea în reţele 
şcolare pentru 
asigurarea continuităţii 
în formare  

Număr de acorduri de 

parteneriat cu unităţi 
şcolare 

An şcolar 
2015-2016 
 

- CLDPS 
- IŞJ 
- Parteneri 
economici 
- Unităţi 

şcolare 

- Aplicarea cadrului legal, precum şi a 
documentelor UE privind formarea 
profesională iniţială.  
- Realizarea parteneriatului la nivelul fiecărei 
unităţi şcolare.  

- IŞJ 
- unităţi 
şcolare 
- Consiliul 
local 

1.2. Realizarea unor 
sisteme parteneriale 
eficiente, în scopul 
dobândirii de către 
elevi a competenţelor 
specifice calificărilor 
din oferta şcolară  

Număr de parteneriate pe 
calificări 

An şcolar 
2015-2016 

- CLDPS 
- IŞJ 
- Parteneri 
- economic
i 

- Realizarea parteneriatului la nivelul fiecărei 
unităţi şcolare.  
- Dezinteresul angajatorilor faţă de  
- investiţiile în formarea resurselor umane, 
lipsa strategiilor pe termen lung.  

- IŞJ 
- partenerii 
economici 
unităţi şcolare 

1.3.Elaborarea 
curriculumului în 
dezvoltare locală (CDL) 
de către şcoală - agenţi 
economici, pentru 
competenţele specifice, 
locale.  

Număr CDL-uri adoptate 
la nivelul unităţii şcolare 
realizate în parteneriat. 

Anual, luna 
septembrie 

- CLDPS 
- IŞJ 
- Parteneri 
economici  

- Realizarea parteneriatului la nivelul fiecărei 
unităţi şcolare.  
- Accent pe cunoştinţe nu pe formare de 
competenţe.  
- Desfăşurarea unor programe coerente de 
OSP la nivelul fiecărei şcoli.  

- IŞJ 
- partenerii 
economici  
- unităţi 
şcolare 
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1.4. Realizare de studii 
ale inserţiei 
profesionale pe piaţa 
forţei de muncă.  

Analiza inserţiei pe piaţa 
forţei de muncă. 

An şcolar 
2015-2016 

- CJAPP 
- IŞJ  
 

- Respectarea cadrului legal privind 
activitatea CJAPP şi a instituţiilor 
subordonate.  
- Numărul mic de consilieri specializaţi.  
- Lipsa de indicatori/metode pentru a urmări 
inserţia pe piaţa muncii a absolvenţilor.  
- Lipsa de interes a părinţilor pentru activităţi 
de tipul „consilierea părinţilor”. 

Fonduri 
europene 
destinate unei 
dezvoltări 
inteligente, 
incluzive şi 
durabile 2015-
2020  

1.5. Urmărirea inserţiei 
absolvenţilor pe piaţa 
forţei de muncă  

Analiza inserţiei pe piaţa 
forţei de muncă. 

Anual, luna 
iulie 

- CJAPP 
- IŞJ  
 

- Respectarea cadrului legal privind 
activitatea CJAPP şi a instituţiilor 
subordonate.  
- Numărul mic de consilieri specializaţi.  
- Lipsa de indicatori/metode pentru a urmări 
inserţia pe piaţa muncii a absolvenţilor.  
- Lipsa de interes a părinţilor pentru activităţi 
de tipul „consilierea părinţilor”. 

Fonduri 
europene 
destinate unei 
dezvoltări 
inteligente, 
incluzive şi 
durabile 2015-
2020 

OBIECTIV 2 : CREŞTEREA PARTICIPĂRII  LA PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ PRIN REŢEAUA ÎPT  

Indicator: Rata populaţiei cu grad ridicat de calificare  

Ţintă: Creşterea ponderii populaţiei cu grad ridicat de pregătire/calificare  

Precondiţii şi riscuri  
- Aplicarea cadrului legal, precum şi a documentelor UE privind formarea profesională continuă.  
- Creşterea gradului de interes a unui număr tot mai mare de persoane pentru FPC.  

Acţiuni Rezultate aşteptate Termen Parteneri Precondiţii şi riscuri Resurse 

2.1. Consilierea adulţilor 
pentru reorientare în 
carieră şi pentru 
ridicarea nivelului 
calificării, cu atragerea 
partenerilor sociali 
implicaţi ca beneficiari.  

Număr de calificari 
acreditate FPC 

An şcolar 
2015-2016 

- AJOFM 
- Autorităţile 
locale 
- IŞJ 
- CLDPS  

- Existenţa unor programe coerente de 
consiliere a adulţilor.  
- Implicarea partenerilor sociali.  
- Numărul mic de consilieri specializaţi.  
 

Fonduri 
europene 
destinate unei 
dezvoltări 
inteligente, 
incluzive şi 
durabile 2015-
2020 

2.2. Realizare de studii 
privind necesităţile de 
FPC  

Număr de cursuri 
susţinute şi număr de 
cursanţi instruiţi 

An şcolar 
2015-2016 

IŞJ - Asigurarea condiţiilor necesare care să 
permită participarea unui număr cât mai mare 
de persoane.  

- MECTS 
- IŞJ 
- consilii 
locale  



Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava                                                                                              

Planul de Acţiune al Şcolii 2015-2016 

46 

2.3. Intensificarea 
activităţilor de 
colaborare şcoală - 
agent economic - 
AJOFM, în vederea 
identificării calificărilor 
pentru autorizare şi a 
grupurilor ţintă pentru 
formarea continuă.  

- Procentul de 
promovare a cursurilor 
 

An şcolar 
2015-2016 

- AJOFM  
- CLDPS  
 

- Realizarea unor parteneriate eficiente în 
actorii implicaţi.  
- Respectarea cadrului juridic existent.  

Fonduri 
europene 
destinate unei 
dezvoltări 
inteligente, 
incluzive şi 
durabile 2015-
2020 

OBIECTIV 3 : ASIGURAREA EGALITĂŢII DE ŞANSE ÎN FORMAREA INIŢIALĂ  

Indicator 1: Rata abandonului la învăţământul profesional  
Ţintă: Reducerea ratei abandonului la învăţământul liceal şi profesional  

Indicator 2: Ponderea populatiei cu grad ridicat de pregătire/calificare (min. nivelul 4) 
Ţintă: Creşterea ponderii populaţiei cu grad ridicat de pregătire/calificare 40% nivelul 4. 

Precondiţii şi riscuri  
- Elaborarea unor programe coerente de consiliere psihopedagogică. 
- Lipsa resurselor necesare asigurării calităţii pe nivelul 4 în mediul rural. 
- Acordarea de sprijin financiar care să acopere nevoile de cazare, masă, transport şcolar, tinerilor, cu accent pe cei din mediul rural şi din medii 
defavorizate. 
- Lipsa pregătirii cadrelor didactice  pe probleme de incluziune socială. 

Acţiuni Rezultate aşteptate Termen Parteneri Precondiţii şi riscuri Resurse 

3.1. Realizarea de 
studii şi analize privind 
motivele abandonului 
de către elevi, pe medii 
de rezidenţă şi etnii.  
 

- Număr de studii şi 
analize privind motivele 
abandonului şcolar.  
 

An şcolar 
2015-2016 

- CJAPP  
- ISJ  

- Asigurarea unui eşantion reprezentativ de 
investigaţie.  
- Prezentarea concluziilor reişite factorilor de 
decizie.  
- Elaborarea unor programe coerente de 
consiliere psihopedagogică.  

Fonduri 
europene 
destinate unei 
dezvoltări 
inteligente, 
incluzive şi 
durabile 2015-
2020   

3.2. Consilierea şi 
informarea elev - 
părinte în alegerea 
carierei privind 
tendinţele înregistrate 
pe piaţa forţei de 
muncă.  
 

- Număr de programe de 
consiliere, cu detalierea 
participanţilor.   

An şcolar 
2015-2016 

- CJAPP  
- ISJ  
 

- Elaborarea unor programe coerente de 
consiliere şi informare a elevilor şi părinţilor.  
- Lipsa de consilieri în toate unităţile şcolare.  
 

Fonduri 
europene 
destinate unei 
dezvoltări 
inteligente, 
incluzive şi 
durabile 2015-
2020   
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3.3. Sprijin financiar 
pentru elevii supuşi 
riscului de abandon 
şcolar.  
 

- Număr de burse 
oferite, detalierea 
sumelor  

An şcolar 
2015-2016 

- CJAPP 
- ISJ  
- agenţi 
economici 

- Asigurarea resurselor materiale, financiare 
şi umane necesare realizării acţiunilor 
concrete de asigurare a şanselor egale de 
reuşită.  
- Existenţa unei situaţii concrete cu elevii 
care au nevoie de acest sprijin financiar.  

- M.E.C.T.S. 
- Consiliile 
locale 
- IŞJ 
- Unităţi 
şcolare  

3.4.  Formarea cadrelor 
didactice pentru a lucra 
cu elevii din medii 
dezavantajate (etnii, 
CES).  
 

- Număr de cadre 
didactice formate pentru 
a lucra cu elevii din medii 
dezavantajate 

An şcolar 
2015-2016 

- ISJ 
- agenţi 
economici  

- Programe de formare a cadrelor didactice 
pentru CES.  
- Stabilirea unui calendar de desfăşurare a 
programelor de FC.  
- Asigurarea condiţiilor organizatorice pentru 
buna desfăşurare a programelor de FC.  
- Lipsa pregătirii profesorilor pentru 
incluziunea socială.  
- Lipsa resurselor necesare asigurării 
calităţii pe nivelul 3 în mediul rural. 

Fonduri 
europene 
destinate unei 
dezvoltări 
inteligente, 
incluzive şi 
durabile 2015-
2020   

OBIECTIV 4 : DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE DIN SISTEMUL IPT ÎN VEDEREA ASIGURĂRII CALITĂŢII ÎN FORMARE  

Indicator: rata de participare a cadrelor didactice la cursuri de formare continuă  

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

Precondiţii şi riscuri  
- Programe acreditate de CNFP.  
- Bază materială adecvată.  
- Neaplicarea achiziţiilor din cadrul cursurilor de formare continuă (FC)  
- Slaba salarizare a cadrelor didactice, în special a debutanţilor şi a celor cu vechime mică.  
- Lipsa de motivaţie materială a cadrelor didactice cu rezultate performante.  

Acţiuni Rezultate aşteptate Termen Parteneri Precondiţii şi riscuri Resurse 

4.1. Dezvoltarea unor 
stagii de formare 
continuă a cadrelor 
didactice pe o arie 
tematică legată de 
problemele reformei la 
acest nivel.  

- Număr stagii, număr 
participanţi, număr de 
cadre didactice care au 
finalizat aceste cursuri.  

An şcolar 
2015-2016 

- Universităţi 
- CCD 
- IŞJ 

- Programe acreditate de CNFP  
- Bază materială adecvată  
- Neaplicarea achiziţiilor din cadrul cursurilor 
de formare continuă   
- Funcţionarea eficientă a sistemului de 
informare a cadrelor didactice privind oferta 
de FC (site-urile universităţilor, CCD).   

Fonduri 
europene 
destinate unei 
dezvoltări 
inteligente, 
incluzive şi 
durabile 2015-
2020   

4.2. Organizarea unor 
stagii de formare 
continuă a cadrelor 

- Număr stagii, număr 
participanţi, număr de 
cadre didactice care au 

An şcolar 
2015-2016 

- Universităţi 
- CCD 
- IŞJ  

- Respectarea cadrului legal.  
- Programe acreditate de ANC.  
- Bază materială adecvată.  

Fonduri 
europene 
destinate unei 
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didactice în vederea 
abilitării lor ca mentori.  

finalizat aceste cursuri.  
 

- Neaplicarea achiziţiilor din cadrul cursurilor 
de FC.  
- Realizarea unei campanii de informare a 
cadrelor didactice privind oferta de FC.   

dezvoltări 
inteligente, 
incluzive şi 
durabile 2015-
2020   

4.3. Organizarea, în 
parteneriat cu agenţii 
economici, a stagiilor 
de instruire practică, 
inclusiv în ţări ale UE.  

- Număr de acorduri de 
parteneriat, număr de 
elevi participanţi, număr 
de participanţi în ţări ale 
UE.  

Anual,  
conform 
calendarelor 
de acţiuni  

- IŞJ 

- Agenţi 
economici 

- Respectarea cadrului legal.  
- Formarea personalului implicat în 
desfăşurarea instruirii practice.  
- Baza materială inadecvată.  
- Eficienţă scăzută a activităţii de instruire 
practică.  
- Asigurarea tuturor condiţiilor organizatorice 
privind buna desfăşurare a stagiilor de FC.  

Fonduri 
europene 
destinate unei 
dezvoltări 
inteligente, 
incluzive şi 
durabile 2015-
2020   

4.4. Diseminarea 
experienţei acumulate 
în procesul de formare 
continuă prin 
participarea cadrelor 
didactice la 
simpozioane, sesiuni 
de referate, schimburi 
de experienţă etc.  

- Lista cu aceste acţiuni 
pe judeţ, concluzii privind 
desfăşurarea lor.  

Anual, 
conform 
calendarelor 
de acţiuni  

- Universităţi 
- CCD 
- IŞJ 

- Respectarea calendarelor acţiunilor.  
- Asigurarea unui parteneriat activ între 
factorii iplicaţi.  
- Există pericolul „goanei” după diplome de 
participare.  
- Pot apărea probleme legate de 
participarea activă a cadrelor didactice la 
aceste stagii de FC datorită organizării lor în 
perioade aglomerate de activitate. 

Fonduri 
europene 
destinate unei 
dezvoltări 
inteligente, 
incluzive şi 
durabile 2015-
2020   

OBIECTIV 5: DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII UNITĂŢILOR ŞCOLARE IPT, ÎN VEDEREA ASIGURĂRII CALITĂŢII ÎN FORMARE   

Indicatori: Asigurarea dezvoltării infrastructurii şi dotării pentru un număr de 20 de unităţi şcolare ÎPT până în anul 2020.  

Precondiţii şi riscuri  
- Asigurarea mijloacelor materiale, financiare şi umane necesare. 
- Asigurarea conctractelor de achiziţii. 
- Sprijinul slab al agenţilor economici acordat sistemului  de învăţământ tehnic. 
- Dotarea cu mijloace didactice şi echipamente a infrastructurii de formare profesională iniţială şi continuă la toate nivelurile în concordanţă cu 
cerinţele standardelor de pregătire profesională. 

Acţiuni Rezultate aşteptate Termen Parteneri Precondiţii şi riscuri Resurse 

1. Reabilitarea 
infrastructurii 
educaţionale (săli de 
clasă, laboratoare, 
ateliere şcoală, săli de 
sport, cantine, cămine), 

Număr de săli de clasă 
reabilitate, laboratoare, 
ateliere 

Anual, cu 
respectarea 
graficelor de 
execuţie  

- CLDPS  
- IŞJ 

- Realizarea expertizelor de specialitate 
necesare.  
- Asigurarea mijloacelor materiale, 
financiare şi umane necesare.  
- Asigurarea conctractelor de achiziţii.  
- Sprijinul slab al agenţilor economici 

Fonduri 
europene 
destinate unei 
dezvoltări 
inteligente, 
incluzive şi 
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necesară în formarea 
iniţială ÎPT.  

acordat sistemului de învăţământ tehnic.  durabile 2015-
2020   

2. Dezvoltarea 
infrastructurii unităţilor 
şcolare ÎPT antrenate 
în formarea continuă a 
adulţilor.  

Număr de săli de clasă 
reabilitate, laboratoare, 
ateliere 

Anual, cu 
respectarea 
graficelor de 
execuţie  

- CLDPS  
- IŞJ 

- Asigurarea mijloacelor materiale, 
financiare şi umane necesare  
- Asigurarea contractelor de achiziţii.  
- Sprijinul slab al agenţilor economici 
acordat sistemului de învăţământ tehnic.  

Fonduri 
europene 
destinate unei 
dezvoltări 
inteligente, 
incluzive şi 
durabile 2015-
2020   

3. Actualizarea 
dotărilor unităţilor 
şcolare ÎPT conform 
evoluţiei tehnologice, 
urmărind formarea de 
competenţe cerute pe 
piaţa muncii., conform 
standardelor de 
pregătire profesională.  

Număr de spaţii adecvate 
desfăşurării unor 
programe de FPC.  
 

An şcolar 
2015-2016 

- CLDPS  
- IŞJ 

- Existenţa unor studii de specialitate privind 
evoluţiile de pe piaţa muncii.  
- Asigurarea mijloacelor materiale, 
financiare şi umane necesare.  
- Asigurarea conctractelor de achiziţii.  
- Sprijinul slab al agenţilor economici 
acordat sistemului de învăţământ tehnic.  

Fonduri 
europene 
destinate unei 
dezvoltări 
inteligente, 
incluzive şi 
durabile 2015-
2020   

4. Dotarea şcolilor ÎPT 
identificate cu 
echipamente IT, 
echipamentele 
necesare pregătirii de 
specialitate şi 
conectare la internet.  

Număr echipamente IT An şcolar 
2015-2016 

- M.E.C.Ş 
- CNDIPT 
- Consiliul 
local 
- IŞJ 

- Asigurarea mijloacelor materiale, 
financiare şi umane necesare  
- Asigurarea conctractelor de achiziţii.  
- Sprijinul slab al agenţilor economici 
acordat sistemului de învăţământ tehnic.  

- M.E.C.Ş 
- IŞJ 
- agenţi 
economici  
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3.2. PLAN OPERAŢIONAL PENTRU ANUL ŞCOLAR 2015-2016 
OBIECTIVE GENERALE ALE COLEGIULUI  TEHNIC „SAMUIL ISOPESCU”  SUCEAVA 

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2015-2016 
OG1 - Asigurarea unei activităţi manageriale eficiente care să asigure dezvoltarea instituţională şi 
îmbunătăţirea mediului educaţional; 
OG2 - Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale (curriculare şi extracurriculare), de orientare 
şcolară şi profesională precum şi a procesului de predare – învăţare - evaluare pe tot parcursul 
anului şcolar; 
OG3 - Stabilirea ofertei educaţionale pentru anul şcolar 2016-2017 prin raportare atât la nevoile de 
dezvoltare personală ale elevilor cât şi la evoluţia şi cerinţele pieţei muncii; 
OG4 – Promovarea imaginii colegiului şi a ofertei educaţionale propuse pentru anul şcolar 2016-
2017; 
OG5 – Susţinerea formării continue/învăţării pe tot parcursul vieţii a resurselor umane din şcoală 
pentru modernizarea demersului didactic şi adaptarea la dinamica sistemului naţional de educaţie; 
OG6 - Asigurarea condiţiilor corespunzătoare de infrastructură şcolară şi a bazei didactico- 
materiale pentru desfăşurarea procesului educaţional; 
OG7 - Creşterea gradului de participare a partenerilor educaţionali – părinţi, autorităţi locale, agenţi 
economici - în soluţionarea problemelor şcolii; 
OG8 - Accesarea de fonduri europene pentru iniţierea şi derularea unor proiecte comunitare la 
nivel naţional şi internaţional. 
OBIECTIVE SPECIFICE  PE DOMENII FUNCŢIONALE 

DOMENIUL OBIECTIVE SPECIFICE 

MANAGEMENT 

O1 - Asigurarea coerenţei manageriale la nivelul compartimentelor şcolii, prin 

raportarea la documentele de analiză şi diagnoză a sistemului, proiectarea managerială 

anuală/ semestrială, aplicarea unor hotărâri şi recomandări ale Consiliului de 

Administraţie al şcolii; 

O2 - Eficientizarea activităţii comisiilor din şcoală prin aplicarea unor reglementări, 

proceduri şi instrumente de lucru, pe domenii de activitate; 

O3 - Aplicarea corectă a instrumentelor de asigurare a calităţii în şcoală; 

O4 - Corelarea planului de şcolarizare (ofertei şcolare) cu opţiunile/interesele elevilor, 

părinţilor şi posibilităţile de inserţie profesională pe piaţa muncii  

CURRICULUM 

O1 - Adaptarea demersurilor didactice la cerinţele unui învăţământ modern centrat pe 

elev, având ca finalitate dobândirea competenţelor cheie europene; 

O2 - Motivarea participării elevilor la programe de pregătire pentru performanţă 

şcolară, educaţie formală şi nonformală; 

O3 - Asigurarea accesului unui număr sporit de elevi la servicii specifice de consiliere 

psiho-pedagogică, orientare şcolară şi profesională; 

O4 - Creşterea gradului de integrare şcolară a elevilor provenind din medii/grupuri 

sociale dezavantajate. 

