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I. PARTEA I - CONTEXTUL 

 
“Educația trebuie să aibă ca scop nu numai formarea tinerilor pentru exercitarea unei 

meserii determinate, dar în special de a-i face capabili să se adapteze unor sarcini diferite și  

să  se perfecționeze fără încetare…, ea trebuie să tindă astfel la optimizarea mobilității și la 

ușurarea reprofilării profesionale“  
Edgar Faure 

 

I.1 VIZIUNE, MISIUNE, VALORI  

VIZIUNE  
Școala, ca factor de formare, culturalizare și socializare, asigură accesul la educație, oferă șanse 

egale de dezvoltare a personalității fiecărui tânăr prin dobândirea competențelor, în același timp ne 

propunem dezvoltarea unui învățământ orientat spre valori și creativitate, crearea unui mediu de 

educație și formare profesională care să asigure competente și abilități de utilitate directă, în profesie, 

în domeniile de expertiză, industrie și servicii, pentru tinerii și adulții din zona Suceava, județul 

Suceava și din alte județe ale Regiunii N-E. Stimulăm dezvoltarea relației de parteneriat cu 

comunitatea locala pe linia modernizării bazei didactice-materiale, cu Universitatea “Stefan cel Mare 

“ Suceava si CCD Suceava pe linia perfecționării profesorilor și ridicarea nivelului de pregătire a 

elevilor. 

Dorim să devenim o școală care să comunice cu reprezentanții comunității locale participând 

în parteneriat la evenimentele definitorii. 

 

MISIUNE  
Școala noastră oferă servicii de educație și formare profesională ce au la bază calitatea, 

performanța, promovarea valorilor europene, egalitatea șanselor pentru toți participanții în proces și 

deschiderea spre învățarea pe tot parcursul vieții. Promovează un învățământ modern, centrat pe elev, 

care alternează metodele tradiționale de predare-învățare cu metode moderne. Promovăm dezvoltarea 

calităților și aptitudinilor fiecărui elev pentru a fi capabil să-și aleagă viitorul cel mai potrivit și să se 

adapteze unei societăți dinamice. 

Colaborarea cu familia a devenit o componentă educațională de bază. 

Școala își propune să dezvolte un mediu favorabil învățării, să le ofere elevilor un start solid în 

educație, prin dezvoltarea deprinderilor și îmbogățirea cunoștințelor, prin modelarea personalității lor, 

o școală care să nu reprezinte o abstracție, un cod de norme sau un vraf de documente, ci un 

organism viabil prin resursele sale materiale și umane, care să producă  reverberații în mentalul 

colectiv, cu oameni eficienți. 

  Școala vie, mereu deschisă copiilor și cadrelor care să reprezinte un loc unde fiecare copil se 

simte liber, poate să-și dezvolte personalitatea și talentele și să se pregătească temeinic pentru 

integrarea în societatea viitorului. 
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VALORI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

I.2. PROFILUL ACTUAL AL ŞCOLII 

I.2.1 CADRUL GEOGRAFIC ȘI CULTURAL   

Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza”  este situat în cartierul Burdujeni, municipiul 

Suceava și oferă servicii educaționale pentru tinerii și adulții din zona Suceava și din județul  Suceava.  

Domeniile de pregătire sunt: uman, prin liceu teoretic cu frecvență redusă, electric, mecanic, 

servicii, estetica și igiena corpului omenesc, prin liceu tehnologic - învățământ de zi, ruta directă și 

școală profesională.  

În anul școlar 2021-2022 au fost înscriși un număr de 873 de elevi cuprinși în 33 clase la 

învățământul liceal de zi, școală profesională cu durata de 3 ani, învățământ profesional dual, și liceu 

teoretic cu frecvență redusă după cum urmează: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

Forma de învățământ 
Număr de 

elevi 
Procent 

Liceu, filieră tehnologică, curs de 

zi, cl. IX – XII 
372 42,61% 

Liceu, filieră teoretică, frecvență 

redusă, cl. IX –  XIII 
180 20,62% 

Învățământ profesional și dual curs 

de zi   
241+80=321 36,77% 

TOTAL 873 100% 

EGALITATEA DE 
ŞANSE

CALITATE CORECTITUDINE

COMPETENȚĂ PERSEVERENȚĂ
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O preocupare permanentă a școlii este grija pentru felul în care aceasta „se arată” elevilor săi. 

Școala este în permanentă curată, îngrijită și spațiile sunt bine întreținute, lucrările elevilor sunt 

expuse în clase și pe holurile școlii, atmosfera este destinsă, un psiholog școlar derulează cu succes 

programe de consiliere, personalul medical veghează la sănătatea elevilor pe tot parcursul programului 

școlar, se oferă servicii de cazare și masă pentru elevii interni, spațiile de instruire sunt adaptate 

cerințelor curriculare și particularităților colectivelor de elevi. Siguranța și securitatea elevilor și a 

personalului sunt în permanentă în atenția conducerii școlii. 

Deciziile ce se iau cu privire la tot ceea ce înseamnă „viața școlii” sunt centrate pe consultarea 

și includerea unor largi categorii: elevi, părinți, personal administrativ, membri ai comunității. 

În școală funcționează cu succes Consiliul Consultativ al Elevilor, organism ce desfășoară 

activități ce corespund intereselor si dorințelor tinerilor liceeni, Consiliul Reprezentativ al Părinților, 

organism cu rol de a întări legătura școală-familie-comunitate locală. Consiliul de Administrație are în 

componența sa elevi, părinți, reprezentanți ai Consiliului local și ai administrației locale. Activitățile 

școlii au la bază parteneriatele semnate între școală și familia fiecărui elev, parteneriatele între școală 

și diverse instituții (Primărie, Consiliul local, asociații guvernamentale sau nonguvernamentale, etc.) 

I.2.2.  SCURT ISTORIC 

Destinat școlarizării cadrelor cu pregătire medie și profesională pentru obiectivele industriale 

existente și pentru cele prevăzute a se pune în funcție în următorii ani în județul Suceava și județele 

limitrofe, începând cu anul școlar 1973 – 1974 se înființează Liceul Industrial pentru Construcții de 

mașini Suceava, prin Hotărârea Consiliului de Miniștri Nr. 655/1973 și Școala Profesională Suceava, 

de pe lângă Întreprinderea Mecanică Suceava, prin Ordinul Nr. 64/1.09.1973 al Ministerului Industriei 

Construcțiilor de Mașini Unelte și Electrotehnice. 