RESURSE 

O1 - Asigurarea accesului cadrelor didactice la formarea corespunzătoare aplicării 

noilor cerinţe ale sistemului de învăţământ şi adaptării acestuia la cel european; 

O2 - Aplicarea corectă a prevederilor legale privind încadrarea cu personal didactic de 

predare calificat, de conducere, auxiliar şi nedidactic, în contextul  lărgirii autonomiei 

politicilor de personal; 

O3 - Modernizarea infrastructurii şcolare şi realizarea dotărilor specifice acesteia; 

O4 - Actualizarea bazei didactico-materiale în acord cu standardele demersurilor 

curriculare. 

RELAŢII 
COMUNITARE 

O1 - Participarea competentă şi operativă a reprezentanţilor autorităţilor locale în 

exercitarea atribuţiilor ce le revin în activităţile şcolii; 

O2 - Responsabilizarea părinţilor pentru implicarea în asigurarea unor servicii 

educaţionale din şcoli; 

O3 - Asigurarea continuităţii în parteneriatele educaţionale interinstituţionale locale, 

regionale, naţionale şi internaţionale; 

O4 - Pregătirea echipelor de proiect în scopul realizării unor aplicaţii pentru accesarea 

fondurilor europene, prin colaborarea cu alte şcoli sau/şi consultaţii cu specialişti din 

cadrul ISJ Suceava. 
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Semestrul I  
DOMENIUL: MANAGEMENT 
OBIECTIVE: 
O1 - Asigurarea coerenţei manageriale la nivelul compartimentelor şcolii, prin raportarea la documentele de analiză şi diagnoză a sistemului, 
proiectarea managerială anuală/ semestrială, aplicarea unor hotărâri şi recomandări ale Consiliului de Administraţie al şcolii; 
O2 - Eficientizarea activităţii comisiilor din şcoală prin aplicarea unor reglementări, proceduri şi instrumente de lucru, pe domenii de activitate; 
O3 - Aplicarea corectă a instrumentelor de asigurare a calităţii în şcoală; 
O4 - Corelarea planului de şcolarizare (ofertei şcolare) cu opţiunile/interesele elevilor , părinţilor şi posibilităţile de inserţie profesională pe piaţa muncii  

Nr. 
crt. 

Obiec- 
tive 

Acţiuni 
Resurse Etapizarea 

transpunerii 
în realitate 

Itemi de evaluare şi 
verificare Materiale Umane 

1. 
O1 
O2 
O3 

Constituirea claselor propuse în planul de 
şcolarizare pentru anul şcolar 2015-2016 

 Repartizarea 
computerizată 

 Tabele 
 Statistici 
 Fişe de opţiuni 
 Foi matricole 

Dir. Popescu A 
Dir. adj. Hapenciuc C 
Serviciul secretariat 

14.09.2015 
 Încadrări 
 Cataloage 
 Mapa dirigintelui 

2. O1 

 
Întocmirea Raportului privind starea 
învăţământului la CTSI în anul şcolar 
2014-2015 
 

 
 Statistici 
 Rapoartele de 

activitate ale 
şefilor de 
catedră/ arii 
curriculare  

 
Dir. Popescu A 
 

 
30.09.2015 

Raport privind starea 
învăţământului la CTSI în 
anul şcolar 2014-2015 
Registre de procese-
verbale CP şi CA 

3. 
O1 
O2 

Proiectarea activităţilor departamentelor, 
comisiilor metodice, ariilor curriculare şi 
echipei manageriale pentru anul şcolar 
2015-2016 (planuri manageriale) 

 Plan 
managerial al 
ISJ Suceava 

 PAS 

Dir. Popescu A 
Dir. adj. Hapenciuc C 
Şefi de catedră/arii 
curriculare/ 
compartimente 

Septembrie 
– Octombrie 
2015 

 Planuri 
manageriale 

 Planuri 
operaţionale 

4. 
O1 
O2 

Elaborarea documentelor proiective de 
management (C.A, C.P, comisii metodice) 
şi a planurilor de activităţi curriculare şi 
extracurriculare pentru anul şcolar 2015-
2016 

 Planuri 
manageriale 

 PAS 

Şefi de catedră / arii 
curriculare/ 
Comisii de lucru 

15 octombrie 
2015 

 Planuri de 
activităţi 

 Procese verbale 

5. 
O1 
O2 
O4 

 
Elaborarea Planului de acţiune al şcolii 
(PAS) 

 PLAI  
 PRAI  

Dir. Popescu A 
Dir. adj. Hapenciuc C 
Comisie elaborare 

  30 
octombrie 
    2015 

 PAS 
 



Colegiul Tehnic ,,Samuil Isopescu” Suceava 
 Planul de Acţiune al Şcolii 2015-2016 

52 

 

Nr. 
crt. 

Obiec- 
tive 

Acţiuni 
Resurse Etapizarea 

transpunerii 
în realitate 

Itemi de evaluare şi 
verificare Materiale Umane 

  PAS, Irimia D., Grosu 
Cristina 

6. 
O1 
O2 
O3 

 
Monitorizarea aplicării Planului de acţiune 
al şcolii (PAS) 

 PAS 
 Statistici 
 Studii 

Dir. Popescu A 
Dir. adj. Hapenciuc C 
Comisie monitorizare 
PAS 

Conform 
graficului  
 

 Raport comisie 
monitorizare 

 PAS 

 
 
7. 

O1 
O2 
O4 

 
Propunerea planului de şcolarizare pentru 
anul şcolar  2016 –2017 

  
 PAS 
 Statistici 
 

Dir. Popescu A 
Dir. adj. Hapenciuc C 
Şefi de catedră/ arii 
curriculare 

 
 13 
noiembrie 
2015 

 Proiectul planului 
de şcolarizare 

 Programe 
 Chestionare 

8. 
O1 
O2 
 

 
Monitorizarea realizării orarului, planificării 
practicii, repartizarea sălilor de clasă. 
Întocmirea orarului, planificarea stagiilor 
de pregătire practică, repartizarea sălilor 
de clasă şi monitorizarea respectării 
acestora. 

 Grafice, orare 
 Planuri cadru 

de învăţământ, 
planuri de 
învăţământ 

 OMECŞ 
privind 
structura 
anului şcolar în 
curs 

 Site-ul MEN, 
ISJ Suceava 

Dir. Popescu A 
Dir. adj. Hapenciuc C. 
Comisia pt întocmirea 
schemelor de orar, a 
stagiilor de pregătire 
practică – Macovei M. , 
Rebenciuc S., 
Abiculesei M. 

 
14.09.2015 
Permanent 
 

 
 Condica de 

prezenţă 
 Planificări 
 Grafice de lucru 

9. 
O1 
O2 

Monitorizarea realizării planificărilor 
profesorilor şi elevilor de serviciu în şcoală 

 Orar 
 ROFUIP 
 Regulament de 

ordine 
interioară 

Dir. Popescu A. 
Dir. adj. Hapenciuc C. 
Prof. Irimia D. – 
responsabil cu 
planificarea serviciului 
în şcoală 

Conform 
graficului  

 Registru de 
procese verbale 
pentru serviciul 
profesorilor/ 
elevilor 

10. 
O1 
O2 

 
Coordonarea elaborării  
Regulamentului intern, Regulamentului de 
ordine interioară  şi luarea de măsuri 

 ROFUIP 
 Regulamentul 

intern  
 Regulamentul 

Dir. Popescu A 
Coordonatorul pentru 
proiecte şi programe 
educative şcolare şi 

14.09.2015 
Periodic  

 Procese verbale 
de prelucrare şi 
luare la cunoştinţă 

 Regulamentul 
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Nr. 
crt. 

Obiec- 
tive 

Acţiuni 
Resurse Etapizarea 

transpunerii 
în realitate 

Itemi de evaluare şi 
verificare Materiale Umane 

pentru aplicarea acestora. de ordine 
interioară 

 Ghiduri 
metodologice 

extraşcolare Grosu M. 
 

intern 
 Regulamentul de 

ordine interioară 
 Portofoliul 

dirigintelui 

11. 

O1 
O2 
O3 
 

 
Utilizarea instrumentelor de monitorizare, 
control şi evaluare internă 

 Materiale de 
analiză 

 Rapoarte 
 Note de control 

Dir. Popescu A 
Dir. adj. Hapenciuc C  
Resp. CEAC Cîmpan 
G. 
Şefii de catedră/arii 
curriculare 
Secretar şef 
Contabil şef 
Administrator 

Conform 
graficului 

 Procese verbale 
de la CA/ CP/ 
CEAC 

 Fişa de 
monitorizare/ 
autoevaluare 

 Graficul 
monitorizării 

  

12. 
O1 
O2 

 
Asigurarea condiţiilor de respectare a 
ordinii în şcoală şi a securităţii elevilor, 
personalului, bunurilor materiale 

 Contracte 
 Regulamentul 

de ordine 
interioară 

 Regulamentul 
intern 

 Plan de măsuri 
pentru 
asigurarea 
siguranţei în 
şcoală 

Dir. Popescu A 
Dir. adj. Hapenciuc C 
Diriginţii 
Şefii de catedră 
Agenţi de pază 
Monitorizare periodică 
Membrii comisiei de 
asigurare a siguranţei 
în şcoală/ cămin 

Conform 
planificării 

 Raport de 
activitate al 
comisiei de 
asigurare a 
siguranţei în 
cămin/ şcoală 

 Registrul de intrari 
ale persoanelor 
străine în unitatea 
şcolală  

 Procese verbale 
ale profesorilor de 
serviciu 

 Note de control 

13. 
O1 
O2 

Elaborarea proiectului de buget pentru 
anul financiar 2016 

 Referate de 
necesitate 

 Plan cheltuieli 
curente 

C.A. 
Dir. Popescu A 
Contabil şef, Tudose R. 

Octombrie/ 
Noiembrie 
2015 

 Proiect de buget 
 Plan cheltuieli 

curente 
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DOMENIUL: CURRICULUM  
OBIECTIVE: 
O1 - Adaptarea demersurilor didactice la cerinţele unui învăţământ modern centrat pe elev, având ca finalitate dobândirea competenţelor cheie 
europene; 
O2 - Motivarea participării elevilor la programe de pregătire pentru performanţă şcolară, educaţie formală şi nonformală; 
O3 - Asigurarea accesului unui număr sporit de elevi la servicii specifice de consiliere psiho-pedagogică, orientare şcolară şi profesională; 
O4 - Creşterea gradului de integrare şcolară a elevilor provenind din medii/grupuri sociale dezavantajate. 

Nr. 
crt 

Obiec
- tive 

Acţiuni 
Resurse Etapizarea 

transpunerii 
în realitate 

Itemi de evaluare şi 
verificare Materiale Umane 

0 1 2 3 4 5 6 

1.  
O1 
 

Afişarea şi expunerea în cancelarie şi în 
dosarul ,,Informaţii” a documentelor, 
deciziilor, ordinelor, precizări ale MECŞ, 
ISJ Suceava, privind aplicarea 
curriculumului 

 Documente 
de la MECŞ, 
ISJ Suceava, 
ARACIP etc. 

Dir. Popescu A. 
Dir. adj. Hapenciuc C. 
Secretar şef Adomnicăi 
C. 
Inginer sistem Ghivnici 
B. 

Conform 
graficului 

 Fişe de activitate 
 Cataloage 
 Planificări 
 Dosarul Informaţii 
 Site-ul colegiului 

2.  O1 

Stabilirea unui program de consultare cu 
cadrele didactice în vederea înţelegerii 
atribuţiilor, cerinţelor, metodologiilor pentru 
aplicarea acestora şi completarea corectă 
a documentelor şcolare 

 Ghiduri 
metodologice 

 Auxiliare 

Dir. Popescu A. 
Dir. adj. Hapenciuc C. 
Şefii de catedre/Mentori 
Şefii de compartimente 

Periodic  

 Fişe de evaluare 
 Planificări 
 Rapoarte 
 Procese verbale 

3.  
O1 
 

Informarea, formarea şi consilierea privind 
respectarea curriculum-ului şcolar în 
vigoare: planuri cadru, programe şcolare, 
CDŞ, CDL-uri standarde de evaluare, 
criterii de notare, curriculum, SPP etc 

 Planuri - 
cadru 

 SPP-uri 
 Ghiduri 

metodologice 
 Curriculum 

Dir. Popescu A. 
Dir. adj. Hapenciuc C. 
Şefii de catedre 
Responsabil aria 
curriculară ,,Tehnologii” 

Periodic  

 Planificări anuale 
 Proiectarea 

unităţilor de 
învăţare 

 Proiecte de lecţie 

4.  
O1 
O4 

Asigurarea necesarului de manuale 
şcolare 

 Curriculum 
 Manuale 

şcolare 
 Site-ul MEN, 

oferte ale 
editurilor şi 
librăriilor 

Dir. Popescu A 
Şefii de catedre 
Diriginţii claselor 
Bibliotecar Suciu Silviu 

14 
septembrie 
2015 

 Procese verbale 
 Tabele 

5.  O1 Implementarea acţiunilor din planul de  Planuri cadru Cadrele didactice Conform  Teste 
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Nr. 
crt 

Obiec
- tive 

Acţiuni 
Resurse Etapizarea 

transpunerii 
în realitate 

Itemi de evaluare şi 
verificare Materiale Umane 

învăţământ de către fiecare cadru didactic 
la fiecare disciplină şi clasă 

 Programe 
şcolare în 
vigoare 

 Ghiduri 
metodologice 

 Auxiliare 
didactice 

Responsabili comisii 
metodice 

graficului  Chestionare 

6.  O1 
Stabilirea unitară în cadrul catedrelor a 
strategiilor de evaluare 

 Ghiduri 
metodologice 

 Proiecte 
didactice 

 Modele de 
teste 

 Portofolii 

Şefii de catedră 
Cadrele didactice 

Conform 
planificării 

 Portofoliul 
catedrei 

 Portofoliul 
profesorului 

 Portofoliul elevului 

7.  

O1 
O2 
O3 
O4 

 
Realizarea de programe de pregătire 
suplimentară a elevilor, în vederea 
recuperării materiei şi participării la 
examene, olimpiade şi concursuri şcolare 

 Grafice de 
pregătire 

 Planificări 

Şefii de catedre/ 
responsabilii de arii 
curriculare 

Conform 
programului 
de pregătire 
suplimentară 

 Program de 
pregătire 

 Condica de 
prezenţă 

8.  
O1 
O2 

Stabilirea loturilor de elevi participanţi la 
olimpiade şi concursuri şcolare 

 Chestionare 
 Teste 

Şefii de catedre/ 
responsabilii de arii 
curriculare 

Noiembrie 
2015 

 Statistici 

9.  
O1 
O2 

 

Pregătirea elevilor pentru olimpiade şi 
concursuri şcolare 

 Programa de 
olimpiadă 

 Programe/ 
Grafice de 
pregătire 
suplimentară 

Dir. Popescu A. 
Dir. adj. Hapenciuc C. 
Şefii de catedre 
Cadre didactice 

Conform 
calendarului  
 

 Procese verbale 
 Statistici 
 Diplome 

10.  O1 

 
Întocmirea planificărilor calendaristice 
anuale şi semestriale/proiectarea unităţilor 
de învăţare 

 Ghiduri 
metodologice 

 Curriculum 

Dir. Popescu A 
Dir. adj. Hapenciuc C 
Şefii de catedre  
Cadre didactice 

 
1.10.2015  

 Dosarul catedrei 
 Portofoliul 

profesorului 
 Condica 
 Director-dosar 

11.  O1 Completarea cataloagelor  Instrucţiuni Dir. Popescu A 21.09.2015  Cataloagele 
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Nr. 
crt 

Obiec
- tive 

Acţiuni 
Resurse Etapizarea 

transpunerii 
în realitate 

Itemi de evaluare şi 
verificare Materiale Umane 

  Mapa 
dirigintelui 

Dir. adj. Hapenciuc C 
Diriginţii 
Comisia de întocmire a 
mapei diriginţilor 

 

12.  

O1 
O2 
O3 
O4 

Iniţierea unor cercuri ştiinţifice şi tehnico-
aplicative 

 Programe de 
activităţi 

 Proiecte 
didactice 

 Referate 

Coordonatorul pentru 
proiecte şi programe 
educative şcolare şi 
extraşcolare Grosu M. 
Şefii de catedre 

Permanent 

 Programe 
 Documente 

ştiinţifice 
 Publicaţii/procese-

verbale 

13.  
O1 
O2 
O3 

Elaborarea revistei şcolii 
 Materiale 

documentare 

Dir. Popescu A 
Comisia pentru 
redactarea revistei 
şcolare (resp. Hreban 
C., Pauliuc N.) 

Martie 2016 
 Revista 

Mozaic…de 
primăvară 

14.  
O1 
O2 
O3 

Selectarea şi pregătirea tinerilor talentaţi 
pentru participarea la competiţii sportive 
locale, judeţene, naţionale 
 

 Programe de 
pregătire 
 

Prof. Cozmiuc M. Decembrie 
2015 

 Statistici 
 Diplome 
 Articole în mass-

media 

15.  
O1 
O2 
O4 

Organizarea colectivelor de elevi conform 
documentelor primite 

 Ghiduri 
metodologice 

 Materiale 
documentare 

Diriginţii 
Coordonatorul pentru 
proiecte şi programe 
educative şcolare şi 
extraşcolare Grosu M. 
 

 14 
septembrie 
2015 

 Dosare de 
înscriere 
(documente 
secretariat) 

 Portofoliul 
profesorului 
diriginte 

 Tabele nominale 
cu colectivele de 
elevi pe clase 

 Procese verbale 

16.  

O1 
O2 
O3 
O4 

Completarea documentelor privind 
particularităţile intelectuale, psihice, 
morale ale elevilor, stiluri de învăţare 

 Chestionare 
pentru 
stabilirea 
stilurilor de 
învăţare ale 

Diriginţii 
Coordonatorul pentru 
proiecte şi programe 
educative şcolare şi 
extraşcolare Grosu M. 

1octombrie 
2015 

 Portofoliul 
profesorului/ 
diriginţilor 

 Fişele individuale 
ale elevilor 
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Nr. 
crt 

Obiec
- tive 

Acţiuni 
Resurse Etapizarea 

transpunerii 
în realitate 

Itemi de evaluare şi 
verificare Materiale Umane 

elevilor  Pshiholog şcolar  
Vlad Florentina 

 Procese verbale 
 Cataloage 

17.  O1 
Corelarea acţiunilor educative şi 
extracurriculare cu planul managerial al 
activităţilor extracurriculare al şcolii 

 Plan 
managerial al 
activităţilor 
extracurricular
e 

Diriginţii 
Cadrele didactice 
Coordonatorul pentru 
proiecte şi programe 
educative şcolare şi 
extraşcolare Grosu M. 

Conform 
calendarului 

 Procese verbale 
 Portofolii 

18.  O1 Parcurgerea ritmică a materiei 

 Planificări 
calendaristice 

 Proiectarea 
unităţilor de 
învăţare 

Cadrele didactice 
Şefii de catedre 
Comisia de monitorizare 
a ritmicităţii notării 

Conform 
planificării 

 Condica de 
prezenţă 

 Fişe de asistenţă 
 Rapoarte CP-CA 

19.  O1 
Planificarea optimă a tezelor, testelor, 
lucrărilor scrise 

 Precizări 
MECŞ 

 Planificări 
calendaristice
/ semestriale 

 Lista MECŞ 
 Site-ul MEN 

Cadrele didactice 
Şefii de catedre 
Responsabilul  cu 
centralizarea planificării 
tezelor semestriale 

Conform 
planificării 

 Condica de 
prezenţă 

 Procese verbale 
CA 

 Raport membrii 
CA 

 

20.  

O1 
O2 
O3 
O4 

Utilizarea eficientă şi integrală a timpului 
acordat instruirii practice. Încheierea 
parteneriatelor de  pregătire practică 

 Planificări 
calendaristice 

 Graficul de 
pregătire 
practică 

 Contracte de 
pregătire 
practică 

Director Popescu A. 
Dir. adj. Hapenciuc C. 
Comisia pentru 
coordonarea şi 
îndrumarea practicii 
Cadre didactice de 
specialitate 
Maiştrii instructori 

Conform 
orarului şi 
planificării 
stagiilor de 
pregătire 
practică 

 Condică 
 Caietele de 

practică ale 
elevilor 

 Portofoliul 
catedrei 

 Contracte cu 
agenţi economici 

21.  

O1 
O2 
O3 
O4 

Realizarea de lecţii în AEL 
 

 Programul 
AEL 

Dir. Popescu A. 
Dir. adj. Hapenciuc C. 
Şefii de catedre 
Cadre didactice 

Conform 
planificării  

 Proiecte de lecţii 
şi unităţi de 
învăţare 

 Planificări 
calendaristice 

 Fişe de asistenţă 
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Nr. 
crt 

Obiec
- tive 

Acţiuni 
Resurse Etapizarea 

transpunerii 
în realitate 

Itemi de evaluare şi 
verificare Materiale Umane 

22.  
O1 
O2 
O3 

Elaborarea temelor pentru proiectele şi 
probele practice în vederea susţinerii 
examenului de certificare a calificărilor 
profesionale nivel 4 şi nivelul 5. 

 Curriculum 
 Metodologie 

Dir. adj. Hapenciuc C. 
Şefii de catedre 
Cadre didactice 
(coordonatori proiecte) 

Conform 
calendarului  
Decembrie 
2015  

 Lista temelor 
 Procese verbale 

din CA 
 Procese verbale 

ale şedinţelor ariei 
curriculare 
,,Tehnologii” 

 
DOMENIUL: RESURSE  
OBIECTIVE: 
O1 - Asigurarea accesului cadrelor didactice la formarea corespunzătoare aplicării noilor cerinţe ale sistemului de învăţământ şi adaptării acestuia la 
cel european; 
O2 - Aplicarea corectă a prevederilor legale privind încadrarea cu personal didactic de predare calificat, de conducere, auxiliar şi nedidactic, în 
contextul  lărgirii autonomiei politicilor de personal; 
O3 - Modernizarea infrastructurii şcolare şi realizarea dotărilor specifice acesteia; 
O4 - Actualizarea bazei didactico-materiale în acord cu standardele demersurilor curriculare. 

Nr. 
crt. 

Obiec- 
tive 

Acţiuni 
Resurse Etapizarea 

transpunerii 
în realitate 

Itemi de evaluare şi 
verificare Materiale Umane 

1.  
O1 
O2 

Realizarea încadrărilor, fişelor posturilor, 
statului de funcţii, fişelor de încadrare 

 Decizii 
 Fişe ale 

postului 
 Încadrări 
 Norme 

Dir. Popescu A 
Dir. adj. Hapenciuc C 
Secretar şef Adomnicăi 
C. 
 

Septembrie 
2015 

 Statul de funcţii 
 Fişa de încadrare 
 Cataloage 
 Decizii 

2.  O1 
Participarea la consfătuiri, cercuri 
pedagogice 

 Metodologii de 
perfecţionare 

 Proiecte / 
programe 

Dir. Popescu A 
Dir. adj. Hapenciuc C  
Responsabili de cerc, 
profesori metodişti 

Conform 
graficelor ISJ  

 Adeverinţe de 
participare  

 Portofoliul 
respons. de cerc 
metodic 

 Graficul 
desfăşurării 
cercurilor 
metodice 

3.  O1 Înscrierea pentru definitivat şi grade  Metodologii Dir. Popescu A. Conform  Dosare de 
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Nr. 
crt. 

Obiec- 
tive 

Acţiuni 
Resurse Etapizarea 

transpunerii 
în realitate 

Itemi de evaluare şi 
verificare Materiale Umane 

didactice  Calendarul 
înscrierii pentru 
definitivat şi 
grade didactice 

Dir. adj. Hapenciuc C 
Responsabilul comisiei 
de perfecţionare şi 
formare continuă 
Rebenciuc S. 
Secr. şef Adomnicăi C. 

calendarului 
 

înscriere 

4.  O1 Participarea la cursuri de formare 
 Oferta CCD, 

USV, ISJ etc 
 

Dir. Popescu A 
Dir. adj. Hapenciuc C. 
Secr. şef Adomnicăi C. 
Responsabilul comisiei 
de perfecţionare şi 
formare continuă 
Rebenciuc S. 

Conform 
calendarului, 
ISJ, CCD, 
USV 

 Graficul 
desfăşurării 
cursurilor de 
formare 

5.  
O1 

 
Publicarea de materiale ştiinţifice, 
metodice în literatura de specialitate 

 Materiale 
documentare 

Dir. Popescu A 
Dir. adj. Hapenciuc C 
Şefii de catedre 
Cadre didactice 

Periodic  

 Publicaţii 
  Revista şcolii 

Mozaic… 
 

6.  O1 
Cultivarea unei relaţii de colaborare între 
profesor şi elev  

 Materiale 
documentare 

Cadrele didactice 
Coordonatorul pentru 
proiecte şi programe 
educative şcolare şi 
extraşcolare Grosu M. 
Psihologul şcolii 
Vlad Florentina 

 
Periodic  

 Fişe de asistenţă 
 Chestionare 
 Teste 

 

7.  
O1 

 

Valorificarea exemplelor pozitive de 
punctualitate, prezenţă plăcută la ore, 
respect, eleganţă în predare, dialog 
constructiv, spirit de echipă, iniţiativă 

 Ghiduri 

Director Popescu A 
Dir. adj. Hapenciuc  C 
Cadrele didactice 
Comisie de etică 

 
Periodic  

 Fişe de asistenţă 
 Chestionare 

 

8.  
O3 
O4 

Realizarea de lucrări de întreţinere, 
reparaţii, modernizări, dotări 

 Referate de 
necesitate 

 Plan de buget 
 

Dir. Popescu A 
Dir. adj. Hapenciuc C 
Contabil şef Tudose R. 
Comitetul reprezentativ 
al părinţilor 
Cadre didactice de 

Periodic, în 
funcţie de 
buget 

 Facturi 
 Note de recepţie 
 Procese verbale 
 Contracte de 

prestări servicii, 
donaţii, reparaţii 
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Nr. 
crt. 

Obiec- 
tive 

Acţiuni 
Resurse Etapizarea 

transpunerii 
în realitate 

Itemi de evaluare şi 
verificare Materiale Umane 

specialitate, maiştrii 
instructori 

 

9.  
O3 
O4 

Întocmirea proiectului de buget pentru anul 
financiar  2016 
Realizarea proiectului de încadrare a 
cadrelor didactice pentru anul şcolar 2016-
2017 

Referate cu necesarul 
de materiale didactice 
şi echipamente de la 
fiecare 
departament/catedră 
Planuri manageriale 
Execuţia bugetară a 
anului financiar 2016 
Proiectul de plan de 
şcolarizare propus 

Dir. Popescu A 
Dir. adj. Hapenciuc C 
Contabil şef, Tudose R. 
Membrii C.A. 
Şefii de catedre/ arii 
curriculare 
 

Noiembrie 
2015 
 
 
Ianuarie 
2016 

 

 Proiect de buget 
 Procese verbale 

ale CA şi 
şedinţelor de 
catedră 

 Proiect de 
încadrare 

 

 
 
DOMENIUL: RELAŢII COMUNITARE 
 
OBIECTIVE: 
O1 - Participarea competentă şi operativă a reprezentanţilor autorităţilor locale în exercitarea atribuţiilor ce le revin în activităţile şcolii; 
O2 - Responsabilizarea părinţilor pentru implicarea în asigurarea unor servicii educaţionale din şcoli; 
O3 - Asigurarea continuităţii în parteneriatele educaţionale interinstituţionale locale, regionale, naţionale şi internaţionale; 
O4 - Pregătirea echipelor de proiect în scopul realizării unor aplicaţii pentru accesarea fondurilor europene, prin colaborarea cu alte şcoli sau/şi 
consultaţii cu specialişti din cadrul ISJ Suceava. 

Nr. 
crt 

Obiec- 
tive 

Acţiuni 
Resurse Etapizarea 

transpunerii 
în realitate 

Itemi de evaluare şi 
verificare Materiale Umane 

0 1 2 3 4 5 6 

1.  O2 Planificarea şedinţelor cu părinţii pe clase 

 ROFUIP 
 RI 
 ROI 
 LEN 

Dir. Popescu A 
Coordonatorul pentru 
proiecte şi programe 
educative şcolare şi 
extraşcolare Grosu M. 
Comisia diriginţilor 

Conform 
graficului 

 Graficul 
desfăşurării 
şedinţelor cu 
părinţii 

 Portofoliul 
dirigintelui 

 Procese verbale 
de la şedinţele cu 
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Nr. 
crt 

Obiec- 
tive 

Acţiuni 
Resurse Etapizarea 

transpunerii 
în realitate 

Itemi de evaluare şi 
verificare Materiale Umane 

părinţii 

2.  O2 Alegerea Comitetului de părinţi pe clase 

 ROF    
 RI     
 Acorduri de 

parteneriat 
şcoală-părinţi         

Dir. Popescu A 
Profesorii diriginţi 

25.09.2015  
 Procese verbale 

de la şedinţele cu 
părinţii 

3.  O2 
Alegerea Consiliului reprezentativ al 
părinţilor pe şcoală 

 Metodologii 
 Contracte 

Dir. Popescu A 
Profesorii diriginţi 
Coordonatorul pentru 
proiecte şi programe 
educative şcolare şi 
extraşcolare Grosu M. 

1 Octombrie 
2015 

 Procese verbale 
de la şedinţele cu 
părinţii pe şcoală 

4.  O2 
Semnarea acordului de parteneriat cu 
părinţii 

 Formulare de 
contract de 
parteneriat 
şcoală-părinţi 

Profesorii diriginţi la 
clasele a IX-a 

15.10.2015  
 Contracte de 

parteneriat 
şcoală-părinţi 

5.  O2 

Monitorizarea frecvenţei elevilor prin 
studiu la nivelul şcolii şi aplicarea 
măsurilor privind combaterea 
absenteismului şi abandonului şcolar 

 Statistici 
 Cataloage 
 Preavize de 

exmatriculare, 
avertismente 
scrise 

Coordonatorul pentru 
proiecte şi programe 
educative şcolare şi 
extraşcolare Grosu M. 
Comisia de 
monitorizare a 
frecvenţei elevilor 
Profesorii diriginţi  
CŞE 

Periodic  

 Statistici 
secretariat 

 Referate ale 
profesorilor 
diriginţi 

 Rapoartele 
membrilor 
comisiei de 
monitorizare a 
frecvenţei elevilor 

6.  
O1 
O2 

 

Îngrijirea curţii şcolii, căminului şi spaţiilor 
aferente 
 

 Programe 
educaţionale 
(Eco-Şcoala, 
educaţia pentru 
mediu, educaţia 
pentru sănătate 
etc.) 

Dir. Popescu A 
Administratorul de 
patrimoniu 

   
 
Conform 
graficului  

 Graficul de 
planificare a 
activităţilor  

 Rapoarte de 
activitate 

7.   Derularea şi participarea la programe http://www.anpcdefp.ro Dir. Popescu A   Documentaţie 
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Nr. 
crt 

Obiec- 
tive 

Acţiuni 
Resurse Etapizarea 

transpunerii 
în realitate 

Itemi de evaluare şi 
verificare Materiale Umane 

O3 
O4 

europene Resp. Comisia de 
proiecte europene, 
Cîmpan G. 

Conform 
graficului 

proiecte 

8.  
O1 
O2 

Menţinerea unei legături permanente cu 
părinţii sau tutorii legali, utilizând toate 
canalele şi formele de comunicare 
existente 

 Cataloage 
 Portofoliul 

dirigintelui 

Profesorii diriginţi  
Responsabil comisia 
diriginţilor 
 

Periodic  
 Procese verbale 

de la şedinţele cu 
părinţii 

9.  
O1 
O2 
O3 

Menţinerea unei legături permanente cu 
agenţii economici şi autorităţile locale 
(vizite, mese rotunde, activităţi 
educative/practice la USV, AJOFM, 
ANITP) 

 Parteneriate 
existente 

 Programul 
activităţilor 
curriculare şi 
extracurriculare 

 Graficul 
desfăşurării 
instruirii practice 

Dir. Popescu A 
Dir. adj. Hapenciuc C 
Coordonatorul pentru 
proiecte şi programe 
educative şcolare şi 
extraşcolare Grosu M. 
 
 

Periodic  

 Acorduri de 
parteneriat 

 Contracte de 
pregătire practică 
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Semestrul al II-lea 
DOMENIUL: MANAGEMENT 
OBIECTIVE: 
O1 - Asigurarea coerenţei manageriale la nivelul compartimentelor şcolii, prin raportarea la documentele de analiza şi diagnoză a sistemului, 
proiectarea managerială anuală/ semestrială, aplicarea unor hotărâri şi recomandări ale Consiliului de Administraţie al şcolii; 
O2 - Eficientizarea activităţii comisiilor din şcoală prin aplicarea unor reglementări, proceduri şi instrumente de lucru, pe domenii de activitate; 
O3 - Aplicarea corectă a instrumentelor de asigurare a calităţii în şcoală; 
O4 - Corelarea planului de şcolarizare (ofertei şcolare) cu evoluţia demografică, opţiunile/interesele elevilor şi posibilităţile de inserţie profesională pe 
piaţa muncii  

Nr. 
crt. 

Obiec- 
tive 

Acţiuni 
Resurse Etapizarea 

transpunerii 
în realitate 

Itemi de evaluare şi 
verificare Materiale Umane 

1. O1 

 
Întocmirea Raportului privind starea 

învăţământului la CTSI în semestrul I al 
anului şcolar 2015-2016 

 

 Statistici 
 Studii  
 Cataloage şcolare 

 
Dir. Popescu A 

 

 
Februarie 

2016 

Raport privind starea 
învăţământului la CTSI în 
semestrul I al anului 
şcolar 2015-2016 
 Registrul de procese 

verbale CP, CA 

2. 
O1 
O2 

Proiectarea activităţilor compartimentelor 
secretariat, contabilitate, comisiilor 

metodice şi echipei manageriale pentru 
semestrul al II-lea al anului şcolar 2015-

2016  

 Plan managerial al 
ISJ Suceava 

 PAS 
 Plan managerial 

anual al CTSI 

Dir. Popescu A 
Dir. adj. Hapenciuc C 
Şefi de catedră/arii 

curriculare/sectretariat/ 
contabilitate 

Februarie  
2016 

 Planuri manageriale 
 Planuri operaţionale 
 Registrul de procese 

verbale CP, CA 

3. 
O1 
O2 

Elaborarea documentelor proiective de 
management şi ale planurilor de activităţi 

curriculare şi extracurriculare pentru 
semestrul al II-lea al anului şcolar 2015-

2016 

 Planuri manageriale 
 PAS 

Şefi de catedră / 
departamente / 
comisii de lucru 

Februarie 
Martie 
2016  

 Planuri de activităţi 

4. 
O1 
O2 
O3 

 
Monitorizarea aplicării Planului de acţiune 
al şcolii (PAS) 

 PAS 
 Planuri 
 Statistici 
 Studii 

Dir. Popescu A 
Dir. adj. Hapenciuc C 
Comisie monitorizare 

PAS 

 
Conform 
graficului  

 

 Raportul comisiei 
monitorizare 

5. 
O1 
O2 
O4 

Promovarea planului de şcolarizare 
propus pentru anul şcolar 2016–2017, 
profil tehnic şi teoretic, şcoală 
profesională, şcoală postliceală, şcoală de 
maiştri 

 PAS 
 Pliante, afişe, mape 

de prezentare a 
colegiului, film, PPT 

 Parteneriatul 

Dir. Popescu A 
Dir. adj. Hapenciuc C 

Şefi de catedră 
Coordonatorul pentru 
proiecte şi programe 

 
Conform 
graficului 

 Graficul de desfăşurare 
a campaniei de 
promovare 
 Contractele de 
parteneriat încheiate cu 
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Nr. 
crt. 

Obiec- 
tive 

Acţiuni 
Resurse Etapizarea 

transpunerii 
în realitate 

Itemi de evaluare şi 
verificare Materiale Umane 

 educaţional 
,,Construim 
împreună-vino să 
studiezi cu noi”  

 Site-ul şcolii 
 Mijloace mass-

media 

educative şcolare şi 
extraşcolare 

       Grosu M. 
 

Membrii comisiei de 
promovarea a imaginii 

şcolii şi ofertei 
educaţionale 

Echipa managerială 
Inginer de sistem 
Ghivnici Bogdan 

şcoli gimnaziale din 
judeţ 
 Articole din publicaţiile/ 
ziarele locale 
 Apariţii TV 

6. 
O1 
O2 

 

 
Monitorizarea respectării orarului, 

planificării stagiilor de pregătire practică, 
repartizării sălilor de clasă, graficelor de 

acces în laborator 

 Grafice, orare 
 Planuri cadru de 

învăţământ 
 OMECŞ privind 

structura anului 
şcolar în 2015/2016 

 Site-ul MEN 

Dir. Popescu A 
Dir. adj. Hapenciuc 

Comisia pt. întocmirea 
orarului responsabil 

Macovei Monica 
 

 
Periodic  

 
 Condica de prezenţă 
 Planificări 
calendaristice 
 Grafice de lucru 

7. 
O1 
O2 

Întocmirea planificării profesorilor şi 
elevilor de serviciu pentru semestrul al II- 

lea al anului şcolar 2015-2016 şi 
monitorizarea efectuării acestuia 

 Orar 
 ROFUIP 
 Regulamentul intern 
 Regulament de 

ordine interioară 

Dir. Popescu A 
Dir. adj. Hapenciuc C 

Prof. Irimia D. 

Conform 
graficului  

 Grafice 
 Registru de procese 

verbale 

8. 
O1 
O2 

 
Monitorizarea aplicării şi respectării  

Regulamentului intern 
Regulament de ordine interioară 

 ROFUIP 
 Regulament de 

ordine interioară 
 Regulamentul intern 
 Ghiduri 

metodologice 

Dir. Popescu A 
Consilier educativ 
Grosu Manuela  

 

Periodic   Procese verbale de 
prelucrare şi luare la 
cunoştinţă a ROI şi RI 
 

9. 

O1 
O2 
O3 

 

 
Utilizarea instrumentelor de monitorizare, 

control şi evaluare internă 

 Materiale de analiză 
 Rapoarte 
 Note de control 

Dir. Popescu A 
Dir. adj. Hapenciuc C  

Resp. CEAC Hudici G. 
Şefii de catedră 

Şefi de compartimente 

Conform 
graficului 

 Procese verbale de la 
CA şi CP 

 Fişa de monitorizare/ 
autoevaluare 

 Graficul monitorizării 
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Nr. 
crt. 

Obiec- 
tive 

Acţiuni 
Resurse Etapizarea 

transpunerii 
în realitate 

Itemi de evaluare şi 
verificare Materiale Umane 

10. 
O1 
O2 

 
Asigurarea condiţiilor de respectare a 
ordinii în şcoală şi a securităţii elevilor, 

personalului, bunurilor materiale 

 Programe 
 Contracte cu firme 

de pază 
 ROFUIP 
 Regulamentul intern 
 Regulament de 

ordine interioară 

Dir. Popescu A 
Dir. adj. Hapenciuc C 

Diriginţii 
Şefii de catedră 

Şefii de compartimente 
Comisia de asigurare a 
siguranţei în şcoală şi 

cămin 
Agenţi de pază, portari, 

supraveghetori de 
noapte  

Conform 
planificării 

 Registrul de intrari ale 
persoanelor străine în 
unitatea şcolară  
 Procese verbale ale 
profesorilor de serviciu 
 Note de control 

 
DOMENIUL: CURRICULUM  
OBIECTIVE: 
O1 - Adaptarea demersurilor didactice la cerinţele unui învăţământ modern centrat pe elev, având ca finalitate dobândirea competenţelor cheie 
europene; 
O2 - Motivarea participării elevilor la programe de pregătire pentru performanţă şcolară, educaţie formală şi nonformală; 
O3 - Asigurarea accesului unui număr sporit de elevi la servicii specifice de consiliere psiho-pedagogică, orientare şcolară şi profesională; 
O4 - Creşterea gradului de integrare şcolară a elevilor provenind din medii/grupuri sociale dezavantajate; 
 

Nr. 
crt 

Obiec- 
tive 

Acţiuni 
Resurse Etapizarea 

transpunerii 
în realitate 

Itemi de evaluare şi 
verificare Materiale Umane 

0 1 2 3 4 5 6 

1.   
O1 

 

Afişarea, expunerea în cancelarie şi în 
dosarul ,,Informaţii” a documentelor, 

deciziilor, ordinelor, dispoziţiilor MECŞ, ISJ 
Suceava, privind aplicarea curriculumului 

  Documente de la 
MECŞ, ARACIP, 
ISJ Suceava etc. 

Dir. Popescu A 
Dir. adj. Hapenciuc C 

Secretar şef Adomnicăi  
Inginer sistem Ghivnici 

B. 