Grupul Școlar pentru Construcții de Mașini Suceava a continuat să se dezvolte și după 1989; 

conducerea școlii a hotărât introducerea în planul de școlarizare a claselor teoretice de liceu și a claselor 

gimnaziale. 

Ca dovadă a recunoașterii valorii sale, începând cu anul 2006 școala a obținut numele de 

Colegiu și este denumit COLEGIUL TEHNIC „ALEXANDRU IOAN CUZA”, denumire sub care 

funcționează și în prezent. 

În existența școlii noastre, personalul didactic și elevii care i-au urmat cursurile au contribuit la 

formarea unor tradiții bogate, la creșterea prestigiului instituției de învățământ. Școala și-a format 

astfel, o personalitate distinctă, s-a legitimat printr-o organizare de tip modern, printr-un înalt 

profesionalism și o reală competitivitate pe plan educațional.  

 

I.2.3.  COLEGIUL TEHNIC „ALEXANDRU IOAN CUZA” – ŞCOALĂ EUROPEANĂ 

Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava a demonstrat coerența managementului școlii 

și impactul pe care activitățile derulate în cadrul proiectelor europene l-a avut asupra culturii 

organizaționale și a ethosului școlii. 

• Cele mai importante proiectele europene pe care școala le-a parcurs, în calitate de solicitant sau 

partener de-a lungul timpului sunt: 

• Implementarea platformelor e-learning- Un instrument modern în pregătirea adulților pentru 

inserția pe piața muncii Erasmus + Acțiunea cheie 1 Educația adulților 30.06.2016- 29.06.2020 

• Împreună împotriva absenteismului Erasmus + Acțiunea cheie 1 Educația școlară 1.09.2018-

31.08.2020 
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• Dangers and opportunities of the Internet Erasmus + Acțiunea cheie 2 Parteneriate între școli 

01.09.2020 - 31.08.2021 

• Trip Feelings - Proiect Erasmus Plus  KA210-SCH-EE8D31CA - Perioada de desfășurare: 1 

noiembrie 2021- 1 noiembrie 2022 

• Preventing early school leaving through creativity and wellbeing of body and soul- Erasmus 

plus KA227    - 2020-1-RO01-KA227-SCH-095364 

Perioada de desfășurare: 01.03. 2021 – 28. 02. 2023 

• Do we know the factories of our planet? – Proiect Etwining – Perioada de desfășurare 

01.11,2021 – 01.02.2022 

• Proiect ROSE (ROmania Second Education Project) Titlul subproiectului: Start spre viitor ! 

Acord de grant nr.754/SGL/RII din 07.10.2018 Perioada de desfășurare 2018 – 2022 

• Experiența europeană – o șansă în plus pentru dezvoltarea profesională – Proiect VET 

 

Participarea cadrelor didactice la stagiile de formare din cadrul proiectelor și diseminarea 

informațiilor colegilor din școală au condus la: 

• deschidere spre participare mai eficientă la proiecte și programe europene; 

• aplicarea unui învățământ centrat pe elev, fundamentat de cunoașterea stilurilor proprii de 

învățare ale elevilor; 

• mod de abordare a învățării adaptat cerințelor curriculare și Standardelor de Pregătire 

Profesională; 

• deschidere spre învățarea la distantă pe nivel de calificare 5 și spre diversificarea formelor de 

învățământ; 

• adaptarea ofertei școlii la cerințele pe piața muncii; 

• creșterea gradului de conștientizare a cadrelor didactice privind necesarul de competențe și 

abilități pentru ca absolvenții să poată fi integrați pe piața muncii europene;  

• realizarea de suporturi de curs ce pot fi folosite și în activitatea didactică curentă. 

Pentru elevi, implicarea școlii în proiecte europene a determinat: 

• dezvoltarea unei gândiri deschise, creative, flexibile; 

• dezvoltarea independenței în gândire și acțiune; 

• formarea de abilități, deprinderi, competențe, dezvoltarea abilităților de a proiecta și desfășura 

în echipă activități specifice unei societăți comerciale; 

• dezvoltarea spiritului antreprenorial; 

• deschiderea spre a-și însuși tehnici de învățare specifice; 

• cultivarea respectului și autorespectului; 

• cultivarea interesului și motivației pentru studiul științelor.  
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I.2.4. DISTRIBUȚIA PE RUTE DE ȘCOLARIZARE ȘI PROFILE 

Unitatea școlară funcționează în anul școlar 2021-2022 cu un număr de 873 elevi cuprinși în 33 clase. 

Distribuția pe rute de școlarizare și pe profiluri este prezentată mai jos: 

 

Învățământ liceal curs de zi  -14 clase cu un efectiv de 372 elevi-procent 42,61% din numărul total 

 

Clase a IX-a  

 Clasa 

Total 

elevi Specializarea 

1 IX A 25 TEHNICIAN  IN ACTIVITATI ECONOMICE 

2 IX B 24 TEHNICIAN  IN ACTIVITATI ECONOMICE 

3 IX C 24 TEHNICIAN  ELECTRICIAN ELECTRONIST AUTO 

4 IX D 25 TEHNICIAN  MECANIC PENTRU INTRETINERE SI REPARATII 

 TOTAL 98   

 

   Clase a X-a  

1 X A 26 TEHNICIAN  IN ACTIVITATI ECONOMICE 

2 X B 24 TEHNICIAN  TRANSPORTURI 

3 X C 29 TEHNICIAN  IN INSTALATII ELECTRICE 

 TOTAL 79  
 

   Clase a XI-a  

1 XI A 34 TEHNICIAN  IN ACTIVITATI ECONOMICE 

2 XI B 33 ORGANIZATOR  BANQUETING 

3 XI C 33 TEHNICIAN  ELECTRICIAN ELECTRONIST AUTO 

 TOTAL 100   

 

   Clase a XII-a 

1 XIl A 28 TEHNICIAN  IN ACTIVITATI ECONOMICE   

2 XIl B 27 ORGANIZATOR  BANQUETING 

3 XIl C 21 TEHNICIAN  IN INSTALATII ELECTRICE 

4 XIl D 19 TEHNICIAN MECANIC PENTRU INTRETINERE SI REPARATII 

 TOTAL 95   

 

Învățământ liceal frecvență redusă  -5 clase cu un efectiv de 180 elevi-procent 20,62% din 

numărul total 

1 IX FR 30 STIINTE SOCIALE 

2 X FR 29 STIINTE SOCIALE 

3 XI FR 45 STIINTE SOCIALE 

4 XII FR 35 STIINTE SOCIALE 

5 XIII FR 41 STIINTE SOCIALE 

 TOTAL 180   
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Învățământ profesional si dual curs de zi  -14 clase cu un efectiv de 321 elevi-procent 36,77% 

din numărul total 

 

 

Clase a IX-a  

1 I A 20 FRIZER -COAFOR-MANICHIURIST-PEDICHIURIST 

2 I B 24 MECANIC AUTO-DUAL 

3 I C 14+8 14 mecanic auto + 8 electrician exploatare joasa tensiune DUAL 

4 I D  5+12 5 electrician exploatare joasa tensiune +12 mecanic auto 

 TOTAL 83   

 

Clase a X-a  

1 Il A 21 FRIZER -COAFOR-MANICHIURIST-PEDICHIURIST 

2 II B  26 MECANIC AUTO-DUAL 

3 Il C 24 MECANIC AUTO 

4 lI D 23 ELECTRICIAN EXPLOATARE JOASA TENSIUNE 

5 lI E 16 

OSPATAR, (CHELNER)  VANZATOR IN UNITATI DE 

ALIMENTATIE  

 TOTAL 110   

 

Clase a XI-a  

1 IIl A 26 FRIZER -COAFOR-MANICHIURIST-PEDICHIURIST 

2 IIl B  24 MECANIC AUTO-DUAL 

3 IIl C 28 MECANIC AUTO 

4 IIl D 25 ELECTRICIAN EXPLOATARE JOASA TENSIUNE 

5 III E 25 MECANIC AUTO 

 TOTAL 128   
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I.2.5.  OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2021-2022 

Liceu Filiera Tehnologică 

• Tehnician în activități economice 2 clase/48 locuri 

• Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații 1 clasa/24 locuri 

• Tehnician electrician electronist auto 1 clasa/24 locuri 

Învățământ profesional 

• Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist 1/24 locuri 

• Mecanic auto învățământ dual 1 clasa /28 locuri 

• Mecanic auto învățământ dual 0.5 clase /14 locuri 

• Electrician exploatare joasă tensiune învățământ dual 0.5 clase/10 locuri 

• Mecanic auto  0.5 clase /12 locuri 

• Electrician exploatare joasa tensiune 0.5 clase/12 locuri 

Învățământ liceal frecvență redusă 

• Științe sociale clasa a IX-a  FR 1 clasa/28 locuri 

 

Oferta școlară a fost elaborată ca răspuns al cererii de pe piața forței de muncă și susținută de cele 21 convenții de colaborare cu agenții economici. 

“Educația este cea mai puternică armă pe care voi o puteți folosi pentru a schimba lumea.” 

           Nelson Mandela 

                            

PARTENERI: 

 

SC EUROSPEED 

SC BUCOVINA BUS SRL 

SC YGD INSTALAȚII ELECTRICE SRLD SUCEAVA 

SC OPEN SYSTEMS SRL 

SC MASTERNEXT SRL 

SC CUPOLA COMSERV 

SC AUTONET IMPORT SRL 

SC OPEN SYSTEMS SRL 

SC FLY SOFT SRL 

CAR ÎNVĂȚĂMÂNT MUNICIPIUL ȘI ZONA 

SUCEAVA  

ASSIST SOFTWARE SRL 

SC ANY TIME SRL  

    SALON CLEOPATRA  
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OPORTUNITĂȚI: 

 

• Pregătirea practică săptămânală, în atelierele proprii  ale colegiului 

• Stagii de pregătire practică comasată la agenți economici de profil 

• Decontarea navetei elevilor 

• Obținerea permisului de conducere pentru categoria B 

• Acordarea burselor de merit  

• Acordarea burselor de studiu 

• Bursă profesională lunară în cuantum de  200 RON 

• Susținere financiară din partea operatorilor economici (200 RON la învățământul dual) 

• Operatorul economic asigură cheltuielile cu: examinările medicale obligatorii, asigurare de risc, echipamente de lucru și protecție a muncii 

• Oportunități reale de angajare 

• Acumularea de experiență în regim de voluntariat  

• Deplasări în cadrul programului Erasmus+ 

• Proiecte educaționale 
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I.3. ANALIZA REZULTATELOR ANULUI ŞCOLAR TRECUT 

I.3.1. CALITATEA PERSONALULUI DIDACTIC 

 

În anul școlar 2020-2021 școala a avut un personal didactic format din 61 de persoane din care 12 cu definitivat, 8  cu gradul didactic II ,  32 cu gradul 

didactic I si 4 cadre didactice cu doctorat, un personal auxiliar de 11 persoane și un personal administrativ de 21 de persoane. În acest an școlar un cadru 

didactic a promovat examenul de grad II cu nota 10 și un cadru didactic a susținut lucrarea de grad I obținând de asemenea nota 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Doctorat  Gradul I Gradul II  Definitivat  Debutanți  Total  

4 32 8 6 11 61 

Doctorat Grad I Grad II Definitivat Debutant
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I.3.2. REZULTATELE EXAMENELOR DE ABSOLVIRE 

 

La sfârșitul anului școlar 2020-2021 s-au înregistrat următoarele situații: 

 

1.  învățământul liceal, filiera tehnologică, profil tehnic: 

 

Nivel învățământ 

Elevi înscriși la 

început de an 

Elevi râmași la 

sfârșitul anului 

Număr elevi 

promovați 

 

Repetenți 

Total 
din care 

feminin 
Total 

din care 

feminin 
Total 

din care 

feminin 

Total cls IX-XII  

tehnic 165 31 161 31 158 30 

 

3 

Clase a IX-a 58 16 57 16 56 16 1 

Clase a X-a  26  26  26   

Clase a XI-a 44 10 41 10 40 10 1 

Clase a XII-a 37 5 37 5 36 4 1 

 

2. învățământul liceal, filiera tehnologică, profil servicii: 

 

Nivel învățământ 

Elevi înscriși la 

început de an 

Elevi râmași la 

sfârșitul anului 

Număr elevi 

promovați 

 

 

Repetenți 
Total 

din care 

feminin 
Total 

din care 

feminin 
Total 

din care 

feminin 

Total cls IX-XII  

servicii 163 99 160 99 157 97 

 

3 

Clase a IX-a 29 11 27 11 26 11 1 

Clase a X-a  54 32 53 32 51 31 1 

Clase a XI-a 57 39 57 39 57 39  

Clase a XII-a 23 17 23 17 22 16 1 

 

3. învățământul liceal, filiera teoretica, profil umanist curs de zi + frecventa redusa: 

 

Nivel învățământ 

Elevi înscriși la 

început de an 

Elevi râmași la 

sfârșitul anului 

Număr elevi 

promovați 

 