Conform 
graficului 

 Cataloage 
 Planificări 
 Dosarul „Informaţii” 

2. O1 

Stabilirea unui program de consultare cu 
cadrele didactice în vederea înţelegerii 

atribuţiilor, cerinţelor, metodologiilor pentru 
aplicarea acestora şi completarea corectă a 

documentelor şcolare 

 Programe 
 Ghiduri 

metodologice 
 Auxiliare 

Dir. Popescu A 
Dir. adj. Hapenciuc C 

Şefii de catedre/Mentori 
Şefii de compartimente 

Periodic  

 Fişe de evaluare 
 Planificări 
 Rapoarte 
 Procese verbale 
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Nr. 
crt 

Obiec- 
tive 

Acţiuni 
Resurse Etapizarea 

transpunerii 
în realitate 

Itemi de evaluare şi 
verificare Materiale Umane 

 3.  
O1 

 

Informarea, formarea şi consilierea privind 
respectarea curriculum-ului şcolar în 

vigoare: planuri cadru, programe şcolare, 
CDŞ, CDL, standarde de evaluare, criterii 

de notare, curriculum şi SPP 

 Planuri – cadru şi 
planuri de 
învăţământ 

 SPP-uri 
 Ghiduri 

metodologice 
 Curriculum 

Dir. Popescu A 
Dir. adj. Hapenciuc C 

Şefii de catedre 
Periodic  

 Planificări 
 Proiecte de lecţie 

4.  

O1 
O2 
O3 
O4 

Implementarea acţiunilor din plan de către 
fiecare cadru didactic la fiecare disciplină şi 

clasă 

 Planuri 
 Programe 
 Modele 
 Ghid 

Cadrele didactice 
 

Responsabili comisii 
metodice 

Conform 
graficului 

 Teste 
 Chestionare 

5. O1 
Stabilirea unitară în cadrul catedrelor a 

strategiilor de evaluare 

 Ghiduri 
metodologice 

 Proiecte 
 Modele 

Şefii de catedră 
Cadrele didactice 

Conform 
planificării 

 Portofoliul catedrei 
 Portofoliul profesorului 
 Portofoliul elevului 

6.  

O1 
O2 
O3 
O4 

 
Realizarea de programe de pregătire 
suplimentară a elevilor, în vederea 
recuperării materiei şi participării la 

examene, olimpiade şi concursuri şcolare 

 Grafice 
 Programe 
 Planificări 

Şefii de catedre/ 
responsabilii de arii 

curriculare 

Conform 
programului 
de pregătire 
suplimentară 

 Program de pregătire 
 Condica de prezenţă 

7. 
O1 
O2  

Stabilirea loturilor de elevi participanţi la 
olimpiade şi concursuri şcolare 

 Chestionare 
 Teste 

Şefii de catedre/ 
responsabilii de arii 

curriculare 

Conform 
graficului 

 Tabele nominale cu 
elevii participanţi 

8. 
O1 
O2 

 

Participarea elevilor la olimpiade şi 
concursuri şcolare 

 Programe pentru 
olimpiada 

 Metodologia de 
desfăşurare 
olimpiadelor 

 Grafice de 
desfăşurare a 
olimpiadelor 

 Proceduri 
operationale 

Dir. Popescu A 
Dir. adj. Hapenciuc C 

Şefii de catedre 
Cadre didactice 

Conform 
calendarului  

 

 Procese verbale 
 Statistici 
 Diplome 

9. O1   Ghiduri Dir. Popescu A   Portofoliul catedrei 
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Nr. 
crt 

Obiec- 
tive 

Acţiuni 
Resurse Etapizarea 

transpunerii 
în realitate 

Itemi de evaluare şi 
verificare Materiale Umane 

Actualizarea planificărilor calendaristice 
semestriale/proiectarea unităţilor de 

învăţare 

metodologice 
 Curriculum 
 Planificări anuale 

Dir. adj. Hapenciuc C 
Şefii de catedre  
Cadre didactice 

Februarie 
2016  

 Portofoliul profesorului 
 Condica 

11. 

O1 
O2 
O3 
O4  

 Derularea de activităţi în cadrul unor 
cercuri ştiinţifice şi tehnico-aplicative 

 Programe 
 Proiecte 
 Modele 

Director adj.  
Hapenciuc Cristina 

Coordonatorul pentru 
proiecte şi programe 
educative şcolare şi 

extraşcolare Grosu M. 
Şefii de catedre 

 

Aprilie 2016 
  

 Programe 
 Proiecte 
 Documente ştiinţifice 
 Publicaţii 

12.  
O1 
O2 
O3 

Elaborarea revistei şcolii 
 Materiale 

documentare (elevi 
şi profesori) 

     Dir. Popescu A 
Comisia pentru 

redactarea revistei 
şcolare (resp.  Hreban C., 

Pauliuc N.) 

Martie 2016 
 Revista Mozaic...de 

primăvară 

13. 
O1 
O2 
O3 

Pregătirea tinerilor talentaţi pentru 
participarea la competiţii sportive locale, 

judeţene, naţionale 

 Programe 
 Proiecte 

Cozmiuc Marius 
 

Conform 
calendarului 
desfăşurării 
competiţiilor 

sportive 

 Statistici 
 Diplome 
 Articole mass-media 

14. O1 
Corelarea acţiunilor educative şi 

extracurriculare cu planul managerial al 
activităţilor extracurriculare al şcolii 

 Plan managerial al 
activităţilor 
extracurriculare 

Diriginţii 
Cadrele didactice 

Coordonatorul pentru 
proiecte şi programe 
educative şcolare şi 

extraşcolare Grosu M. 
 

Conform 
calendarului 

 Procese verbale 
 Fişe 
 Portofolii 

15. O1 Monitorizarea parcurgerii ritmice a materiei 

 Planificări 
calendaristice 

 Proiecte de unităţi 
de învăţare 

Cadrele didactice 
Conform 

planificării 
 Condica de prezenţă 
 Fişe de asistenţă 

16. O1 
Planificarea optimă a tezelor, testelor, 

lucrărilor scrise 
 Planificări 
 Lista MECŞ 

Cadrele didactice 
Responsabil cu 

Conform 
planificării 

 Condica de prezenţă 
 Procese verbale CA 



Colegiul Tehnic ,,Samuil Isopescu” Suceava 
 Planul de Acţiune al Şcolii 2015-2016 

68 

 

Nr. 
crt 

Obiec- 
tive 

Acţiuni 
Resurse Etapizarea 

transpunerii 
în realitate 

Itemi de evaluare şi 
verificare Materiale Umane 

 Site-ul MEN centralizarea planificării 
tezelor semestriale 

 Raport membrii CA 

17. 

O1 
O2 
O3 
O4 

Utilizarea eficientă şi integrală a timpului 
acordat instruirii practice. Monitorizarea 

respectării contractelor de pregătire 
practică încheiate 

 Planificări 
 Graficul de 

pregătire practică 
 Contracte de 

pregătire practică 

Dir. adj. Hapenciuc C. 
Comisia pentru 
coordonarea şi 

îndrumarea practicii 
Cadre didactice de 

specialitate 
Maiştrii instructori 

Conform 
orarului şi 
planificării 
stagiilor de 
pregătire 
practică 

 Condică 
 Caietele de practică ale 

elevilor 
 Portofoliul catedrei 
 Contracte cu agenţi 

economici 
 Raportul comisiei 

pentru coordonarea şi 
îndrumarea practicii 

18. 

O1 
O2 
O3 
O4 

Utilizarea programului AEL pentru 
realizarea de activităţi didactice.  

 Programul AEL 

Dir. Popescu A 
Dir. adj. Hapenciuc C 

Şefii de catedre 
Cadre didactice 

Conform 
planificării  

 Proiecte de lecţii şi 
unităţi de învăţare 

 Planificări calendaristice 
 Fişe de asistenţă 

19. 
O1 
O2 
O3 

Monitorizarea elaborării proiectelor şi 
lucrărilor de la probele practice în vederea 

susţinerii examenului de certificare a 
calificărilor profesionale nivel 4 şi nivel 5 

 Metodologia 
desfăşurării 
examenului de 
certificare a 
calificărilor 
profesionale nivel 
4 şi nivel 5 

Dir. adj. Hapenciuc C 
Şefii de catedre 
Cadre didactice 

(coordonatori proiecte) 

 Conform 
calendarului  

 Proiecte de specialitate 
pentru susţinerea 
examenului de 
certificare a calificărilor 
profesionale 

 Fişe de evaluare a 
proiectelor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Colegiul Tehnic ,,Samuil Isopescu” Suceava 
 Planul de Acţiune al Şcolii 2015-2016 

69 

 

DOMENIUL: RESURSE  
OBIECTIVE: 
O1 - Asigurarea accesului cadrelor didactice la formarea corespunzătoare aplicării noilor cerinţe ale sistemului de învăţământ şi adaptării ascestuia la 
cel european; 
O2 - Aplicarea corectă a prevederilor legale privind încadrarea cu personal didactic de predare calificat, de conducere, auxiliar şi nedidactic, în 
contextul  lărgirii autonomiei politicilor de personal; 
O3 - Modernizarea infrastructurii şcolare şi realizarea dotărilor specifice acesteia; 
O4 - Actualizarea bazei didactico-materiale în acord cu standardele demersurilor curriculare. 

 

Nr. 
crt. 

Obiec- 
tive 

Acţiuni 
Resurse Etapizarea 

transpunerii 
în realitate 

Itemi de evaluare şi 
verificare Materiale Umane 

1. O1 Participarea la cercuri pedagogice 
 Metodologii de 

perfecţionare 
 Proiecte / Programe 

Dir. Popescu A 
Dir. adj. Hapenciuc C 

Secretar şef Adomnicăi C. 
Şefi de catedre/ arii 

curriculare 
Responsabil de cerc, 

profesori metodişti 

Conform 
graficelor  

 Adeverinţe de 
participare  

 Portofoliul 
responsabilului de cerc 
metodic 

 Graficul desfăşurării 
cercurilor metodice 

2. O1 Participarea la cursuri de formare 
 Programe 
 Proiecte 
 Tematici 

Dir. Popescu A 
Dir. adj. Hapenciuc C  

Secretar şef Adomnicăi 
C. 

Responsabil comisia de 
perfecţionare şi formare 

continuă 
Rebenciuc Simona 

 

Conform 
calendarului, 

ISJ, CCD, 
USV 

 Graficul desfăşurării 
cursurilor de formare 

3. 
O1 

 
Publicarea de materiale ştiinţifice, 

metodice în literatura de specialitate 
 Materiale 

documentare 

Dir. Popescu A 
Dir. adj. Hapenciuc C 

Şefii de catedre 
Cadre didactice 

 

Periodic  
 Publicaţii 

 

4. O1 
Cultivarea unei relaţii profesor elev de 

cooperare 

 Materiale 
documentare 

 Ghiduri 
Cadrele didactice 

 
Periodic  

 Fişe de asistenţă 
 Chestionare 
 

5. O1 Valorificarea exemplelor pozitive de  Ghiduri Responsabil comisie de   Fişe de asistenţă 
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Nr. 
crt. 

Obiec- 
tive 

Acţiuni 
Resurse Etapizarea 

transpunerii 
în realitate 

Itemi de evaluare şi 
verificare Materiale Umane 

 punctualitate, prezenţă plăcută la ore, 
respect, eleganţă în predare, dialog 

constructiv, spirit de echipă, conduită etică 

 Regulament de 
conduită etică 

etică 
Cadrele didactice 

Periodic   Chestionare 
 

6. 
O3 
O4 

Realizarea de lucrări de întreţinere, 
reparaţii, modernizări, dotări 

 Referate de 
necesitate 

 Bugetul pentru anul 
financiar 2016 

 

Dir. Popescu A 
Dir. adj. Hapenciuc C  

Şefi de arii 
curriculare/catedre 

Contabil şef, Tudose R. 
Comitetul reprezentativ 

al părinţilor 
Cadre didactice de 

specialitate 

 
Periodic, în 
funcţie de 

buget 

 Facturi 
 Note de recepţie 
 Procese verbale 
 Contracte de prestări 
servicii, donaţii, reparaţii 

 

 
DOMENIUL: RELAŢII COMUNITARE 
OBIECTIVE: 

O1 - Participarea competentă şi operativă a reprezentanţilor autorităţilor locale în exercitarea atribuţiilor ce le revin în activităţile şcolii; 
O2 - Responsabilizarea părinţilor pentru implicarea în asigurarea unor servicii educaţionale din şcoli; 
O3 - Asigurarea continuităţii în parteneriatele educaţionale interinstituţionale locale, regionale, naţionale şi internaţionale; 
O4 - Pregătirea echipelor de proiect în scopul realizării unor aplicaţii pentru accesarea fondurilor europene, prin colaborarea cu alte şcoli sau/şi 
consultaţii cu specialişti din cadrul ISJ Suceava. 
 

Nr. 
crt 

Obiec- 
tive 

Acţiuni 
Resurse Etapizarea 

transpunerii 
în realitate 

Itemi de evaluare şi 
verificare Materiale Umane 

0 1 2 3 4 5 6 

1. O2 

Planificarea şedinţelor cu părinţii pe clase 
pentru semestrul al II-lea 

 
 
 

 LEN 
 Metodologii 
 ROI 
 RI 

 
 

Dir. Popescu A 
Coordonatorul pentru 
proiecte şi programe 
educative şcolare şi 

extraşcolare Grosu M. 
Comisia diriginţilor 

Conform 
graficului 

 Graficul desfăşurării 
şedinţelor cu părinţii 
pentru semestrul al II-
lea 

 Portofoliul dirigintelui 
 Procese verbale de la 

şedinţele cu părinţii 

2.  O2 
Monitorizarea frecvenţei elevilor prin studiu 

la nivelul şcolii şi dezbateri privind 
 Statistici 
 Cataloage 

Coordonatorul pentru 
proiecte şi programe 

Periodic  
 Referate ale 

profesorilor diriginţi 
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Nr. 
crt 

Obiec- 
tive 

Acţiuni 
Resurse Etapizarea 

transpunerii 
în realitate 

Itemi de evaluare şi 
verificare Materiale Umane 

absenteismul şi abandonul şcolar  Preavize de 
exmatriculare, 
avertismente 
scrise 

educative şcolare şi 
extraşcolare Grosu M. 

Comisia de monitorizare 
a frecvenţei elevilor 
Profesorii diriginţi  

 Rapoartele membrilor 
comisiilor de lucru 

3.  
O1 
O2 

 

Îngrijirea curţii şcolii, căminului şi spaţiilor 
învecinate 

 

 Programe (Eco-
şcoala, educaţia 
pentru mediu etc.) 

Dir. Popescu A. 
Administrator de 
patrimoniu, ing. 

Crîşmariu Cătălin 

 
Conform 
graficului  

 Graficul de planificare 
a activităţilor  

4.  
 

O3 
O4 

Derularea şi participarea la programe 
europene 

 Programe 

Dir. Popescu A 
Resp. Comisia de 
proiecte europene, 

Cîmpan G. 

 
Conform 
graficului 

 Documentaţie proiecte 

5.  
O1 
O2 

Menţinerea unei legături permanente cu 
părinţii sau tutorii legali utilizând toate 

canalele şi formele de comunicare 
existente 

 Program 
Profesorii diriginţi  

 
Periodic  

 Procese verbale de la 
şedinţele cu părinţii 

6.  
O1 
O2 
O3 

Menţinerea unei legături permanente cu 
agenţii economici şi autorităţile locale 

 Parteneriate 
existente 

 Programul 
activităţilor 
extraşcolare 

 Graficul 
desfăşurării 
instruirii practice 

Dir. Popescu A 
Dir. adj. Hapenciuc C 

Consilier educativ 
Grosu M. 

 

Periodic  
 Acorduri de parteneriat 
 Contracte de pregătire 

practică 
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3.3. PLAN OPERAŢIONAL PRIVIND IMPLEMENTAREA INSTRUMENTELOR 
PENTRU MANAGEMENTUL CALITĂŢII 

 
Obiectiv general: creşterea calităţii procesului educaţional 
Obiective specifice:  
1. Sistemul de management al calităţii asigură calitatea programelor de învăţare şi promovează îmbunătăţirea continuă. 
2. Organizaţia asigură o conducere şi un management caracterizate prin eficacitate în ceea ce priveşte calitatea şi dezvoltarea curriculumului/învăţării. 
3. Organizaţia oferă elevilor un mediu sigur, sănătos şi care le oferă sprijin; de asemenea, organizaţia se asigură că programele sunt furnizate şi 
evaluate de personal competent şi calificat. 
4. Organizaţia este receptivă faţă de nevoile indivizilor, agenţilor economici şi comunităţii şi faţă de diferitele nevoi ale elevilor. 
5. Organizaţia oferă condiţii egale de acces la programele de învăţare şi sprijină toţi elevii. 
6. Organizaţia utilizează procese eficace de evaluare şi monitorizare pentru a sprijini progresul elevilor. 
7. Performanţa organizaţiei este monitorizată şi evaluată şi se stabilesc paşi în vederea îmbunătăţirii, prin asigurarea calităţii şi autoevaluare 
8. Procesul de autoevaluare a organizaţiei duce la planificarea îmbunătăţirii; îmbunătăţirile sunt implementate şi monitorizate 
 

Obiective 
specifice 

Nr 
crt 

Activităţi Instrumente/ 
resurse 

Responsabil Termen Modalităţi de evaluare 
a obiectivelor 

2 
1 Reorganizarea CEAC Legislaţie Consiliul profesoral 

Director  
Sept. 2015 Decizie de numire a 

membrilor CEAC 

1 
 
 

2 

2 Elaborarea planului operaţional Document tip  Directori  
Membrii CEAC 

Oct. 2015 Plan operaţional 

3 Participarea membrilor CEAC la 
cursuri de instruire  

Resursă timp Director  
Membrii CEAC 

La nevoie Adeverinţe curs 
Procese verbale 

4 Diseminarea informaţiilor Suport de curs 
Resursă timp 

Responsabil CEAC permanent 

5 Realizarea de proceduri Fişă tip  Membrii CEAC 
Cadre did şi did aux 

permanent Proceduri  

6 Revizuirea procedurilor existente Fişă tip Membrii CEAC permanent Proceduri 

 
 
 

1 
 
 

3 
 

7 Realizarea graficului de observare 
a lecţiilor 

Grafic Directori 
Şefi arii curriculare 
Coordonator CEAC 

Sem.I 
Sem.II 

Grafic 
Fişe de observare a 
lecţiilor 
 8 Realizarea planurilor de 

îmbunătăţire 
Fişă tip Directori  

Membri CEAC 
Conform 
termene 

9 Alcătuirea de chestionare Chestionare, 
resursă timp, 
birotică 

Membrii CEAC 
Consilier şcolar Diriginţi  

Sem.I 
Sem.II 

Chestionare 
Plan de îmbunătăţire 10 Aplicarea şi interpretarea 

chestionarelor 
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4 
5 

11 
 

Monitorizarea portofoliilor cadrelor 
didactice şi ale elevilor 

Fişe tip Directori 
Şefi arii curriculare  

Permanent Fişe tip 

7 
 
 

8 

12 Completarea RAEI Formular tip 
 

Directori  
Membrii CEAC 

Sept – oct 
2015 

Raport de autoevaluare 

13 Elaborarea planului de 
îmbunătăţire  

Formular tip 
Resursă timp 

Directori  
Membrii CEAC 

Sept – oct 
2015 

Plan de îmbunătăţire 

14 Monitorizarea externă a şcolii Formular tip Evaluatori externi Grafic ISJ, 
ARACIP 

Rapoarte de 
monitorizare externă/ 
validare 

15 Actualizarea planului de 
îmbunătăţire 

Formular tip 
 

Directori  
Membrii CEAC 

Conform 
grafic 

Plan de îmbunătăţire 
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3.4. PLAN OPERAŢIONAL PENTRU ADAPTAREA OFERTEI ŞCOLII LA NEVOILE ELEVILOR ŞI CERINŢELE 
PIEŢEI MUNCII 

OPŢIUNI STRATEGICE:  
Creşterea atractivităţii ofertei educaţionale a Colegiului 
Oferirea de Curriculum adaptat la cerinţele societăţii actuale 
Creşterea numărului de ore desfăşurate în laboratorul de informatică, la majoritatea disciplinelor 
ARGUMENT: 
Din discuţiile cu părinţii şi elevii, precum şi din studiul reţelei şcolare liceale din municipiu se constată necesitatea de suplimentare a orelor de 
informatică  
Pentru o educaţie de calitate, aliniată la standardele europene şi la cerinţele societăţii moderne, este necesară utilizarea sistemului informatic la toate 
disciplinele, precum şi accesarea internetului în scopuri didactice şi educative. 
 