 

Repetenți 
Total 

din care 

feminin 
Total 

din care 

feminin 
Total 

din care 

feminin 

Total cls IX-XII  

umanist 231 150 230 149 220 146 

 

10 

Clase a IX-a 31 19 31 19 25 16 6 

Clase a X-a  31 21 31 21 30 21 1 

Clase a XI-a 37 22 37 22 24 22 3 

Clase a XII-a 97 65 96 64 96 64  

Clase a XIII-a 35 23 35 23 35 23  
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4. învățământul profesional: 

 

Nivel învățământ 

Elevi înscriși la 

început de an 

Elevi râmași la 

sfârșitul anului 

Număr elevi 

promovați 

 

 

Repetenți 
Total 

din care 

feminin 
Total 

din care 

feminin 
Total 

din care 

feminin 

Total cls IX-XI 362 97 357 95 328 86 29 

Clase a IX-a 129 39 126 35 109 33 17 

Clase a X-a  134 31 133 30 127 28 6 

Clase a XI-a 99 27 98 26 92 25 6 

 

✓ La examenul de bacalaureat au fost următoarele rezultate: 

 

Clasa 

 
Nr elevi promovați 

Nr. elevi înscriși la 

bacalaureat 
Nr. elevi reușiți 

Clase a XII-a A 25 25 12 

Clase a XII-a B 30 30 27 

Clase a XII-a C 22 22 6 

Clase a XII-a D 21 19 2 

Clase a XII-a E 15 13 1 

Clase a XIII-a FR 35 12 7 

TOTAL 148 121 55 

Procent  promovabilitate  45.45% 

 

✓ La examenul de certificare a calificării profesionale nivel 3–absolvenți ai învățământului profesional 

s-au obținut următoarele rezultate: 

 

Unitatea de învățământ Calificarea profesionala Promovați  Înscriși Admiși 

Colegiul Tehnic "Alexandru 

Ioan Cuza" Suceava 

Mecanic auto  49 48 48 

Electrician exploatare joasa tensiune 18 16 16 

frizer-coafor-manichiurist-

pedichiurist 
23 23 23 

TOTAL  90 87 87 

 

✓ La examenul de certificare a calificării profesionale nivel 4–absolvenți ai învățământului liceal s-au 

obținut următoarele rezultate: 

 

Unitatea de învățământ Calificarea profesionala Promovați  Înscriși Admiși 

Colegiul Tehnic "Alexandru 

Ioan Cuza" Suceava 

tehnician electrician electronist auto  

15 
15 15 

tehnician transporturi  

21 
19 19 

tehnician in activități economice  

22 
22 22 

TOTAL 58 56 56 
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I.3.3. MONITORIZAREA ABSOLVENȚILOR 

Inserția pe piața muncii: 

Absolvenți liceu 2021: 

 

Absolvenți liceu/Clasa 
Nr elevi 

promovați 

Nr. elevi 

angajați 

Continua 

studiile 

Plecați din 

tară 
Șomaj  

Clase a XII-a A 25 6 10 4 5 

Clase a XII-a B 30 5 20 3  

Clase a XII-a C 22 9 6 2 2 

Clase a XII-a D 21 6 2 1 3 

Clase a XII-a E 15 4 2 3 1 

Clase a XIII-a FR 35 22 7 3  

TOTAL 148 52 47 16 11 

Absolvenți învățământ profesional 2021: 

 

Absolvenți înv. profesional 
Nr. elevi 

promovați 

Nr. elevi 

angajați 

Continua 

studiile 

Plecați din 

tară 
Șomaj  

Mecanic auto  49 7 15 7 1 

Electrician exploatare joasa 

tensiune 
18 

4 6 4 2 

frizer-coafor-manichiurist-

pedichiurist 
23 

6 1 5 5 

TOTAL 90 17 22 16 8 

 

I.3.4. REZULTATE  LA CONCURSURI ŞI OLIMPIADE ŞCOLARE ÎN ANUL ŞCOLAR 2020 – 

2021 

 

Nr. 

crt. 

Nume 

elev 

Nume cadru 

didactic 

îndrumător 

Premiul 

obținut 

Etapa Denumirea concursului și poziția 

(conform CAEN 2021) 

1.  Boiciuc 

Daniela 

Irimiciuc 

Loredana  

I locală  Z.E.L. (Ziua Europeana a Limbilor)/ 

Secțiunea Desen  

2.  Honceriu 

Cătălin 

Irimiciuc 

Loredana 

II locală  Z.E.L. (Ziua Europeana a Limbilor)/ 

Secțiunea Desen 

3.  Babliuc 

Alessia 

Irimiciuc 

Loredana 

I locală My kind of Christmas – secțiunea 

scrisori 

4.  Luca 

Gabriel 

Ignat Elena III județeană MESERIILE PREZENTULUI ȘI ALE 

VIITORULUI, activitate în cadrul 

Proiectului județean A.L.E.G.E. R.I., 

secțiunea ESEURI 

mailto:ctalicuza@yahoo.com




 Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” Suceava, Calea Unirii Nr. 49 

Tel:  004-0230-516752  

Fax: 004-0230-516752  

e-mail: ctalicuza@yahoo.com    

 

 

18 

  
 

 

 

PLANUL DE ACTIUNE AL SCOLII 

 

 

I.3.5. PERFECȚIONAREA CADRELOR DIDACTICE  

CURSURI CU CREDITE/ORE ABSOLVITE ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021: 

 

Nume și 

prenume: 

Cursuri cu 

credite/ore 

absolvite în anul 

școlar 2010-2021: 

 Nume curs/ CPT(nr. 

ore)/ 

 Formator/ perioada de 

formare 

Cursuri avizate/Nume 

curs 

Nr. 

ore 

 Formator/ 

perioada de 

formare 

ARGANISCIUC 

OVIDIU  
15 CPT (60 ore) CPEEN 

2020-2021, Centrul  

Național  de  Politici  și  

Evaluare  în  Educație, 

      

ARHIRE 

LUCIAN 
15 CPT (60 ore) CPEEN 

2020-2021, Centrul  

Național  de  Politici  și  

Evaluare  în  Educație, 

Soluții Inovatoare Pentru 

Învățarea Și Evaluarea În 

Sistem Digital 

24 ore 
CCD Suceava iulie 

2021 

BAIDA  

CORINA 
15 CPT (60 ore) CPEEN 

2020-2021, Centrul  

Național  de  Politici  și  

Evaluare  în  Educație, 

Soluții Inovatoare Pentru 

Învățarea Și Evaluarea În 

Sistem Digital 

24 ore 
CCD Suceava iulie 

2021 

BICHEL MIHAI       

Soluții Inovatoare Pentru 

Învățarea Și Evaluarea În 

Sistem Digital 

24 ore 
CCD Suceava iulie 

2021 

BIRSAN 

ANGELICA 
      

Soluții Inovatoare Pentru 

Învățarea Și Evaluarea În 

Sistem Digital 

24 ore 
CCD Suceava iulie 

2021 

BOICIUC 

DANIELA 
      

Soluții Inovatoare Pentru 

Învățarea Și Evaluarea În 

Sistem Digital 

24 ore 
CCD Suceava iulie 

2021 

BUCULEI 

LOREDANA 
      

Soluții Inovatoare Pentru 

Învățarea Și Evaluarea În 

Sistem Digital 

24 ore 
CCD Suceava iulie 

2021 
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CAZAN 

LUMINITA 
16 CPT (64 ore) Profesor în online 

30.09-17.11.2020 Digital 

Nation 

Soluții Inovatoare Pentru 

Învățarea Și Evaluarea În 

Sistem Digital 

24 ore 
CCD Suceava iulie 

2021 

  15 CPT (60 ore) CPEEN 

2020-2021, Centrul  

Național  de  Politici  și  

Evaluare  în  Educație, 

      

CHIFAN SILVIA 16 CPT (64 ore) Profesor în online 
30.09-17.11.2020 Digital 

Nation 
      

CRĂCIUN 

ALINA 
16 CPT (64 ore) Profesor în online 

30.09-17.11.2020 Digital 

Nation 

Soluții Inovatoare Pentru 

Învățarea Și Evaluarea În 

Sistem Digital 

24 ore 
CCD Suceava iulie 

2021 

  15 CPT (60 ore) CPEEN 

2020-2021, Centrul  

Național  de  Politici  și  

Evaluare  în  Educație, 

      

CUSIAC PAULA       

Soluții Inovatoare Pentru 

Învățarea Și Evaluarea În 

Sistem Digital 

24 ore 
CCD Suceava iulie 

2021 

DUMITRESCU 

MARIA 
      

Soluții Inovatoare Pentru 

Învățarea Și Evaluarea În 

Sistem Digital 

24 ore 
CCD Suceava iulie 

2021 

DOBRINCU 

SIMONA 
25 CPT (100 ore) 

Managementul 

organizației școlare 

14.02- 11.03. 2020/ 

/Asociația DIDAKTICOS 

Timișoara 

Soluții Inovatoare Pentru 

Învățarea Și Evaluarea În 

Sistem Digital 

24 ore 
CCD Suceava iulie 

2021 

  25 CPT (100 ore) 

Managementul 

programelor 

educaționale  

14.02- 11.03. 2020/ 

/Asociația DIDAKTICOS 

Timișoara 

      

GASPAR 

LOREDANA 
16 CPT (64 ore) Profesor în online 

30.09-17.11.2020 Digital 

Nation  
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15 CPT (60 ore) CPEEN 

2020-2021, Centrul  

Național  de  Politici  și  

Evaluare  în  Educație, 

      

GRIGORE 

IONELA 
      

Soluții Inovatoare Pentru 

Învățarea Și Evaluarea În 

Sistem Digital 

24 ore 
CCD Suceava iulie 

2021 

GULA 

MIHAELA 

16 CPT (64 ore) Profesor în online 
30.09-17.11.2020 Digital 

Nation 

Profesor real într-o 

școală virtuală 
40 ore 

01.02.2021 Ora de 

net 

15 CPT (60 ore) CPEEN 

2020-2021, Centrul  

Național  de  Politici  și  

Evaluare  în  Educație, 

Proiectul transnațional de 

mentorat 

150 

ore 
D.G.E.T.S. Chișinău 

HUTU ELENA 

MONICA 
15 CPT (60 ore) CPEEN 

2020-2021, Centrul  

Național  de  Politici  și  

Evaluare  în  Educație, 

Soluții inovatoare pentru 

învățarea și evaluarea în 

sistem digital 

24 ore 
CCD Suceava iulie 

2021 

IGNAT ELENA       

Soluții inovatoare pentru 

învățarea și evaluarea în 

sistem digital 

24 ore 
CCD Suceava iulie 

2021 

IRIMICIUC 

LOREDANA 
      

Soluții inovatoare pentru 

învățarea și evaluarea în 

sistem digital 

24 ore 
CCD Suceava iulie 

2021 

MACOVEI 

CRISTINA 
  

Fenomenul violenței 

de la delimitări 

conceptuale la 

prevenire și intervenții 

eficiente 

  Soluții inovatoare pentru 

învățarea și evaluarea în 

sistem digital 

24 ore 
CCD Suceava iulie 

2021 

PLAMADĂ 

IOANA 
      

Soluții inovatoare pentru 

învățarea și evaluarea în 

sistem digital 

24 ore 
CCD Suceava iulie 

2021 
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NEACSU 

HORATIU 
15 CPT (60 ore) CPEEN 

2020-2021, Centrul  

Național  de  Politici  și  

Evaluare  în  Educație, 

      

NICODIM 

ANDREI  

16 CPT (64 ore) Profesor în online 
30.09-17.11.2020 Digital 

Nation 

Profesor real într-o 

școală virtuală 
40 ore 

01.02.2021 Ora de 

net 

15 CPT (60 ore) CPEEN 

2020-2021, Centrul  

Național  de  Politici  și  

Evaluare  în  Educație, 

      

ONOFREI 

LAURA 
      

Soluții inovatoare pentru 

învățarea și evaluarea în 

sistem digital 

24 ore 
CCD Suceava iulie 

2021 

PISLARIU 

LACRIMIOARA 
      

Soluții inovatoare pentru 

învățarea și evaluarea în 

sistem digital 

24 ore 
CCD Suceava iulie 

2021 

REBEI MARIAN 16 CPT (64 ore) Profesor în online 
30.09-17.11.2020 Digital 

Nation 

Soluții inovatoare pentru 

învățarea și evaluarea în 

sistem digital 

24 ore 
CCD Suceava iulie 

2021 

SANDRU 

CLAUDIA 
15 CPT (60 ore) CPEEN 

2020-2021, Centrul  

Național  de  Politici  și  

Evaluare  în  Educație, 

Soluții inovatoare pentru 

învățarea și evaluarea în 

sistem digital 

24 ore 
CCD Suceava iulie 

2021 

SBIERA 

OLTITA 
      

Soluții inovatoare pentru 

învățarea și evaluarea în 

sistem digital 

24 ore 
CCD Suceava iulie 

2021 

SVART 

MIHAELA 
      

Soluții inovatoare pentru 

învățarea și evaluarea în 

sistem digital 

24 ore 
CCD Suceava iulie 

2021 
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MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT OMOLOGATE ÎN VEDEREA UTILIZĂRII LOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 

Nr. 

crt.  