Activitatea Obiective Resurse umane şi 
materiale 

Termen de 
realizare 

Persoana / 
Compartiment 
responsabil / 

Parteneri 

Indicatori de 
performanţă 

Elaborarea şi 
funcţionarea unui 
program de pregătire a 
elevilor  

Însuşirea unui bagaj solid de 
cunoştinţe generale  
Familiarizarea elevilor cu domeniul 
informaticii 

Laboratoare de 
informatică 
Personal adecvat 

Sfârşitul 
anului şcolar 
 

Echipa managerială a 
şcolii 
Cadrele didactice   

Promovabilitate de 
cel puţin 75% 

Elaborarea planului de 
şcolarizare 2016-2017 
şi a ofertei  

Satifacerea opţiunilor exprimate de 
părinţi în acord cu oferta 
educaţională propusă 

Cadre  
specializate            
Programe 

Noiembrie 
2015 

Consiliul de 
Administraţie 
 

Număr de elevi cel 
puţin egal cu cel al 
anului în curs 

Dezvoltarea bazei 
materiale necesate 
activităţilor 

Desfăşurarea activităţii în condiţii 
moderne 
Participarea tuturor factorilor 
implicaţi în rezolvarea problemelor 
şcolii 

Programe de 
dotare 
Campanii de 
colectare 
Închirieri 
Sponsorizări 

Pe parcursul 
anului şcolar 

Consiliul de 
Administraţie 
Compartimentul  
contabilitate 
Instituţii publice 

Fiecare cabinet, şi 
laborator va fi dotat 
cu materiale 
didactice moderne şi 
va funcţiona 
corespunzător 

Constituirea unor 
echipe în şcoală pentru 
înregistrarea şi 
urmărirea situaţiei 
elevilor timp de un an 

Menţinerea legăturii cu foştii elevi ai 
şcolii 
Completarea imaginii asupra 
nivelului de pregătire asigurat de 
şcoala noastră 

 Anual,  
luna 
septembrie 

Diriginţi 
Unităţi şcolare 
Comitetul de părinţi 

Cel puţin 80% rată de 
succes pentru toţi 
elevii 
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3.5. PLAN OPERAŢIONAL PENTRU ASIGURAREA CONDIŢIILOR DE DEZVOLTARE PERSONALĂ ŞI 
PROFESIONALĂ A ELEVILOR. ASIGURAREA ŞANSELOR EGALE  

 
 
OPŢIUNI STRATEGICE:  
Dezvoltarea experienţei profesionale a cadrelor didactice în aplicarea metodelor diferenţiate cu clasa 
Integrarea cu succes a elevilor cu certificat de adaptare curriculară 
Elaborarea unor programe speciale pentru elevii cu nivel intelectual ridicat 
Crearea unor programe de sprijin şi ajutor pentru elevii ce constituie cazuri sociale 
Monitorizarea stării de sănătate şi a condiţiilor de viaţă ale elevilor 
Accesul tuturor elevilor la tehnica modernă şi la dotările şcolii 
ARGUMENT: 
Din analiza internă efectuată  se constată că la Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava au acces elevi ce provin atât din mediul familial normal cât 
şi din mediu familial dificil, cu probleme sociale, majoritatea elevilor având o situaţie materială modestă, băieţi şi fete, cu apartenenţă etnică şi 
religioasă diferită. Există elevi foarte bine dotaţi intelectual, dar şi elevi cu  nivel intelectual modest. 
Cadrele didactice din şcoală trebuie să participe la stagii de formare privind aplicarea metodelor de învăţare centrată pe elev şi integrarea elevilor cu 
nevoi speciale. Fiind înregistrate multe cazuri sociale, şcoala va fi un punct de sprijin pentru elevi şi familiile lor şi se va implica în protejarea sănătăţii 
elevilor şi a respectării drepturilor copilului. 

Activitatea Obiective Resurse umane 
şi materiale 

Termen de 
realizare 

Persoana / 
Compartiment 
responsabil / 

Parteneri 

Indicatori de 
performanţă 

Identificarea elevilor cu 
nevoi speciale precum şi a 
celor cu nivel intelectual 
ridicat 

- Sprijinirea familiei şi a elevilor 
cu nevoi speciale 
- Studierea nivelului intelectual al 
elevilor 

- Teste, 
chestionare 

1 Octombrie 
2015 

- Consilier 
Educativ 
- Diriginţi 
- CEAC 

Elevi identificaţi şi 
consiliaţi 
corespunzător  

Elaborarea şi 
implementarea strategiilor 
de învăţare pentru a 
răspunde stilurilor 
individuale de  învăţare, 
nevoilor, abilităţilor şi 
gradului de motivare al 
fiecărui elev: 
programe speciale de 
recuperare pentru elevii cu 
nivel scăzut al pregătirii 

- diminuarea eşecului şcolar 
pentru elevii cu adaptare 
curriculară 
- accesul elevilor la asistenţă 
specializată 
- formarea unui stil de muncă 
superior la elevii cu posibilităi 
intelectuale ridicate 
- promovarea imaginii şcolii prin 
obţinerea de rezultate meritorii 

- Săli de clasă 
- Personal 

specializat 

1 Octombrie 
2015 

- Diriginţi 
- Consilier 
educativ 
- I.S.J. Suceava 
- C.J.A.P.P. 

 Elevii identificaţi 
prin testele iniţiale 
vor beneficia  de 
programe speciale 
de pregătire 
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iniţiale, programe speciale 
de pregătire a elevilor în 
vederea participării la 
concursuri şi olimpiade 
şcolare 

Identificarea cazurilor  
sociale  şi elaborarea unui 
program de monitorizare şi 
sprijinire a elevilor şi 
familiilor lor 

- Colaborarea cu toate familiile 
cu probleme sociale 
- Asigurarea condiţiilor optime de 
frecventare a cursurilor 

- Fonduri 
financiare 
- Sponsorizări 

Permanent - Echipa manag a 
şcolii 
- Cadre didactice 
- Comitetul de 
Părinţi 
- Primăria 
Suceava 

Anchete sociale 
realizate la elevii cu 
probleme 

Acordarea de burse elevilor 
cu rezultate bune la 
învăţătură şi posibilităţi 
materiale reduse 

-  - Fonduri 
financiare 
- Sponsorizări 

Lunar 
Februarie 
2016 

- Comisia de 
acordare a 
burselor 
- Societăţi private  
- Consiliul local 

Burse de ajutor 
social 
Burse de merit 

Monitorizarea stării de 
sănătate şi rezolvarea 
cazurilor sociale 

- Menţinerea unei bune stări de 
sănătate a elevilor şcolii 
- Sprijinirea elevilor cu posibilităţi 
materiale reduse 

- Personal 
medical 
- Fonduri pentru 

transport 

Permanent - Echipa 
managerială 
- Diriginţi  
- Medicul şcolii 

Un număr cât mai 
mare de elevi 
consultaţi de medic 

Elaborarea programului de 
funcţionare a laboratorului 
de informatică pentru toate 
disciplinele şi pentru toţi 
elevii. 

- Formarea deprinderilor de 
utilizare a computerului 
- Lărgirea orizontului elevilor 
asupra societăţii moderne 
- Crearea condiţiilor de realizare 
a conexiunilor interdisciplinare 

- -Laboratoare 
de informatică 
- -Soft 

educaţional 
- -conexiune 

Internet 

Permanent - UPC Elevii şcolii au 
acces la computer, 
Internet şi participă  
la activităţi în cadrul 
programului şcolar 
desfăşurate în 
laboratorul de 
informatică 
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3.6. PLAN OPERAŢIONAL PENTRU IMPLICAREA ACTIVĂ A PĂRINŢILOR, INSTITUŢIILOR ŞI A 
AUTORITĂŢILOR LOCALE, A AGENŢILOR ECONOMICI ÎN VIAŢA ŞCOLII 

 
OPŢIUNI STRATEGICE: 
Dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi parteneriat ale şcolii cu cât mai multe instituţii şi agenţi economici 
Îmbogăţirea experienţelor sociale ale elevilor şi implicarea lor în propria formare  
ARGUMENT: 
Cadrul partenerial al şcolii cuprinde un larg spectru: alte unităţi şcolare, Comitetul de Părinţi, Primăria Municipiului Suceava şi Consiliul Local, Casa 
Corpului Didactic, Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică, Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Pompieri, Protecţia 
Copilului, Direcţia Silvică, Protecţia Mediului, „Salvaţi Copiii” şi alte organizaţii, agenţi economici, etc. 
Principala problemă înregistrată este faptul că agenţii economici şi părinţii şi-au asumat un rol minor în cadrul acestui parteneriat, având o implicare 
redusă în educaţia elevilor. De asemenea, se impune o informare cât mai realistă a elevilor asupra caracteristicilor societăţii actuale pe toate canalele 
posibile şi cu ajutorul persoanelor specializate. Un alt aspect ce necesită îmbunătăţiri îl constituie baza materială a şcolii, partenerii educaţionali putând 
sprijini şcoala în demersurile sale, sau contribuind la dotarea şcolii. 
 

Activitatea Obiective 
Resurse umane 

şi materiale 
Termen de 
realizare 

Persoana / 
Compartiment 
responsabil / 

Parteneri 

Indicatori de 
performanţă 

Identificarea unor noi parteneri şi elaborarea unor noi 
acorduri de colaborare, proiecte şi programe 

Diversificarea 
relaţiilor şi a 
domeniilor de 
activitate 

Personal didactic      
Suport        
informatic 

decembrie 
2015 

Instituţii şi firme Număr de 
contracte de 
colaborare 
încheiate şi de 
proiecte 
educaţionale 

Organizarea de acţiuni ca: 
 Invitarea cu diferite ocazii a unor reprezentanţi ai 

partenerilor 
 Lecţii de tip „vizită didactică” pentru continua 

informare a elevilor asupra activităţii desfăşurate de 
diferitele instituţii 

 Susţinerea şcolii cu sponsorizări financiare şi 
materiale 

 Iniţierea unor campanii de strângere de fonduri pentru 
programele propuse 

 Acordarea de burse pentru elevii cu rezultate 

Îmbogăţirea vieţii 
sociale a elevilor şi 
a experienţelor 
pozitive 
Responzabilizarea 
elevilor şi 
participarea la 
propria formare 

Specialişti în 
diferite domenii 
Sponsorizări 
Fonduri 
financiare 
Pliante  
Broşuri 
Afişe 

Permanent Director 
Consilier 
educativ 
Toate cadrele 
didactice 
Comitetul de 
părinţi 
Parteneri 
educaţionali 

Număr de 
acţiuni, număr 
de invitaţi, 
număr de 
participanţi, 
fonduri obţinute 
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deosebite 
 

Dezvoltarea parteneriatelor cu alte unităţi şcolare în 
vederea promovării acţiunilor ce dezvoltă simţul artistic al 
elevilor, atrag resurse extrabugetare 

Cultivarea 
spiritului artistic şi 
a bunului gust 
Dobândirea unor 
deprinderi şi 
calităţi artistice 

Fonduri 
extrabugetare 
Materiale pentru 
lucrări artistice şi 
promoţionale 

Permanent Echipa 
managerială a 
şcolii 
Instituţii publice 
Firme 
Şcoli din judeţ 

Nr de parteneri 
Nr de acţiuni 
Produse 
artistice 
realizate 

Organizarea acţiunilor cu caracter extraşcolar în 
parteneriat cu instituţii şi organizaţii locale pe teme de: 
sănătate, cultură, drepturi ale copilului, ecologie, 
protecţia mediului 

Educarea elevilor 
în spirit civic, 
pentru protejarea 
pers dar şi respect 
pt cei din jur 
Formarea unor 
buni cetăţeni 
pentru societatea 
de mâine 

Specialişti în 
devenire 
Rechizite şi 
materiale de 
birotică 

Permanent Consilier 
educativ 
Comitetul de 
părinţi 
D.S.P. Suceava 
Firme şi 
instituţii 

Nr de acţiuni 
Nr de parteneri 
Portofolii, 
proiecte, studii 
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3.7. PROIECT PLAN DE ŞCOLARIZARE AN ŞCOLAR 2016 – 2017 
 

 
 

Filiera 

 
 

Nivel 

 
 

Profilul / Domeniul 

 
 

Specializarea / 
Calificarea profesională 

 
Cl. a IX-a 

 
Cl. a IX-a 

AN I 
Şcoală 

profesională 

AN I 
Şcoală 

postliceală 

Învăţământ  
zi 

Învăţământ 
frecvenţă 
redusă 

Învăţământ 
zi 

Învăţământ 
zi 

nr. 
clase 

nr. 
elevi 

nr. 
clase 

nr. 
elevi 

nr. 
clase 

nr. 
elevi 

nr. 
clase 

nr. 
elevi 

Teoretică  Uman Ştiinţe sociale 1 28       

Filologie   1 28     

 
 
 
Tehnologică 

3 Tehnic / Mecanic Mecanic auto     1 28   

Tehnic / Electric Electrician exploatare joasă 
tensiune 

    1/2 14   

Tehnic / Construcţii, 
instalaţii şi lucrări publice 

Fierar-betonist-montator 
prefabricate 

    1/2 14   

4 Tehnic / Electric Tehnician în instalaţii electrice 1 28       

Tehnic / Electronică 
automatizări 

Tehnician în automatizări 1 28       

Tehnic / Construcţii şi 
lucrări publice 

Tehnician desenator pentru 
construcţii şi instalaţii 

1 28       

Tehnic / Mecanic Tehnician mecatronist 1 28       

5 Informatică Administrator reţele locale şi de 
comunicaţii 

      1 28 

Energetică Tehnician electroenergetician       1 28 

Construcţii şi lucrări publice Tehnician proiectant urbanism şi 
amenajarea teritoriului 

      1 28 

   TOTAL 5 140 1 28 2 56 3 84 
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3.8. PLANUL DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ A PERSONALULUI 
DIDACTIC 

 
 

Acţiuni Rezultate aşteptate Termen 
Persoane 

responsabile 
Parteneri 

Perfecţionare prin obţinere 
definitivat şi grade 
didactice 

Număr de cadre 
didactice cu definitivat 
şi grade didactice 

An şcolar 
2015-2016 

Responsabil cu 
perfecţionarea 

I Ş.J. 
Suceava 
Universităţi 
de profil 

Activităţi metodice în 
cadrul catedrelor 

Număr de cadre 
didactice implicate 
activ 

Lunar Şefi comisii 
metodice 

 

Activităţi metodice în 
cadrul comisiilor metodice 
la nivel judeţean 

Număr de cadre 
didactice implicate 
activ 

Semestrial Responsabil 
cerc pedagogic 

I Ş.J. 
Suceava 
CCD-
Suceava 

Stagii de formare pe 
metode active de învăţare 

Număr de cadre 
didactice formate 

An şcolar 
2015-2016 

Echipa 
managerială a 
şcolii 

I Ş.J. 
Suceava 
CCD-
Suceava 

 
 

3.9. FINANŢAREA PLANULUI 
 
 
 
Finanţare din surse bugetare şi extrabugetare 
Finanţare din bugetul local pentru:  

- cheltuieli de personal 
- cheltuieli materiale şi servicii 
- cheltuieli burse elevi 
- cheltuieli de capital 

Finanţare din venituri proprii: 
- hrană, regie, cazare internat pentru elevi 
- chirii 
- sponsorizări 

Finanţare externă prin proiecte şi programe.
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PARTEA A 4-A – CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI 
EVALUARE 
 

4.1.  CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE 
 
CONSULTAREA 
 
ACŢIUNI ÎN VEDEREA ELABORĂRII PAS: 
 
1.  Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor.  
2. Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare a PAS 
3. Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PAS  prin: chestionare aplicate elevilor, părinţilor, 
profesorilor şcolii, inspectorilor şcolari, agenţilor economici, autorităţilor locale, altor parteneri 
interesaţi în formarea profesională; discuţii colective şi individuale cu principalii „actori” implicaţi în 
formarea profesională; interpretarea datelor statistice la nivel regional şi local. Aceste informaţii au 
fost corelate cu priorităţile identificate la nivel regional şi local prin PRAI şi PLAI. 
4. Colaborarea cu celelalte şcoli din judeţ pentru colectarea şi prelucrarea informaţiilor în vederea 
analizei mediului extern. 
5. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare. 
6. Prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare spre consultare 
personalului şcolii, în cadrul Consiliului profesoral şi în cadrul şedinţelor de catedră, elevilor şcolii, 
în cadrul Consiliului elevilor, părinţilor, în cadrul întâlnirilor cu părinţii şi partenerilor sociali cu care 
şcoala are relaţii de parteneriat. 
7. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi, pe baza acestora, reformularea 
obiectivelor priorităţilor. 
8. Elaborarea planurilor operaţionale.  
 
SURSE DE INFORMAŢII: 
Documente de proiectare a activităţii şcolii (documente ale catedrelor, comisiei diriginţilor, 
Consiliului elevilor, Consiliului reprezentativ al părinţilor, documente care atestă parteneriatele 
şcolii, oferta de şcolarizare) 
Documente de analiză a activităţii şcolii (rapoarte ale catedrelor, rapoarte ale Consiliului de 
Administraţie, rapoarte ale echipei manageriale, rapoarte ale celorlaltor compartimente ale şcolii – 
secretariat, administraţie, contabilitate, bibliotecă) 
Documente  de prezentare şi promovare a şcolii  
Chestionare, discuţii, interviuri  
Rapoarte scrise ale ISJ şi MECS întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală 
 
MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA 
 
Implementarea PAS-ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii.  
Procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PAS prin:  

 întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare;  
 includerea de acţiuni  specifice în planurile de activitate ale Consiliului de Administraţie, ale 

Consiliului profesoral, ale catedrelor; 
 prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al Consiliului de 

Administraţie; 
 revizuire periodică şi corecţii. 
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Programul activităţii de monitorizare şi evaluare 
 
 

Tipul activităţii 
Responsabilitatea 
monitorizării şi 
evaluării 

Frecvenţa 
monitorizării 

Datele întâlnirilor de 
analiză 

Intocmirea seturilor de date 
care să sprijine monitorizarea 
ţintelor 

Echipa managerială lunar 
decembrie 2015 
martie 2016 

Monitorizarea periodică a 
implementării acţiunilor 
individuale 

prof. Lazăr Carmen 
prof. Andrieş Otilia 

trimestrial 
decembrie 2015 
aprilie 2016 

Comunicarea acţiunilor 
corective în lumina rezultatelor 
obţinute 

prof. Lazăr Carmen 
prof. Andrieş Otilia 
 

trimestrial 
decembrie 2015 
aprilie 2016 

Analiza informaţiilor privind 
progresul realizat în atingerea 
ţintelor 

prof. Lazăr Carmen 
prof. Andrieş Otilia 
 

anual iunie 2016 

Stabilirea metodologiei de 
evaluare, a indicatorilor de 
evaluare şi a impactului asupra 
comunităţii 

Consiliul de 
administraţie 

anual septembrie 2015 

Prezentarea generală a 
progresului realizat în atingerea 
ţintelor 

Echipa managerială anual iunie 2016 

Evaluarea progresului în 
atingerea ţintelor. Actualizarea 
acţiunilor din PAS în lumina 
evaluării 

Consiliul de 
administraţie 

anual iunie 2016 

 
 
GLOSAR 
 
MECS – Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice 
AEL – Programul Asistent Educaţional pentru Liceu 
PRAI – Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământul profesional şi tehnic  
PLAI -  Planul Local de Acţiune pentru Învăţământul profesional şi tehnic 
AJOFM – Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
ISJ – Inspectoratul Şcolar Judeţean 
CLDPS – Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formarea Profesională 
CCD – Casa Corpului Didactic 
CJAPP – Centrul Judeţean de Asistenţă Psiho-Pedagogică 
ONG – Organizaţie Nonguvernamentală 
PEST – Politic, Economic, Social, Tehnologic 
SWOT – Strengths (Puncte tari), Weaknesses (Puncte slabe), Opportunities (Oportunităţi), Threats 
(Ameninţări)   
SPP – Standarde de Pregătire Profesională 
TIC – Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale 
ADR – Agenţia de Dezvoltare Regională  
CEAC – Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii 
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PARTEA A 5-A. ANEXE 
 

ANEXA 1. PATRIMONIUL ŞCOLII  
 
• Corp 1 - Strada Tipografiei 
- Cantină - 557mp; 
- Cămin - 646 mp - 230 locuri; 
- terenul curţii interioare – 2396 mp; 
• Corp 2 - Strada Samoil Isopescu 
 - Clădire învăţământ - 1019mp - 18 săli de clasă, 18 laboratoare şi cabinete; 
 - Ateliere – 609 mp; 
 - Magazie - 8mp; 
 - Garaj - 99mp; 
 - Garaj -  32 mp; 
 - Teren de sport - 1520mp; 
 - Terenul curţii interioare - 4203 mp  
            - Baza materială (Anexa 2) 
 

ANEXA 2. BAZA MATERIALĂ 
 
Sălile de clasă sunt amplasate pe trei nivele şi sunt dotate cu table, bănci, scaune, pardoseală; 
Laboratoare şi cabinete:  
- Trei laboratoare de informatică dotate cu calculatoare Pentium IV; 
- Un laborator de sănătatea şi securitatea muncii Safety Lab 
- Un laborator pentru lecţii AEL; 
- Laborator de chimie; 
- Laborator de fizică; 
- Laborator de electronică; 
- Două laboratoare de electrotehnică; 
- Cabinetul de limba română;  
- Cabinetul de limbi moderne este dotat cu PC, videoproiector şi o multitudine de cărţi şi dicţionare; 
- Cabinetul de matematică dispune de numeroase corpuri geometrice, planşe cu formule 
matematice şi diverse grafice; 
- Cabinetul de geografie are în dotare numeroase hărţi, atlase, cărţi; 
- Cabinet de ştiinţe sociale; 
- Cabinet de istorie; 
- Cabinet de construcţii; 
- Cabinet de mecanică; 
- 2 săli de sport care dispun de echipament sportiv necesar bunei desfăşurări a orelor de educaţie 
fizică; masă de tenis, grup sanitar, 2 vestiare; 
- Terenul de sport este înconjurat de gard, dispune de 6 coşuri de baschet, 2 porţi , o groapă de 
nisip şi marcaje pentru jocurile sportive; 
- Biblioteca dispune de 20986 volume. 
- Cantina şi căminul au o capacitate de 130 de locuri şi se află în imediata apropiere a liceului. 
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ANEXA 3. FORMAREA PERSONALULUI DIDACTIC ÎN ANUL ŞCOLAR 
2014-2015 

 

Abiculesei M Rolul și importanța tehnologiei în educație 

Chiricheş R. Curs „Valenţe culturale SSM” 

Ciobanu B. 