Nivel de 

învățământ/ 

Disciplina  

Denumire/Titlu mijloc de învățământ  Autor Producător  
Rezoluție  

omologare  

1.  Disciplina 

fizică, nivel 

liceal 

Oscilatorul liniar armonic (OLA), clasa a XI-a. 

https://library.livresq.com/details/5fa2e8604d39549f89ca9a4f  

Mihaela 

Laura GULA 

SC Ascendia 

SA, București 

Nr. 

24.580/I/26.03.2021 

2.  Disciplina 

fizică, nivel 

liceal 

Fenomene periodice. Procese oscilatorii în natură și în tehnică, clasa a 

XI-a. 

 https://library.livresq.com/details/5fc6a9594395010007546812  

Mihaela 

Laura GULA 

SC Ascendia 

SA, București 

Nr. 

24.579/26.03.2021 

3.  Disciplina 

fizică, nivel 

liceal 

Teste bacalaureat fizică mecanică, clasa a XII-a. 

https://library.livresq.com/details/6021cea701f06b000785abc9  

Mihaela 

Laura GULA 

SC Ascendia 

SA, București 

Nr. 

26.105/I/10.05.2021 

4.  Disciplina 

fizică, nivel 

liceal 

Legile lui Kirchhoff, clasa a X a 

https://view.livresq.com/view/60b677f7f1e99e0007c48c9f/#probleme_re

zolvate  

 

Mihaela 

Laura GULA 

SC Ascendia 

SA, București 

Nr. 

32158/2/09.11.2021 

5.  Disciplina 

fizică, nivel 

liceal 

Mărimi Scalare. Mărimi Vectoriale, clasa a IX a 

https://view.livresq.com/view/5f46eac1939852ff3befea53/#m%C4%83ri

mi_scalare_m%C4%83rimi_vectoriale  

Mihaela 

Laura GULA 

SC Ascendia 

SA, București 

Nr. 

32158/3/09.11.2021 

6.  Disciplina 

fizică, nivel 

liceal 

Teste bacalaureat fizică curent continuu, clasa a XII-a. 

https://library.livresq.com/details/60e79cc77992070007b59511 

 

Mihaela 

Laura GULA 

SC Ascendia 

SA, București 

Nr. 

32158/1/09.11.2021 
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https://library.livresq.com/details/6021cea701f06b000785abc9
https://view.livresq.com/view/60b677f7f1e99e0007c48c9f/#probleme_rezolvate
https://view.livresq.com/view/60b677f7f1e99e0007c48c9f/#probleme_rezolvate
https://view.livresq.com/view/5f46eac1939852ff3befea53/#m%C4%83rimi_scalare_m%C4%83rimi_vectoriale
https://view.livresq.com/view/5f46eac1939852ff3befea53/#m%C4%83rimi_scalare_m%C4%83rimi_vectoriale
https://library.livresq.com/details/60e79cc77992070007b59511
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Implicarea personalului didactic al unității de învățământ în activitatea de cercetare științifică sau pedagogică în anul școlar 2020-2021 s-a materializat prin 

următoarele lucrări: 

 

PUBLICAȚII AN ȘCOLAR 2020 - 2021 

 

Nr. 

crt 

Nume și prenume 

cadru didactic 
Publicații an școlar 2020 - 2021 

1.  

Baina Corina 

La valorisation de la diversite interculturelle dans l'espace scolaire/ISSN/2020/Smart Academic 

L'importance du jeu dramatique en classe de fle/ISSN/2020/SMART ACADEMIC 

2.  

Crăciun Mirela 

Alina 

Utilizarea aplicațiilor digitale în procesul de predare/învățare/evaluare al disciplinelor socio-umane. Metodă de învățare 

alternativă” în cadrul volumului Simpozionului Științific Internațional „Aspecte, orientări și perspective ale științelor educației 

în societatea contemporană”(ISBN 978-606-063-6), Bacău, 2020 ; 

„Evaluarea interactivă în filosofie”, în Revista internațională „Constructivismul în educație” Nr. 1/2020 (ISSN 2734-5750ISSN-

L 2734-5750) 

Aplicația digitală Leaningapps în procesul de predare, învățare și evaluare a disciplinei filosofie”, în cadrul Simpozionului 

„Dezvoltarea competențelor IT în context european”, Brăila, 2020. 

3.  

Dumitrescu Maria 

Olguta  

Învățământul romanesc în vreme de pandemie /25 ianuarie 2021 

Demersuri didactice /CDL Economic/ISSN 2734-5939/martie 2021 

Didactica și sistemul principiilor didactice /ISSN 2734-6943/5 februarie 2021 

Conflict management, emotional intelligence and bullyng prevention - un curs atractiv și inovator /2020 

4.  

Gula Mihaela 

Laura 

„Legile lui Kirchhoff – lecție interactivă realizată în platforma Livresq” EDICT Revista Educației ./ISSN: 1582-909X/iulie 2021 

„Evaluarea online la disciplina fizică cu ajutorul testelor interactive H5P și aplicației Lumi”/ EDICT Revista Educației ./ ISSN: 

1582-909X/noiembrie 2020 

5.  

Huțu Elena Monica 

19+1 Zile nonviolente/ Barometrul reușitei școlare, nr.36/2020/ ISSN 2344-6277/ISSN - l2344-6277/Editura ”George Tofan” Sv 

Când omul se oprește...Pământul respiră!/Orizonturi Sucevene/ Revista profesorilor de geografie/ ISSN 2066-8368/nr.12/2020 

Salcea. În umbra cetății de scaun a Moldovei/ ISBN 978-606-30-3251-6/2020/ Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila 

Voluntariatul - misiune asumată/ Voluntari pentru o societate deschisă/ISBN 978-606-022-057-2/Editura Accent Print/2021 

Jurnalul unui timp regăsit/ (re)Conectat cu Hristos, în pandemie/ISBN 978-606-685-802-1/Editura Performantica, 2021 

mailto:ctalicuza@yahoo.com


 Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” Suceava, Calea Unirii Nr. 49 

Tel:  004-0230-516752  

Fax: 004-0230-516752  

e-mail: ctalicuza@yahoo.com    

 

 

24 

  
 

 

 

PLANUL DE ACTIUNE AL SCOLII 

 

 

PARTICIPARE LA CONFERINȚE, SIMPOZIOANE AN ȘCOLAR 2020 -2021 

 

Nr. 

crt 

Nume și prenume 

cadru didactic 
Participare la conferințe, simpozioane an școlar 2020 -2021 

1.  

Baida Corina 

European Conference On Digital Education /22.04.2021/Slovenia 

Educatia In Școala Românească De-A Lungul Timpului /27.02.2021/Ccd Sv , Școala Bosanci-Simpozion Interjudețean 

Educația Timpurie Online Si Offline/2-4 Martie 2021/Intelect Cultum/Conf.Internationala 

2.  Cazan Luminița Conferința transnațională „Educație online fără hotare”22-24 iunie 2021 Chișinău 

3.  

Crăciun Mirela Alina 

Conferința interjudețeană „Educația economică și antreprenorială eficientă”, 15 noiembrie; Suceava; 

Simpozionul Regional „Violența în școală și în afara ei”, Ilfov, 2020; 

4.  
Dumitrescu Maria 

Olguța 

Învățământul romanesc în vreme de pandemie /25 ianuarie 2021 

Analiza procesului instructiv educativ în vreme de pandemie /26 ianuarie 2021 /Eryk-Oryana Trading 

5.  Gașpar Loredana „Conferința transnațională „Educație online fără hotare”22-24 iunie 2021 Chișinău 

6.  Grigore Ionela-

Carmen 

Cum lucrăm pe Google classroom cu elevii?/ seminar online/21.11.2020/Centrul de cursuri și meditații online Domnul 

Trandafir Teach 

7.  

Gula Mihaela Laura 

International Conference „Innovative solutions in education” 4th Edition  Bulgaria Training 

„Conferința transnațională „Educație online fără hotare”22-24 iunie 2021 Chișinău 

8.  

Huțu Elena Monica 

Webinarul Ziua Europeană de Luptă Împotriva Traficului de Persoane/ 17.10. 2020/ ISJ Suceava, Sectorul Teologic al 

Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, ANITP Centrul regional Suceava;  

Salon virtual de carte „Filantropie și-n pandemie”/ 31.10.2020/ IȘJ Suceava și Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților 

Conferința națională „Violența psihologică - bullying-ul”/ 26.02.2021/ I.Ș.J. Suceava; 

9.  Nicodim Andrei „Conferința transnațională „Educație online fără hotare”22-24 iunie 2021 Chișinău 

10.  Macovei Cristina International Conference „Innovative solutions in education” 4th Edition  Bulgaria Training 

 

mailto:ctalicuza@yahoo.com
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Cadrele didactice au întocmit programe școlare pentru disciplinele din pachetele opționale oferite elevilor în cadrul curriculum-ului la decizia școlii și 

curriculum-ului în dezvoltare locală prezentate detaliat în tabelul 

TABEL CENTRALIZATOR PENTRU DISCIPLINELE OPŢIONALE AN ŞCOLAR 2021-2022 
Nr. 

Crt 
Denumirea opționalului Clasa 

Nr. ore 

/săpt  
Durata Tip opțional 

Nume și prenume cadru 

didactic propunător 

1.  Arta teatrală și interpretarea dramatică IX 1 1 an Disciplină nouă Ignat Elena 
2.  Arta teatrală și interpretarea dramatică X 1 1 an Disciplină nouă Ignat Elena 
3.  Jurnalism XI 1 1 an Disciplină nouă Ignat Elena 
4.  Receptarea literaturii cu tematică religioasă în contextul didactic actual XII 1 1 an Disciplină nouă Ignat Elena 
5.  Gramatica aplicată a limbii române XII 1 1 an Integrat Smolnicki Angela 
6.  Literatura română în contextul literaturii universale XII 1 1 an Aprofundare Smolnicki Angela 
7.  Literatura și comunicare media XII 1 1an Extindere Buculei Maria Loredana 
8.  Literatura română în contextul literaturii universale XII 1 1 an Aprofundare Smolnicki Angela 
9.  Reading and writing IX 1 1 an Integrat Rebei Marian 
10.  Visiting London X 1 1 an Integrat Dobrincu Simona 
11.  English and american literature XI 1 1 an Disciplina noua Irimiciuc Loredana 
12.  British Culture and Civilization XII 1 1 an Integrat Dobrincu Simona 
13.  Prepare yourself for exams XII 1 1 an Integrat Rebei Marian 
14.  Le Tour de France IX 1 1 an Integrat Baida Corina 
15.  Apprendre la francais par la chanson X 1 1 an Integrat Gașpar Loredana 
16.  Cultură și civilizație franceză X 1 1 an Integrat Gașpar Loredana 
17.  Apprendre la francais a travers la litterature X 1 1 an Integrat Baida Corina 
18.  Documentul mediatic în ora de franceză XI 1 1 an Integrat Gașpar Loredana Elena 
19.  Comunicarea în limba franceză XII 1 1 an Integrat Gașpar Loredana Elena 
20.  Suceava – râul care ne leagă! IX 1 1 an Disciplina nouă Huțu Monica Elena 
21.  Geografia județului Suceava X 1 1 an Disciplina nouă Huțu Monica Elena 
22.  Problemele lumii contemporane X 1 1 an Disciplina nouă Huțu Monica Elena 
23.  Hazarde XI 1 1 an Disciplina nouă Huțu Monica Elena 
24.  

 

 

 

 

Itinerarii turistice europene XII 1 1 an 

 

 

Disciplina nouă Huțu Monica Elena 

 

 

 

25.  Descoperă economia X 1 1 an Disciplina nouă Crăciun Mirela Alina 

mailto:ctalicuza@yahoo.com
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CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ   AN ȘCOLAR 2021 – 2022 

 

Nr. 

crt. 
Denumire CDL Clasa Domeniul Autorii CDL Partener social 

1.  Organizarea spațiului de instruire IX Mecanică Ieremie Valentin 
SC EUROSPID  

SC BUCOVINA BUS SRL 

2.  
Organizarea locului de munca si efectuarea 

de măsurători tehnice 
IX Electric 

Bichel Mihai Gabriel 

Arganisciuc Ovidiu Stefan 

SC YGD Instalații electrice 

SRLD Suceava 

3.  