„Ghidul de utilizare în siguranţă a Internet” 
„Valenţe culturale ale sănătăţii şi securităţii în muncă” 
Curs ”Reţea de formare continuă a cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia, 
instrumentaţia virtuală şi web 2.0 în aria curriculară Matematică şi ştiinţe ale naturii 
ProWeb” 

Colţuneac R.  
Rolul şi importanţa tehnologiei în educaţie 
Valenţe culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă 
Managementul comunicării instituţionale 

Grosu M. 
Activitatea de informare ”Ghidul de utilizare  în siguranţă a Internetului” 
Curs ”Management educaţional” 

Hapenciuc C. 
Rolul şi importanţa tehnologiei în educaţie 

Curs „Scrierea şi managementul propunerilor de finanţare în context ERASMUS+” 

Horga I. 

„Metode eficiente de învăţare a fizicii”  
„Ghidul de utilizare în siguranţă a Internet” 
„Educativa-Oportunităţi de studiu în străinătate pentru elevi” 
Reţea de formare continuă a cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia, 
instrumentaţia virtuală şi web 2.0 în aria curriculară Matematică şi ştiinţe ale naturii 
(Proweb)” 
Formare formatori - curs 

Hudici G. 

„Metode eficiente de învăţare a fizicii”; 
„Reţea de formare continuă a cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia, 
instrumentaţia virtuală şi web 2.0 în aria curriculară Matematică şi ştiinţe ale naturii 
(Proweb)”  
Rolul şi importanţa tehnologiei în educaţie 

Irimia D. 
Curs ”Tehnici CLIL” 
Imba engleză - avansati 

Petrache A. 
Curs ”Reţea de formare continuă a cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia, 
instrumentaţia virtuală şi web 2.0 în aria curriculară Matematică şi ştiinţe ale naturii 
ProWeb” 

Pauliuc N. Rolul şi importanţa tehnologiei în educaţie 

Lazăr C. Curs ”Management educaţional” 

Popescu A. 
Rolul şi importanţa tehnologiei în educaţie 
Examen de evaluare a noţiunilor de bază Google 

Rebenciuc S. 
„Educativa-Oportunităţi de studiu în străinătate pentru elevi” 
Participarea la cursul de formare “Tehnici CLIL” 

Şovea A. 
Sesiunea de formare ””Educativa – Oportunităţi de studiu în străinătate pentru 
elevi” 
Curs „Scrierea şi managementul propunerilor de finanţare în context ERASMUS+” 
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ANEXA 4. ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ A CADRELOR DIDACTICE 
 

Abiculesei M. - Monitor de calitate pentru certificarea calificării profesionale ; 
- Profesor asistent la probele de evaluare a competenţelor digitale şi lingvistice 
din cadrul examenului de bacalaureat 2015; 
- Responsabil cerc pedagogic – domeniul „Construcţii, instalaţii şi lucrări publice”; 
- Prezentare ppt şi dezbatere cu tema „Case independente din punct de vedere 
energetic”; 
- Organizator Cerc pedagogic; 
- Elaborare  subiecte – Olimpiada pentru disciplinele tehnice – domeniul 
„Construcţii, instalaţii şi lucrări publice”; 

Andrieş O. - Membru evaluator în comisii de examen pentru certificarea calificărilor 
profesionale; 
- Membru în comisia pentru examene de diferenţe a elevilor transferaţi de la alte 
domenii şi specializări; 
- Activităţi de voluntariat în cadrul proiectului „Ajutor la teme”. 

Ambrosie T. - Organizarea Cercului metodic al profesorilor de geografie  
- Organizator al fazei judetene a Proiectului National „Impreuna”; 
- Participare la Simpozionul Naţional „Arborii ocrotiti - simbol al vitalităţii, 
diversităţii şi frumuseţii”; 
- Organizare Cercului metodic al coordonatorilor de proiecte educaţionale şi 
programe europene; 
- Organizarea etapei judeţene a sesiunii naţionale de comunicări ale elevilor din 
clasele liceale la disciplina geografie; 
- Îndrumător de practică pedagogică pentru studenţi de la USV; 
- Elaborare aplicaţie candidatură pentru obţinere finanţare UE pentru proiect de 
formare continuă prin Erasmus+; 
- Îndrumător practică pedagogică; 
- Metodist ISJ; 
- Membru în consiliul consultativ al ISJ – disciplina geografie. 

Chiricheş R. - Profesor evaluator la proba de evaluare a competenţelor digitale şi lingvistice 
din cadrul examenului de bacalaureat 2015; 
- Organizarea concursului „Cangurul lingvist”, secţiunile limba engleză şi limba 
franceză; 
- Organizarea olimpiadei de limba engleză- etapa pe şcoală si  etapa locală; 
- Organizarea  Concursului Judeţean de Limba Engleză Biodiversity  
- Profesor îndrumător, evaluator şi membru în echipa de elaborare a subiectelor 
la concursul local de limbă engleză „Behind the Words”. 

Ciobanu B - Vicepreşedinte în Comisia de organizare şi evaluare a etapei judeţene a 
Olimpiadei de biologie; 
- Membru al Comisiei de organizare şi evaluare a etapei judeţene a Concursului 
de comunicări ştiinţifice al elevilor de liceu la disciplina biologie; 
- Coordonator proiect „Calendarul sănătăţii”;  
- Evaluator simulare bacalaureat; 

Colţuneac R. - Organizarea concursului „Cangurul lingvist”, secţiunile limba engleză şi limba 
franceză; 
- Activităţi în cadrul cercului pedagogic al bibliotecarilor cu tema   „Eficientizarea 
tehnicilor de lucru cu cartea” 

Cozmiuc M. - Profesor asistent la probele scrise ale examenului de bacalaureat 2015 
- Organizator al etapei municipale a olimpiadei naţionale a sportului şcolar la 
ramura sportivă  fotbal băieţi; 
- Organizator al activităţii intitulate “Săptămâna Sportivă SAMIS” 

- Organizator al Cercului metodic al profesorilor de educaţie fizică:  
- Participare la Spartachiada Profesorilor   

Georgescu 
M. 

- Membru evaluator la  examenele de certificare a calificării profesionale; 
- Întocmirea de CDL-uri de pregătire practică comasată, domeniul mecanic: 
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Membru în comisia de simulare a examenului de bacalaureat de la Colegiul 
Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava 

Grosu C. - Membru evaluator la examenele de certificare a  calificării profesionale nivel 3 
- Organizator al etapei judeţene a Concursului Naţional ,,Ştiu şi aplic – Sănătatea 
şi securitatea muncii se deprind de pe băncile şcolii”  
- Membru evaluator la etapa judeţeană a Olimpiadei la disciplinele tehnice – 
domeniul ,,Mecanică” 
 

Grosu M. - Membru al comisiei de Bacalaureat; 
- Organizare Cerc metodic al coordonatorilor de proiecte educaţionale şi 
programe europene; 
- Membru în Comisia de organizare şi evaluare a etapei judeţene a  Concursului 
de chimie „Petru Poni”; 
- Membru în Comisia de organizare a examenului de definitivat; 
- Evaluator în cadrul examenului de titularizare la Şcoala Creştină „Natanael”; 
- Membru în comisia de simulare a examenului de bacalaureat de la Colegiul 
Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava. 

Hapenciuc C. - Membru  în  Consiliul consultativ pentru aria curriculară „Tehnologii” din cadrul 
I.S.J. Suceava; 
- Preşedinte al comisiei de simulare a examenului de bacalaureat; 
- Preşedinte al comisiei de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi 
digitale; 
- Preşedinte al comisiilor de certificare a calificării profesionale nivel 3,4 şi 5; 
- Membru în comisia de organizare şi desfăşurare a concursului de definitivat şi 
titularizare; 
- Monitor de calitate în comisiile de examen pentru certificarea calificărilor 
profesionale; 
- Membru în comisia judeţeană a Olimpiadei la disciplinele tehnice  
- Membru în comisia pentru examene de diferenţe a elevilor transferaţi de la alte 
domenii şi specializări; 
- Activităţi de voluntariat în cadrul proiectului „Ajutor la teme” 
- Particparea la Simpozionul Internaţional ,, România între occident şi orient” 
Fălticeni. 

 Horga I. - Evaluator simularea examenului de bacalaureat; 
- Membru al Corpului de metodişti ai Inspectoratului Şcolar al Judeţului Suceava 
- Evaluator în cadrul concursurilor de fizică ”Ştefan Procopiu”, „Impuls 
perpetuum”, „Olimpiada de ştiinţe pentru juniori”. 

Hreban C. - Profesor evaluator la evaluarea competenţelor lingvistice din cadrul examenului 
de bacalaureat; 
- Evaluator simularea examenului de bacalaureat; 
- Organizarea cercului pedagogic şi realizarea unor activităţi demonstrative, în 
luna martie, în cadrul cercului pedagogic, zona Suceava, desfăşurat la liceul 
nostru  
- Editarea revistei şcolii; 

Hudici G. - Membru al Consiliului Consultativ al Calităţii la nivelul Inspectoratului Şcolar 
Judeţean Suceava; 

- Evaluator examenul de bacalaureat; 
- Evaluator Concurs interjudeţean de fizică Cygnus; 
- Evaluatori în cadrul concursurilor de fizică ”Ştefan Procopiu”, „Impuls 
perpetuum”, „Olimpiada de ştiinţe pentru juniori” ; 
- Membru în comisia de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale de la 
Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” ; 
- Membru în comisie de bacalaureat; 
- Activităţi de voluntariat în cadrul proiectului „Ajutor la teme”. 

Irimia D. - Membru comisie şi evaluator la faza judeţeană şi naţională a Olimpiadei din 
cadrul ariei curriculare Tehnologii – domeniul „Construcţii şi lucrări publice”; 
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- Evaluator la examenul de certificare a calificărilor profesionale nivel 3 , nivel 4 şi 
nivel 5 ; 
- Profesor evaluator la probele de competenţe digitale bacalaureat; 
- Metodist ISJ; 
- Participare la Simpozionul regional „Ecoscience”, Colegiul Tehnic ”Petru Poni” 
Roman; 
- Participare la concursul naţional „Patrula Eco”; 
- Activitate în cadrul ASSED Suceava; 
- Particparea la Simpozionul Internaţional ,, România între occident şi orient” 
Fălticeni. 

Lazăr C. - Membru evaluator în comisii de examen pentru certificarea calificărilor 
profesionale nivel 4; 
- Membru în comisia pentru examene de diferenţe a elevilor transferaţi de la alte 
domenii şi specializări; 
- Activităţi de voluntariat în cadrul proiectului „Ajutor la teme”. 

Macovei M. - Participarea în comisiile de examen in cadrul examenului de bacalaureat; 
- Evaluator simulare bacalaureat; 
- Activitate  la cursurile Centrului de Excelenţă în matematică; 
- Organizarea fazei locale a Olimpiadei de Matematică şi a Concursului de 
Matematică Aplicată „Adolf Haimovici”; 
- Activităţi de voluntariat în cadrul proiectului „Ajutor la teme”. 

Mera T. Susţinerea inspecţiei speciale pentru acordarea gradului didactic I  

Nesteriuc A. - Membru evaluator în comisii de examen pentru certificarea calificărilor 
profesionale; 
- Membru în comisia pentru examene de diferenţe a elevilor transferaţi de la alte 
domenii şi specializări; 
- Coordonator al cercului metodic judeţean; 
- Elaborarea de subiecte pentru faza judeţeană a Olimpiadei la disciplinele din 
aria curriculară Tehnologii; 
- Actualizarea CDL - urilor pentru clasele a IX-a şi a X-a liceu domeniul electric şi 
electronică automatizări. 

Pauliuc N. - Evaluator la examenul de bacalaureat 2015 – proba scrisă şi proba de evaluare 
a competenţelor lingvistice în limba română; 
- Evaluator simulare bacalaureat; 
- Editarea revistei şcolii; 
- Organizarea cercului pedagogic  

Petrache A. - Participarea in comisiile de examen in cadrul examenului de bacalaureat; 
- Membru în comisia de simulare a examenului de bacalaureat de la Colegiul 
Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava 
- Organizarea fazei locale a Olimpiadei de Matematică şi a Concursului de 
Matematică Aplicată „Adolf Haimovici”; 
- Activităţi de voluntariat în cadrul proiectului „Ajutor la teme”;  

Popescu A. 1. 16 mai 2015, Participarea la International Round Table ,,Integrated 
Approach to Crossborder and Interregional Cooperation”, organizat de 
Universitatea ,,Ştefan cel Mare” Suceava, România 

2. 16-17 octombrie 2015, Participarea la International Scientific Seminar 
,,Similarities and differences in economic developement of Romania and Turkey 
in the last two decades”, organizat de Universitatea ,,Ştefan cel Mare” Suceava, 
România 

3. 12-13 aprilie 2015, Participarea la sesiunea internaţională de conferinţe 
pe teme de didactica limbii franceze ,,Partager pour s'enrichir”, ediţia a VI-a,  
organizat de Colegiul ,,Costache Negruzzi” Iaşi 

4. 24 ianuarie 2015, Participarea la simpozionul naţional ,,Valorile 
naţionale în creaţia Mitropolitului Bartolomeu Anania”, organizat de ASSED 
Suceava 

5. 15-20 martie 2015, Participarea la seminarul de dezvoltare personală 
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cu tema ,,Analiza şi implemantarea sistemului de control intern mamagerial”, 
modul I ,,Documentare”, 20 de ore şi modul II ,,Prezentare, Dezbatere, 
Aprofundare”, 3 ore, organizat de HeRa Software, Cluj-Napoca, România  

6.  25 aprilie 2015, Participarea la sesiunea internaţională de conferinţe pe 
teme de didactica limbii franceze ,,Partager pour s'enrichir”, ediţia a VI-a,  
organizat de Colegiul ,,Costache Negruzzi” Iaşi 

8. 8-9 mai 2015, Participarea la conferinţa internaţională ,,Regional 
Developement and Europe 2020”, organizat de Universitatea ,,Ştefan cel Mare” 
Suceava, România 

9.  9 mai 2015, Participarea la simpozionul internaţional ,,Utilizarea 
creativă a noilor tehnologii didactice. Creative use of news tehnology”, ediţia a VI-
a, Bistriţa 

10. 9 mai 2015, Participarea la simpozionul naţional de didactică ,,Şcoala, 
familia şi comunitatea-parteneri în dezvoltarea personalităţii elevilor”, ediţia a XII-
a, Botoşani 

11. 22 mai 2015, Participarea la simpozionul naţional tehnico-ştiinţific 
,,Creativitate şi tehnologie”, ediţia a II-a, Oneşti 

12. 20 iunie 2015, Participarea la simpozionul naţional şi la dezbaterea 
naţională ,,Problemele secolului XXI: delicvenţă juvenilă, consumul de droguri şi 
violenţa în şcoală”, Buzău 

Lucrări publicate de specialitate sau pe management instituţional: 
1. Violenţa şi agresivitatea în mediul şcolar, în Caiet metodic ,,Educaţia 

permanentă”, Cercul pedagogic al responsabililor Comisiei de prevenire a 
violenţei, publicaţie bianuală, nr. 8, anul III, 2015, ISSN 2344-6277, ISSN-L 2344-
6277, Editura Rof Imp SRL Suceava 

2. Studiu-cauze şi condiţii ale manifestării violenţei în mediul şcolar, în 
Caiet metodic ,,Educaţia permanentă”, Cercul pedagogic al responsabililor 
Comisiei de prevenire a violenţei, publicaţie bianuală, nr. 8, anul III, 2015, ISSN 
2344-6277, ISSN-L 2344-6277, Editura Rof Imp SRL Suceava 

3. Parteneriat educaţional, în volumul ,,Experienţe interactive e-learning în 
şcoala românească”, ISBN 978-973-7704-71-9, Editura Astra Blaj 

4.Cauzele violenţei tinerilor elevilor din zilele noastre, în volumul 
,,Problemele secolului XXI: delicvenţă juvenilă, consumul de droguri şi violenţa în 
şcoală. Culegere de materiale prezentate în cadrul simpozionului naţional”, Buzău 
2015, ISSN 2247-4692 

5. Competenţele şi atribuţiile unui manager din învăţământul preuniversitar 
actual, publicat la simpozionul naţional tehnico-ştiinţific ,,Creativitate şi 
tehnologie”, ediţia a II-a, Oneşti,  CD cu codul de identificare ISSN 2457-4341, 
ISSN-L 2457-434 

Rîşca C. - Evaluator la proba scrisă ,,Matematcă” din cadrul examenului de bacalaureat; 
- Evaluator simularea examenului de bacalaureat; 
- Activitate  la cursurile Centrului de Excelenţă în matematică; 
- Organizarea probei de baraj pentru  Concursul Internaţional de Matematică 
„Cangurul”; 
- Organizarea fazei locale a Olimpiadei de Matematică şi a Concursului de 
Matematice Aplicate „Adolf Haimovici”. 

Rebenciuc S. - Participare la Conferinţa Naţională „Teaching the  Google Generation”, Craiova; 
- Participare la Simpozionul Internaţional „Etic şi estetic în actul didactic”, 
Petricani, Neamţ; 
- Susţinerea  în cadrul proiectului educaţional „Ziua educaţiei”  a referatului „Rolul 
educaţiei şi al educatorilor”;  
- Membru în Comisia de organizare a examenului de definitivat; 
- Coordonare proiect de voluntariat „Să ne facem viaţa frumoasă unii altora” ; 
- Profesor evaluator în Comisia Judeţeană de Organizare şi Evaluare a  
Concursului Naţional „Infoeducaţia”, etapa judeţeană,  în Comisia Judeţeană de 
Organizare şi Evaluare a Olimpiadei de Tehnologia Informaţiei şi la competenţe 
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digitale  din cadrul examenului de bacalaureat. 

Şovea A. - Şef de catedră; 
- Membru evaluator în comisii de examen pentru certificarea calificărilor 
profesionale nivel 4; 
- Membru în comisia pentru examene de diferenţe a elevilor transferaţi de la alte 
domenii şi specializări. 
- Îndrumarea practicii pedagogice cu studenţi ai USV – FIESC; 
- Întocmirea CDL-ului - „Aplicaţii de bază în domeniul electric” pentru clasa a IX-a 
şcoală profesională, domeniul electric. 

Vorniceanu 
C. 

- organizarea  Concursului Judeţean de Limba Engleză Biodiversity  
- Susţinerea gradului didactic I 
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ANEXA 5. ACTIVITĂŢI ŞCOLARE ŞI EXTRACURRICULARE 
 
 

ACTIVITATEA EDUCATIVĂ DIN ANUL ȘCOLAR 2014-2015 
 

Această activitate s-a desfăşurat în concordanţă cu Planul  managerial al activităţii educative 
şcolare şi extraşcolare al C.T. ,,Samuil Isopescu” Suceava. 
 

 Activităţi desfăşurate în cadrul comisiei metodice a diriginţilor:  
 Activitate cu tema “Absenteismul și abandonul școlar”- 09.12.2014 
 Desfășurarea activității cu tema „Vulnerabilități ale tinerilor - prevenirea și combaterea 

consumului de alcool și droguri”- 21.01.2015 
 Implicarea profesorilor diriginți în organizarea activității-concurs ,,Spiritul Crăciunului în 

clasa noastră” 

 Activitatăţi desfășurate de Consiliul Școlar al Elevilor: 
 Organizarea spectacolului concurs BALUL BOBOCILOR cu tema ,,Prin Europa…” 
 Organizarea concursului ,,Spiritul Crăciunului în clasa noastră” 
 ,,Recreația muzicală” (membrii CȘE  se ocupă de selectarea melodiilor pentru perioada 

pauzelor) 
 Organizarea spectacolului de tradiţii şi obiceiuri de iarnă ,,Colindele...o parte din suflet” 

în colaborare cu formaţii artistice ale şcolilor gimnaziale din Ipotești, Udeşti şi Mitocul 
Dragomirnei, Seminarul Teologic ,,Mitropolit Dosoftei” - 16 decembrie 2014 

 Desfăşurarea unor acţiuni de curăţenie şi amenajare a spaţiilor verzi din jurul liceului şi 
căminului. 

 Activități ale Consiliului Reprezentativ al Părinţilor:  
 Participarea părinților la acțiuni de informare și popularizare desfășurate în colaborare cu 

Poliția de proximitate 
 Dezbateri cu părinții elevilor claselor a IX-a în cadrul cărora s-a semnat ,,Acordul cadru 

de parteneriat” 
 Activități de consiliere a părinților desfășurate săptămânal de către profesorii diriginți 
 Activități de consiliere și informare a părinților elevilor cu CES desfășurate de către 

psihologul școlar Vlad Florentina 
 Întâlniri semestriale ale CRP cu conducerea CTSI, Poliția de proximitate, psihologul 

școlar 

 Programe/proiecte educative din domeniul educaţiei nonformale: 
 Utilizarea mijloacelor media în realizarea proiectelor școlare. 

Rezultate:  
- dezvoltarea interesului elevilor pentru studiu individual 
- formarea abilității de asumare a rolurilor într-o echipă 

 Proiecte desfăşurate în parteneriat cu alte unităţi şcolare, ong - uri, asociaţii, parteneri 
educaţionali, instituții după cum urmează: 

 
Prevenirea traficului de persoane  

Titlul programului/ 
proiectului/campaniei 

Scurtă descriere 
Organi-

zator 
Perioada de 

implementare 
Nr. de 

beneficiari 
Parteneri 

,,Exploatarea ucide 
suflete - Alege să 

CUNOȘTI, Alege să nu 
JUDECI, Alege să 

PREVII” 

Scopul campaniei este 
de a contribui la 

reducerea cererii din 
perspectiva celor trei 
forme de exploatare 
(sexual, cerșetorie, 

muncă) prin 
informarea asupra 
condiției victimei, a 

metodelor de recrutare 
și a repercursiunilor 

legale. 

ANITP 
Octombrie 

2014- Martie 
2015 

Grup de 
elevi ai C.T. 

,,Samuil 
Isopescu” 
Suceava 

ANITP 
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Prevenirea consumului de alcool, tutun, droguri, produse etnobotanice  

Desfășurarea activității ,,Efectele consumului de alcool și cannabis asupra organismului” în 
cadrul parteneriatului educațional cu Școala Gimnazială ”Miron Costin” Suceava 

Participarea la Concursul Național de Proiecte Antidrog ,,Împreună” – locul I la etapa 
județeană 

 campanii de informare adresate elevilor, părinților: 
 

Titlul 
campaniei 

Scurtă descriere Organizator 
Perioada de 

implementare 
Nr. de 

beneficiari 
Parteneri 

Jandarmeria 
pe înțelesul 

tuturor 

Activități desfășurate în 
vederea  diminuării 

riscului consumului de 
droguri, alcool, 

substanțe etnobotanice 
și consecințelor negative 

ale acestora 

Inspectoratul 
de Jandarmi 

Județean 
Suceava 

Noiembrie 2014 
Elevi ai 

colegiului 
nostru 

Inspectoratul 
de Jandarmi 

Județean 
Suceava 

Pericolul 
consumului 
de alcool, 
droguri și 

tutun 

S-au desfășurat activități 
de consiliere a parinților 

(în cadrul ședinței 
Comitetului 

reprezentativ al părinților 
și ședințelor cu părinții 

pe clasă) dar și a 
elevilor 

Poliția de 
proximitate 

Sept-oct 2014 

Toți elevii 
CTSI și 
părinții 

acestora. 

Poliția de 
proximitate 

Titlul 
programului
/ proiectului/ 
campaniei 

Scurtă descriere Organizator 
Perioada de 

implementare 
Nr. de 

beneficiari 
Parteneri 

Proiectul 
educativ  

„Viaţa are 
culoare fără 

droguri”,  
în cadrul 

Proiectului 
Naţional 
Antidrog 

„Împreună” 

Proiectul a avut ca scop 
creşterea gradului de 
informare cu privire la 

consecinţele consumului 
de alcool, cannabis şi 

substanţe etnobotanice în 
rândul tinerilor de vârstă 
şcolară, sensibilizarea şi 

educarea elevilor în 
scopul evitării consumului 
experimental de alcool şi 

droguri şi informarea 
acestora asupra efectelor 

şi riscurilor la care se 
expun, sensibilizarea şi 
conştientizarea părinţilor 

în vederea implicării 
active şi obiective în 

prevenirea consumului de 
droguri în cadrul familiei şi 

a anturajului elevului, 
educarea adolescenţilor 

pentru ca aceştia să 
devină responsabili pentru 

propriile decizii şi să 
aleagă un stil de viaţă 

sănătos, conştientizarea 
influenţei pe care o au 

sportul şi arta ca 
alternative la consumul de 

alcool şi de droguri. 

prof. Tiberiu 
Ambrozie 

31 martie – 31 
mai 2015 

Elevi ai  C.T. 
„Samuil 

Isopescu” 
Suceava 

(din clasele 
a IX-a şi a 

X-a) 

ISJ Suceava, 
Centrul de 
Prevenire, 
Evaluare şi 
Consiliere 
Antidrog al 
Judeţului 
Suceava, 
ANITP – 

filiala 
Suceava, 

Poliţia 
Municipiului 
Suceava,  
Direcţia 

Sănătate 
Publică 

Suceava (cu 
sprijin logistic 
prin pliante 
antidrog), 

Organizaţiile 
non-

guvernament
ale 

„Euroactiv” şi 
Alecs Grup. 
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 activități de consiliere/formare pentru elevi, părinți, cadre didactice - cu referire la prevenirea 

consumului de alcool, tutun, droguri: 
 

Exemple de 
activități de 

consiliere/formare 
pentru elevi, 
părinți, cadre 

didactice 

Scurtă descriere Nr. de activități 

Nr. de 
beneficiari 

pe categorii 
(elevi, părinți, 
comunitate) 

Observații 

„Drogurile şi traficul 
de persoane – 

flageluri ale 
societăţii 

contemporane” 
 

„Nepăsarea ne face 
complici” 

Activități de 
informare privind 

traficul de 
persoane și 
consumul de 

droguri. 

Activitate de 
consiliere a 

elevilor 

Câte 3 clase 
de elevi 

Activități  
desfășurate 
împreună cu 

psihologul Mihai 
Moisoiu de la 

Agenţia 
Naţională 
Împotriva 

Traficului de 
Persoane 

Spune NU 
drogurilor, tutunului, 

alcoolului 

Prin desfășurarea 
activităților s-a 

urmărit creșterea 
gradului de 
implicare a 
părinților în 

monitorizarea 
comportamentului 

adolescenților 

Două activități de 
consiliere a 

părinților 
 

Activități de 
consiliere 

desfășurate 
individual cu 
fiecare clasă 

Toți elevii 
CTSI și părinții 

acestora. 

Poliția de 
proximitate 

Psihologul școlar 

 
 lecții de dirigenție: 

Fiecare profesor diriginte a desfășurat activități de consiliere pe această temă (a prevenirii 
consumului de alcool, tutun, droguri, etnobotanice) în cadrul orelor de dirigenție și în cadrul 
programului ,,Școala altfel”. 

Exemple de teme: 
,,Consumul de alcool- factor favorizant al comportamentului violent” 
,,Plantele etnobotanice - paradisuri artificiale”  
,,Riscurile asociate consumului de cannabis” 
,,Principii ale alimentației corecte” 
,,Medicamente versus droguri”  
,,Drogurile-paradisuri artificiale în lumea de astăzi” 
,,Medicamentele: prieten sau dușman” 
,,Vulnerabilitățile tinerilor” 

 Organizarea cu prilejul Zilei Mondiale a Sănătății a activității-concurs intitulată 
„Dreptul la o viaţă sănătoasă și un mediu sănătos!” (prof. Cristina Roşu şi prof. Gica Peiu) la 
care au participat elevi ai claselor a X-a. 

 
Apărare și protecție civilă  
 „Legislația națională în domeniul securității și sănătății în muncă, armonizată cu 

prevederile europene”- 18.11.2014 (prezentare PPT, dezbateri, referat) 
 ,,Reguli și măsuri de PSI  și protecție civilă în învățământ”- 24.11.2014 (prezentare PPT, 

dezbateri, referat)  
 ,,Măsuri de prim ajutor în caz de accident”- aplicații de coordonare a activităților în caz 

de accident  
 Prezentări  filme SSM „Napo”- în vederea informării și conștientizării elevilor cu privire la 

accidentele de muncă 
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 Activități în parteneriat cu inspectorii Inspectoratului pentru Situații de Urgență  
,,Bucovina" Suceava (ISU): 

- instruire privind evaluarea riscului de incendiu, cauze potențiale, norme, reguli și măsuri de 
prevenire și înlăturare a a incendiilor; grup țintă  - cadre didactice și personal auxiliar, numărul de 
participanți fiind de 27 persoane 
- exercițiu de evacuare în cazul producerii unui incendiu; grup țintă - elevi, cadre didactice, cadre 
nedidactice, numărul de participanți fiind de 400 persoane 

 Exercițiu de evacuare din clădire a personalului didactic, didactic  auxiliar și nedidactic  
și a elevilor din schimbul de dimineață în cazul unui cutremur de pământ, desfășurat pe 
15 decembrie 2014, nr. participanți 372 persoane 

 Organizarea concursului pe teme de SSM: ,,Știu și aplic” - Securitatea și sănătatea în 
muncă se deprind de pe băncile școlii! (8 aprilie 2015) – etapa județeană 

 
Respectarea drepturilor copilului   
 Participarea la Concursul Judeţean ,,Drepturile Omului - Drepturile Mele”, desfăşurat pe 

data de 13.12.2014 la Colegiul Național “Mihai Eminescu” Suceava (premiul al III-lea) 
 

Voluntariat, sănătate și igienă  
 Proiecte şi activităţi de dezvoltare a noilor educaţii 

Proiectul educativ ,,Construim împreună – vino să studiezi cu noi” având drept scop 
romovarea imaginii școlii, consilierea şi orientarea şcolară şi profesională a elevilor claselor a VII-a 
şi a VIII-a  

,,Reţele sociale şi protecţia datelor personale” Conștientizarea elevilor privind  pericolul 
neprotejării datelor personale postate pe Internet 

Activități în cadrul proiectului internațional ,, Eco școala” 
Organizarea etapei județene a concursului Biodiversity cu tema ,,The Power of Nature” -

8.05.2015 
Implicarea unor cadre didactice în proiectul inițiat de Biblioteca Județeană I.G. Sbierea” 

Suceava ,,Ajutor la teme” 
 

 Evenimente din Calendarul activităţilor educative  
Ziua Naţională a României a fost marcată printr-o expunere si concursul pe teme de istorie 

si geografie intitulat „96 de ani de la Marea Unire” organizat în noiembrie 2014 de către prof. 
Tiberiu Ambozie şi prof. Mihail Georgescu;  activitatea a fost însoţită de realizarea unui program 
artistic de către prof. Gica Peiu  

„Unirea Principatelor” expunere realizată de către prof. Tiberiu Ambozie şi prof. Marcel 
Puha. 
      

 Activităţi pentru timpul liber:  

Nr. 
crt. 

Denumirea activității de timp liber 
Număr de 

elevi 
participanți 

Număr de cadre 
didactice (părinți 

participanți) 

1.  

Excursie de studiu 
,,Să descoperim universul științei”, în parteneriat cu 
Colegiul Economic ,,Dimitrie Cantemir” Suceava, 

ocazie cu care elevii au participat la evenimentele din 
cadrul Festivalului de Științe desfășurat la Iași în 

aprilie 2015 

15 2 cadre didactice 

2.  
Tabăra socială ,,Perla Land” Costinești 

(în parteneriat cu DJTS Suceava) (iulie 2015) 
10 1 cadru didactic 

3.  

Marșul împotriva violenței, consumului de alcool, 
tutun și droguri, a accidentelor rutiere 

,,Fii conștient nu dependent” – 13.05.2015 în cadrul 
Săptămânii naționale a voluntariatului 

60 4 cadre didactice 

4.  
Tabăra Concursul Naţional de Proiecte  Antidrog 

„Împreună” – Eforie Sud (august 2015) 
4 1 cadru didactic 
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 Proiecte şi activităţi de dezvoltare a noilor educaţii  
 
 Activităţi desfăşurate în Săptămâna Educaţiei Globale: „Alimentație sănătoasă - stil de 

viață sănătos”, „Mănânc, deci exist” (prof. Tiberiu Ambrozie), „L’alimentation équilibrée 
” (prof. Raluca Colțuneac, prof. Cristina Vorniceanu) 

 Ziua limbilor străine - activitate desfășurată pe 26.09.2014 
 Participarea unui număr mare de cadre didactice din școală la „Spartachiada 

profesorilor” 2-4.10.2014 (prof. Marius Cozmiuc a participat și ca organizator) 
 Participarea unui număr mare de elevi și cadre didactice la evenimentul european 

,,Noaptea Cercetătorilor”- 26.09.2014 
 Activităţi privind educaţia pentru mass-media (culegerea de materiale pentru editarea 

revistei şcolii ,Mozaic…”). 
 Competiţii sportive:  
o Campionatul de fotbal pe școală - 22.09.2014-10.10.2014 
o Campionatele de tenis de masă și de șah- 19.01.2015-23.01.2015 
o Activitate de înot desfășurată săptămânal cu elevi ai CTSI la USV Suceava 
o ,,Săptămâna sportivă SAMIS” și Cupa SAMIS JUNIOR (fotbal, tenis de masă, șah, 

skandenberg) – 25.05.2015-29.05.2015 
 Participarea la Sesiuni de comunicări în cadrul parteneriatului ,,Noi şi Europ” desfăşurat 

la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, 22 noiembrie 2014 – prezentare 
Power Point realizată de elevi ai CTSI 

 Organizarea unui spectacol de muzică și poezie pentru omagierea poetului ,,Mihai 
Eminescu” (15.01.2015) 

 Susținerea referatului în cadrul Consiliului Profesoral din martie 2015 cu tema ,,Rolul 
perfecționarii și al formării continue ale cadrelor didactice prin accesarea de proiecte 
europene” 

 Participarea la dezbaterea pe bază de referate cu tema ,,Unitate în diversitate” 
Aspecte care pot fi îmbunătățite: 

- implicarea mai multor parteneri din cadrul comunității locale în activitățile desfășurate în 
cadrul programului „Să știi mai multe, să fii mai bun” 

- implicarea activă a părinților în activitățile desfășurate. 

 Modalităţi de diseminare a activităţilor educative 
- Diseminarea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare prin intermediul mass-media, în 

cadrul unor mese rotunde și pe site-ul şcolii:  www.samuilisopescu.ro 

 
PROGRAMUL „ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN” 
Activităţi derulate:  activităţi de educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos, activităţi de  
educaţie ecologică şi de protecţie a mediului, activităţi cultural – artistice, activităţi tehnico-
ştiinţifice, activităţi de orientare şcolară şi profesională, activităţi sportive, activităţi de petrecere a 
timpului liber. 
Aspecte pozitive: 

 implicarea unui număr mare de elevi în propunerea şi desfăşurarea unor activităţi potrivite 
intereselor acestora 

 dezvoltarea la elevi a abilităţilor de lucru în echipă, de comunicare, educarea simţului artistic 

 dezvoltarea la elevi a spiritului critic şi autocritic 

 lărgirea orizontului ştiinţific şi cultural al elevilor şi cultivarea gustului pentru cercetarea ştiinţifică 
Aspecte care pot fi îmbunătăţite: 

 implicarea mai multor parteneri din cadrul comunităţii locale în activităţile desfăşurate în 
cadrul programului „Să ştii mai multe, să fii mai bun” 

 implicarea activă a părinţilor în activităţile desfăşurate. 
Modalităţi de diseminare a activităţilor educative 
Diseminarea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare prin intermediul mass-media, în cadrul 
unor mese rotunde şi pe site-ul şcolii:  www.samuilisopescu.ro 

 

 

http://www.samuilisopescu.ro/
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ANEXA 6. 
 REZULTATELE ELEVILOR LA CONCURSURI ŞI OLIMPIADE (2014-2015) 
 
 Participarea unui nr de 4 elevi (din clasa a XI-a, profil tehnic) în proiectul Erasmus+ 
,,Cooperare europeană pentru îmbunătăţirea competenţelor profesionale în proiectarea asistată de 
calculator CAD 2D/3D”, în Germania (4-10 mai 2015) 

 
Premiul I – Concursul Naţional de Proiecte Antidrog ,,Împreună” – etapa judeţeană 
Premiul I – etapa judeţeană a Olimpiadei ,,Tehnologii”, domeniile Electric, electromecanic,  

electrotehnic respectiv electronică, automatizări, telecomunicaţii 
Premiul I – Concursul de Matematică Aplicată ,,Adolf Haimovici”clasele a IX-a şi a XII-a – 

etapa judeţeană 
Premiul I Concursul interjudeţean de matematică ,,Spiru Haret” clasa a IX-a etapa 

interjudeţeană 
Premiul I – Concursul  judeţean ,,Cetăţean european”,   ,,Iniţiativa în afaceri” etapa 

judeţeană 
Premiul II - Concursul Regional ,,Creative Business” 
Premiul III Concursul judeţean ,,Drepturile Omului, Drepturile Mele”, ,,Ştiu şi aplic” 
Premiul III si mentiune – Concursul de fizică ,,Ştefan Procopiu”, etapa judeţeană, clasa a 

IX-a 
Menţiune la Concursul Internaţional ,,Orizonturi creative” 

 

 prof. Hudici G. – locul III la etapa judeţeană a  concursului “Ştefan Procopiu” (Miron Cristi) 

 prof. Horga I. – premiul III (Miron David) şi menţiune (Rîpan Robert) la etapa judeţeană a  
concursului „Ştefan Procopiu” 

 prof. Petrache A. – 2 locuri I la etapa judeţeană a Concursului de matematică aplicată 
„Adolf Haimovici” (Miron Cristi, Miron David) 

 prof . Petrache A. – 2 locuri I la etapa interjudeţeană a Concursului de matematică aplicată 
„Spiru Haret” (Miron Cristi, Miron David) 

 prof. Ciobanu B.I.– menţiune la etapa judeţeană a Olimpiadei de biologie (Aruştei 
Georgiana) 

 prof. Ambrozie T. - premiul I cu proiectul educativ „Colorează-ţi viaţa fără alcool şi canabis” 
prezentat de elevele Şfabu Iulia, Şfabu Andreea, Viziteu Daniela si Chirilă Alexandra din 
clasa a X-a D, la faza judeţeană a Proiectului National Antidrog „Impreună”; Elevii care au 
câştigat acest premiu au parcipat la Tabara “New Paradise” de la Eforie Sud.  

 prof. Rosu C. a indrumat echipajul CTSI format din elevii Arustei Georgiana, Ilincăi Gabriel 
şi Ureche Alina (X D), care au obţinut premiul al III-lea la concursul intitulat „Drepturile 
omului-drepturile mele ” şi premiul al II-lea la Concursul Judeţean “Iniţiativa în afaceri”; 

 prof. Rosu C. - premiul I la Concursul Judeţean “Cetăţean European”; 

 prof. Cozmiuc M. a obţinut cu elevii la Olimpiada Naţonală a Sportului Şcolar - ONSS 
atletism-pentatlon echipe, etapa judeţeană locul II la fete şi locul III la băieţi; 
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ANEXA 7. 
ORGANIZAREA DE OLIMPIADE, CONCURSURI ȘCOLARE, CERCURI 

PEDAGOGICE 
 
 
 

 Organizarea etapei locale a olimpiadei la disciplina matematică, clasele VII-XII, 14 februarie 
2014 

 Organizarea concursului naţional de matematică, etapa locală ,,Adolf Haimovici”, clasele 
IX-XII, 14 februarie 2015 

 Organizarea etapei municipale a olimpiadei naționale a sportului școlar la ramura sportivă  
fotbal băieți şi fete  29.11. 2014 

 Organizarea activității extracurriculare ,,Săptămâna Sportivă SAMIS”, având mai multe 
ramuri sportive, desfășurată în perioada 26-30 mai 2015 

 Organizarea cercului de prevenire a violenţei în mediul şcolar, 27.03.2015 

 Organizarea olimpiadei de limba engleză, etapa municipală, 21.02.2015 

 Organizarea olimpiadei pentru aria curriculară Tehnologii, etapa judeţeană, proba practică, 
24.02.2015 

 Organizarea cercului metodic la geografie, 23 mai 2015 
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ANEXA 8. CURRICULUM 
 
ACTE NORMATIVE 
 
1. Legea nr. 1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale  
2. Legea 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 
3. Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 

privind asigurarea calităţii educaţiei 
4. Ordonanţă de urgenţă nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei 
5. Ordin nr. 4925/08.09.2005 referitor la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar 
6. Ordin nr.1409/29.06.2007 cu privire la aprobarea strategiei Ministerului Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de 
învăţământ preuniversitar. 

7. Ordin nr. 5565/7.10.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind actele de studii şi 
documentele şcolare în învăţământul preuniversitar 

8. Ordinul nr.5132/10/09/2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte; 
9. Ordin nr. 1081/24.05.2007 referitor la proiectele ce vor fi finanţate de către Ministerul Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului prin Programul de Granturi pentru Educaţie. 
10. OMEN 4430 din 29.08.2014 privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de organizare şi 

desfăşurare a examenului de Bacalaureat 2015; 
11. Ordinul 4595/22.07.2009 cu privire la aprobarea criteriilor de performanţă pentru evaluarea 

cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar; 
12. Ordinul MECTS nr. 6143/1.11.2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a 

activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar; 
13.  Ordinul MECTS nr. 5.564/2011 privind aprobarea Metodologiei de acreditare si evaluare 

periodica a furnizorilor de formare continua si a programelor de formare oferite de acestia  
14. Ordinul nr. 5497/25.10.2006 privind aprobarea criteriilor de acordare a atribuţiilor de 

perfecţionare prin definitivarea în învăţământ şi gradele didactice II şi I, instituţiilor de 
învăţământ superior - centre de perfecţionare; 

15. Ordinul nr.5561/31.10.2011 privind Metodologia de formare continuă a personalului didactic din 
învăţământul preuniversitar; 

16. Ordinul. nr. 3337/08.03.2002 privind activitatea desfăşurată de consilierul pentru proiecte şi 
programe educative şcolare şi extraşcolare în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

17. Ordinul nr. 4247/21.06.2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Naţional al Elevilor. 

18. Ordin nr. 3313/2.03.2009 privind aprobarea planurilor de învăţământ pentru cultura de 
specialitate, pregătire practică şi stagii de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii, 
pentru clasa a X-a a şcolii de arte şi meserii, clasa a XI-a an de completare, clasa a XI-a/a XII-a 
şi a XII-a/a XIII-a, ciclul superior al liceului tehnologic şi al planurilor de învăţământ pentru 
cultura de specialitate, clasa a X-a liceu tehnologic, cursuri de zi şi serale (valabile în anul 
şcolar 2012-2013 pentru clasa a XIII-a liceu tehnologic, ruta progresivă de calificare). 

19. Ordin nr. 3411/16.03.2009 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasa a IX-
a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învăţământ de zi şi învăţământ seral  

20. Ordin nr. 3412/16.03.2009 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru: clasa a X-
a, şcoala de arte şi meserii; clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, ruta directă 
de calificare; clasa a XI-a, anul de completare; clasele a XI-a - a XII-a şi a XII-a / a XIII-a, ciclul 
superior al liceului, filiera tehnologică, cursuri de zi şi seral  

21. Ordin nr. 3423/18.03.2009 privind aprobarea planurilor de învăţământ pentru cultura de 
specialitate, pregătire practică şi strategii de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii, 
pentru clasele a XI-a - a XII-a şi a XII-a - a XIII-a, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, 
cursuri de zi 

22. Ordin nr. 4463/ 12.07.2010 privind aprobarea programelor şcolare pentru cultura de 
specialitate, pregătire practică săptămânala şi pregătire practică comasată pentru clasa a X-a 
ciclul inferior al învăţământului liceal, filiera tehnologică, domeniile de pregătire generală, pentru 
care se asigură pregatirea prin învăţământul preuniversitar 

http://www.isjbn.ro/upimg/Legea_544.pdf
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23. Ordin nr.3331/ 25.02.2010 privind aprobarea planurilor de învăţământ pentru cultura de 
specialitate, pregătire practică săptămânală şi pregătire practică comasată pentru clasele a IX-
a şi a X-a ciclul inferior al învăţământului liceal, filiera tehnologică, formele de învăţământ zi şi 
seral 

24. Ordin MECTS nr. 3081/27.01.2010 privind aprobarea planului-cadru de învăţământ pentru 
clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învăţământ de zi şi învăţământ seral.  

25. Ordin 4857/ 31.08.2009 privind aprobarea programelor şcolare pentru clasa a IX-a ciclul inferior 
al liceului, filiera tehnologică - domeniile de pregătire de bază, a standardelor de pregătire 
profesională, a planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare pentru unele calificări 
profesionale de nivel 2, 3 şi 3 avansat (postliceală) pentru care se asigură pregătirea prin 
învăţământul preuniversitar.  

26. OMECTS. 3081/27.01.2010 privind aprobarea planului cadru de învăţământ pentru clasa a X, 
ciclul inferior la liceului, filiera tehnologică, învăţământ de zi şi seral 

27. OMECTS NR. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii in sistemul national de 
invatamant, anexa 1, art 2 

28. OMECTS 5346/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de admitere în învăţământul 
postliceal 

29. OMECTS 5562/2011 pentru aprobarea metodologiei privind sistemul de acumulare, 
recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile 

30. OMECTS 3168/ 3.02.2012 privind organizarea şi funcţionarea învăţământului profesional ci 
durata de 2 ani 

31. OMECTS 3539/ 14.03.2012 privind aprobarea contractului de pregătire practică a elevilor din 
învăţământul profesional şi tehnic 

32. OMECTS 3749/ 19.04.2012 privind aprobarea planurilor de învăţământ pentru cultura de 
specialitate, pregătire practică şi stagii de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii 
pentru clasa a X, învăţământ profesional de 2 ani 

33. OMECTS 4681/29.06.2012 privind aprobarea curricumului pentru cultura de specialitate, 
pregătire practică şi stagii de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a X, 
învăţământ profesional de 2 ani 

34. OMEN 3548/ 15.04.2013 pentru aprobarea planurilor de învăţământ pentru pregătire practică şi 
stagiu de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a XI, învăţământ 
profesional de 2 ani 

35. OMEN 4888/26.08.2013 privind aprobarea  metodologiei de organizare şi desfăşurare a 
examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii învăţământului profesional 
cu durata de 2 ani 

36. OMEC Nr.3337 din 08.03.2002 privind activitatea desfăşurată de consilierul pentru proiecte şi 
programe educative şcolare şi extraşcolare în cadrul unor unităţi de învăţământ preuniversitar 

37. OMEN 3637/19. 06.2014 privind structura anului şcolar 2014-2015 
38. OMEN nr. 4430/29.08.2014 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat 

naţional – 2015 
39. OMEN 3136/20.02.2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a 

învăţământului profesional cu durata de 3 ani 
40. OMEN 3152/24.02.2014 privind aprobarea planurilor cadru de învăţare pentru învăţământului 

profesional cu durata de 3 ani 
41. OMEN 4437/29.08.2014 privind aplicarea programelor şcolare în învăţământul profesional de 

stat cu durata de 3 ani şi în învăţământul profesional special, începând cu anul şcolar 2014-
2015, precum şi pentru aprobarea programei şcolare pentru consiliere şi orientare, curriculum 
diferenţiat pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, clasele a IX-a, a X-a, a 
XI-a 

42. OUG nr 49/2014 
43. OMECTS 5545/6.10.2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a 

claselor de frecvenţă redusă în învăţământul preuniversitar obligatoriu. 
44. HG 918/20.11.2014 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor 
45. OMEN 4434/29.08.2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a 

examenului de certificare a calificărilor absolvenţilor de învăţământ liceal, filieră tehnologică. 
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46. OMEN 4888/26.08.2014 aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a examenului de 
certificare a calificărilor profesionale pentru absolvenţii de învăţământul profesional de stat cu 
durata de 2 ani. 

47. OMEN nr. 3152 din 24.02.2014 privind aprobarea planului cadru de învăţământ pentru 
învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani 

48. OMEN nr. 3731 din 26.06.2014 privind aprobarea planurilor de învăţământ pentru cultura de 
specialitate şi pregătirea practică săptămânală din aria curriculară Tehnologii precum şi pentru 
SPP-CDL-uri, pentru clasa a IX-a, ÎP cu durata de 2 ani 

49. OMEN nr. 4420 din 27.08.2014 pentru modificarea OMEN 4888 din 2013 privind aprobarea 
metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenuui de certificare a calificării profesionale 
pentru absolvenţii ÎP cu durata de 2 ani 

50. OMEN nr. 4421 pentru modificarea OMEN nr. 5222 din 2011 privind aprobarea metodologiei de 
organizare şi desfăşurare a examenuui de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor 
ciclului inferior al liceului care au urmat SPP-urile 

51. OMEN nr. 4434 din 29.08.2014 privind aprobarea metodologiei de organizare şi desfăşurare a 
examenuui de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică 

52. OMEN nr. 4435 din 29.08.2014 aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a 
examenului de certificare a calificărilor profesionale pentru absolvenţii de învăţământul 
profesional de stat cu durata de 3 ani. 

53. OMEN nr. 4437 din 29.08.2014 referitor la aplicarea programelor şcolare în ÎP de stat cu durata 
de 3 ani şi în ÎP special, începând cu anul şcolar 2014-2015, precum şi pentru aprbarea 
programei şcolare pentru consilere şi orientare, curriculul diferenţiat pentru ÎP de stat cu durata 
de 3 ani,clasele IX, X, XI 

54. OMECS nr. 3684 din 8.04.2015 privind aprobarea planurilor de învăţământ pentru cultura de 
specialitate  şi pregătirea practică din aria curriculară Tehnologii, precum şi pentru SPP-uri , 
CDL pentru clasele a X, XI,  ÎPT de stat cu durata de 3 ani 

55. OMEN 4553/10.09.2014 privind aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia 
privind echivalarea ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin 
colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii 
universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin 
Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5553/2011, sesiunea 2014-
2015. 

56. OMEN nr. 5115/15.12.2014 privind aprobarea ROFUIP 
57. OMEN nr 4619 din 22.09.2015 privind aprobarea metodologiei cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliului de administraţie din învăţământul preuniversitar 
58.  ORDIN nr.5082/31.09.2015 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal 

şi profesional de stat pentru anul şcolar 2016-2017 
59. Ordin nr. 5232/14.09.2015 privind aprobarea Metodologiei de organizare a predării disciplinei 

Religie în învăţământul preuniversitar 
60. Ordin nr. 5079-31.09.2015 pentru modificarea OMECŞ 4496 privind structura anului şcolar 

2015-2016 
61. HG nr. 733 din 09.09.2015 
62. Ordin nr. 5231 din 14.09.2015 pentru aprobarea procedurii privind alegerea reprezentantului 

elevilor în consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământul preuniversitar din România 
63. Ordin nr. 5.080  din 31 august 2015 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de 

bacalaureat naţional – 2016 
64. OMECS nr.5058/27.08.2015 privind aprobarea programelor şcolare ale modulelor pentru 

cultura de specialitate, pregătire practică şi stagii de pregătire practică, din aria curriculară 
Tehnologii, pentru clasa a X-a şi a XI-a, ÎP cu durata de 3 ani 

 

2.2. DOCUMENTE CADRU DE REFERINŢĂ 

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României. Orizonturi 2013-2020; 

 Strategia I.Ş.J. Suceava privind accesul la educaţie; 

 Planul Regional de acţiune pentru dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic, Regiunea 
Nord-Est, 2014-2020; 
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 Planul Local de Acţiune pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic, judeţul Suceava, 2014-
2020; 

 Raport privind starea învăţământului preuniversitar la nivelul C.T. ,,Samuil Isopescu” Suceava 
pentru anul şcolar 2014-2015; 

 Strategia formării profesionale din România pentru perioada 2014-2020 

 Programul de guvernare 2012, capitolul Educaţie; 

 Plan managerial al I.Ş.J. Suceava 2012, 2013, 2014  

 Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a şcolii în România 2015-2020 

 Strategia naţională de învăţare pe tot parcursul vieţii 2015-2020 

 Strategia naţională pentru învăţământ terţiar 2015-2020 
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ANEXA 9.  
HARTA PARTENERIATELOR - AN ŞCOLAR 2015-2016 

 
  

Domeniile de pregătire şi calificările din planul de 
şcolarizare  2015/2016  

(învăţământ de zi) 
PARTENERI SOCIALI Convenţie de practică 

Nivelul de 
calificare 

Domeniul de 
pregătire/ 

profilul 

Calificarea / 
Domeniul de 

pregătire generală 

Nr. de 
elevi 

înscrişi 
Denumirea organizaţiei partenere Localitatea 

Număr de 
elevi în 

practică la 
partener 

Din care, cu convenţie conf. 
OMECTS nr 3539 din 14.03.2012  

cl a IX-a 
învăţământ 
profesional 

de 3 ani 
 

nivel 3 de 
calificare 

Mecanic Mecanic auto 29 

SC DIESEL SERVICE SRL  Bosanci 5 5 

SC SEREALEX SRL  Ipoteşti 5 5 

SC IULIU SOF SRL  Ipoteşti 5 5 

SC AUTO GRAY SRL   Ipoteşti 6 6 

 SC AUTO SCHUNN SRL  Şcheia 4 4 

SC REVLACO MOTORS SRL Şcheia 4 4 

Electric 
Electrician 

exploatare joasă 
tensiune 

17 

SC CONIN SRL  Suceava 5 5 

SC ENERGO SISTEM SRL Suceava 4 4 

SC INST ŞERBAN SRL  Suceava 4 4 

SC CONSTRUCT INSTAL 
POWER SRL  

Suceava 
4 4 

Construcţii, 
instalaţii şi 

lucrări 
publice 

Zidar-pietrar-
tencuitor 

13 

SC AGACON SRL   Suceava 4 4 

SC SUCT SA  Suceava 3 3 

SC TOP CONSTRUCT SRL Suceava 3 3 

SC TEST PRIMA SRL  Suceava 3 3 

cl a X-a 
învăţământ 
profesional 

de 3 ani 
 

nivel 3 de 
calificare 

Mecanic 
Lăcătuş mecanic 
prestări servicii 

30 

SC Adria SRL  Suceava 5 5 

SC Service Prompt SRL  Suceava 7 7 

SC Restaco SRL  Suceava 7 7 

SC Cosmi-Vas SRL   Suceava 6 6 

SC   Fetcom SRL  Suceava 3 3 

Electric 
 

Electrician 
constructor 

24 

SC General Construct SRL  Suceava 3 3 

E-ON SERVICII TEHNICE 
(Centrul de instruire E-on 
Moldova Distribuţie) 

Suceava 21 21 
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Construcţii, 
instalaţii şi 

lucrări 
publice 

Dulgher-tâmplar-
parchetar 

17 

Pinilemn SRL-D  
Ipoteşti, 
Suceava 

5 5 

SC Evesicran Com  Suceava 4 4 

SC Durass SRL Cumpărătura 2 2 

SC Edilseco SRL 
Gura 
Humorului 

2 2 

cl a X-a Tehnic 

Mecanic 26 

SC Bianco-Ely SRL  Luncusoara 3 7 

SC Cosmi-Vas SRL   Suceava 3 7 

SC Service Prompt SRL Suceava 6 2 

SC Fetcom SRL Suceava  4 1 

Electric/ calificare 
de nivel 4 
tehnician 
electrician 

electronist auto 

25 

SC Autogray SRL  
Ipoteşti, 
Suceava 

1 2 

SC Cosmi-Vas SRL Suceava 2 2 

SC Bianco-Ely SRL Luncuşoara 1 1 

SC Boscil SRL  Bosanci 1 1 

cl a XI-a 
nivel 4 de 
calificare 

Electronică 
automatizări/

Tehnic 
 

Tehnician în 
automatizări 

21 SC Betty Ice SRL  Suceava 9 9 

Electric/ 
Tehnic 

Tehnician în 
instalaţii electrice 

19 
SC General Construct SRL 
  

Suceava 3 3 

Mecanic/  
Tehnic 

 
 

Tehnician 
mecatronist 

24 

SC Autogray SRL 
Ipotesti, 
Suceava 

1 1 

SC Cosmi-Vas SRL   Suceava 3 3 

SC Bianco-Ely SRL Luncuşoara 3 3 

SC Service Prompt SRL Suceava 1 1 

SC Fetcom SRL Suceava  3 3 

cl a XII-a 
nivel 4 de 
calificare 

 

Electronică 
automatizări/  

Tehnic 

Tehnician în 
automatizări 

17 SC Betty Ice SRL Suceava 6 6 

Mecanic/  
Tehnic 

Tehnician 
mecatronist 

28 

SC Cosmi-Vas SRL   Suceava 3  

SC Bianco-Ely SRL Luncuşoara 9  

SC Service Prompt SRL Suceava 10  

SC Fetcom SRL Suceava  5  

Anul I 
învăţământ 
postliceal 
nivel 5 de 
calificare 

Construcţii şi 
lucrări 

publice/  
Tehnic 

Tehnician 
urbanism şi 
amenajarea 
teritoriului 

28 

SC MARIŞCA ILE DINU PFA Lisaura 

 

Acorduri de principiu pentru 
desfăşurarea diferitelor activităţi 

specifice domeniului (consultanţă, 
vizite, schimburi de experienţă, 
diseminări, pregătire practică şi 

SC GENERAL CONSTRUCT SRL Suceava 

SC TEST PRIMA SRL Suceava 

SC CIVICA GRUP SA Suceava 

SC EVESICRAN SRL Suceava 
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SC LOIAL IMPEX SA Suceava de laborator) 

Energetică/T
ehnic 

Tehnician 
electroenerge-

tician 
22 

E-ON SERVICII TEHNICE 
(Centrul de instruire E-on 
Moldova Distribuţie) 

Suceava  
Acord de principiu pentru 

desfăşurarea pregătirii practice de 
specialitate 

 
Mecanic/  
Tehnic 

Tehnician 
mecatronist 

 
USV, Facultatea de Inginerie 
Mecanică 

Suceava  

Contract de parteneriat pentru 
desfăşurarea diferitelor activităţi 

specifice domeniului 
(vizite,activităţi metodice, activităti 

de laborator tehnologic şi 
pregătire practică, concursuri 

profesionale) 

 
Electronică 

automatizări/    
Tehnic 

Tehnician in 
automatizări 

 
USV, Facultatea de Inginerie 
Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor 

Suceava   

Contract de parteneriat pentru 
desfăşurarea diferitelor activităţi 

specifice domeniului 
(vizite,activităţi metodice, 

ştiinţifice şi culturale, activităti de 
laborator tehnologic şi pregătire 
practică, activităţi nonformale cu 
relevanţă în activitatea educativă, 

ştiinţifică şi tehnică) 

 
Electric/  
Tehnic 

Tehnician 
electrician auto/ 

Tehnician în 
instalaţii electrice 

 
USV, Facultatea de Inginerie 
Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor 

Suceava   

Contract de parteneriat pentru 
desfăşurarea diferitelor activităţi 

specifice domeniului 
(vizite,activităţi metodice, 

ştiinţifice şi culturale, activităti de 
laborator tehnologic şi pregătire 
practică, activităţi nonformale cu 
relevanţă în activitatea educativă, 

ştiinţifică şi tehnică) 
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ANEXA 10.  
DATE PRIVIND INSERŢIA SOCIO-PROFESIONALĂ A ABSOLVENŢILOR ŞCOLII, PROMOŢIA 2015 

(SITUAŢIA LA DATA DE 1.10.2015) 
 

               Sursa: Rezultatele din ancheta realizată de diriginţi 
 
 
 

Nr. 
crt 

Clasa 

Continuare studii 

șomaj 

Loc de muncă 

NS/NR Total elevi Sc. Postlic/ 
Sc. maiștri 

Studii 
universitare 

în țară 
în 

străinătate 

1 Științe ale naturii – profil real 1 3 6 2 3 - 15 

2 Tehnician în automatizări – profil 
tehnic 

2 4 4 5 5 - 20 

3 Tehnician electrician electronist 
auto -  profil tehnic 

1 4 3 3 11 - 22 

4 Tehnician mecatronist - profil 
tehnic 

1 2 12 15 9 3 42 

5 Lăcătuș mecanic prestări servicii 
– învăţământ profesional 

1 (liceu) - - 3 - 7 11 

6 Maistru  CFDP – învăţământ 
postliceal 

- - - 18 5 2 25 

7. Tehnician devize si măsurători în 
construcții - inv. postliceal 

2 - - 17 1 3 23 

 
Notă: NS/NR – nu ştiu/ nu răspund 
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