Calculul economic si completarea 

documentelor pentru principalele tranzacții 

economice 

IX 
Servicii – Tehnician în 

activități economice 

Neacșu Horațiu 

 
SC OPEN SYSTEMS SRL 

4.  Clientul – beneficiar si partener X Electric 
Bichel Mihai Gabriel 

Arganisciuc Ovidiu Stefan 

SC YGD Instalații electrice 

SRLD Suceava 

5.  
Aplicații specifice operațiilor de reparare si 

întreținere a motoarelor cu ardere interna 
X Mecanic 

 

Ieremie Valentin 
SC BUCOVINA BUS SRL 

6.  Biroul de învățare X Servicii – Tehnician în 

activități economice 

Stafie Gabriela SC FLY SOFT SRL 

7.  
Diagnosticarea instalațiilor electrice și a 

echipamentelor electronice auto 
XI Electric 

Bichel Mihai Gabriel 

Arganisciuc Ovidiu Stefan 

SC YGD Instalații electrice 

SRLD Suceava 

8.  

Utilizarea softurilor contabile XI Servicii – Tehnician în 

activități economice 

Șandru Claudia CAR Învățământ Municipiul Și 

Zona Suceava  

ASSIST SOFTWARE SRL 

9.  
Stagiu de pregătire practică în activități de 

servire 

XI Servicii - Banqueting Mirnea Andriescu Andreea 

Roxana 

SC ANY TIME SRL 

10.  
Realizarea instalațiilor pentru alimentarea 

mașinilor electrice 
XII Electric 

Bichel Mihai Gabriel 

Arganisciuc Ovidiu Stefan 

SC YGD Instalații electrice 

SRLD Suceava 

11.  
Întreținerea și reparația mașinilor, utilajelor 

și instalațiilor 
XII Mecanic Cuzenco Florin SC Masternext SRL 

mailto:ctalicuza@yahoo.com
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12.  
Stagiu de pregătire practică în domeniul 

financiar contabil 

XII Servicii – Tehnician în 

activități economice 

Dumitrescu Maria SC FLY SOFT SRL 

13.  
Stagii de practică în activități de protocol XII Servicii - Banqeting Mirnea Andriescu Andreea 

Roxana 

SC ANY TIME SRL 

14.  
Interpretarea si utilizarea documentației 

tehnice in practica de atelier 
IX IP3 Mecanic Ieremie Valentin SC BUCOVINA BUS SRL 

15.  Reprezentări schematice IX IP3 Electric 
Bichel Mihai Gabriel 

Arganisciuc Ovidiu Stefan 
SC CUPOLA COMSERV 

16.  
Sănătate si frumusețe corporală IX IP  Estetica si igiena corpului 

omenesc 

Plamadă Ioana SALON CLEOPATRA 

17.  Realizarea instalațiilor electrice de iluminat X IP 3 Electric 
Bichel Mihai Gabriel 

Arganisciuc Ovidiu Stefan 

SC YGD Instalații electrice 

SRLD Suceava 

18.  
Aplicații de baza specifice operațiilor de 

montare / demontare si diagnosticare a 

motoarelor cu ardere interna 

X IP 3 Mecanic Ieremie Valentin 
SC AUTONET IMPORT SRL 

SC BUCOVINA BUS SRL 

19.  
Clasic si modern in îngrijirea corpului la 

salonul de înfrumusețare 

X IP 3 Estetica si igiena corpului 

omenesc 

Pâslariu Lacrimioara SALON CLEOPATRA 

20.  
Participarea active într-o unitate de 

alimentație 

X IP 3 Turism și alimentație Arhire Lucian SC ANY TIME SRL 

21.  
Repararea instalațiilor și echipamentelor  

electrice 
XI IP3 Electric 

Bichel Mihai Gabriel 

Arganisciuc Ovidiu Stefan 

SC YGD Instalații electrice 

SRLD Suceava 

22.  
Operații de întreținere, diagnosticare și 

reparare a componentelor automobilului 
XI IP3 Mecanic Ieremie Valentin 

SC BUCOVINA BUS SRL 

SC EUROSPEED SRL 

23.  
Coafarea părului pe baza împletiturilor și a 

ondulațiilor 

 

XI IP3 Estetica si igiena corpului 

omenesc 

Plamadă Ioana  

Onofrei Laura 

SC WOMEN STYLE SRL 
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PARTENERIATE CU AGENŢII ECONOMICI - ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DE 3 ANI 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

unității de 

învățământ 

Localitatea 

Mediul de 

rezidență 

(Urban/    

Rural) 

Unitate de 

învățământ 

de stat / 

particular P
ro

fi
lu

l 

Domeniul 

de 

pregătire 

Nivelul 

de 

calificare 

Calificarea  

profesională 

Operatori economici la 

care se derulează 

instruirea practică (se 

va menționa în 

paranteză nr. de elevi 

pentru care au 

încheiate contracte de 

pregătire practică) 

Învățământ profesional  

de 3 ani 

Nr. clase Nr. elevi  

IX X XI IX X XI 

6 

Colegiul 

Tehnic 

„Alexandru 

Ioan Cuza” 

Suceava 

Suceava Urban de stat 

T
eh

n
ic

 

Electric 3 

Electrician 

exploatare 

joasă 

tensiune 

SC YGD Instalații 

electrice SRLD 

Suceava (13) 

SC Tehnoelectric 

SRL(5) 

SC Zener Contact(30) 

SC Cupola 

Comserv(6) 

SC Service Motoare 

Nord(2), SC Endor 

Serv(6) 

1 1 1 14 23 25 
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Colegiul 

Tehnic 

„Alexandru 

Ioan Cuza” 

Suceava 

Suceava Urban de stat 

T
eh

n
ic

 

Mecanică 3 
Mecanic 

auto 

SC Auto Febo SRL 

(12) , SC ADRIA 

SRL (12), 

 SC Cupola 

Comserv(12) SC 

Autogray SRL(8) 

 ,DAREX AUTO (8),  

 SC AUTO 

NAHARNEAC SRL 

(24) SC Service 

Motoare Nord(4) SC 

AUTONET IMPORT 

SRL(24 )SC 

MasterNext SRL(7 ) 

SC Eurospeed SRL 

(24) 

 

2 2 3 36 48 75 

mailto:ctalicuza@yahoo.com


 Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” Suceava, Calea Unirii Nr. 49 

Tel:  004-0230-516752  

Fax: 004-0230-516752  

e-mail: ctalicuza@yahoo.com    

 

 

30 

  
 

 

 

PLANUL DE ACTIUNE AL SCOLII 

 

 

SITUAŢIA ŞCOLARIZĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC DE STAT ŞI PARTICULAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2021- 2022 

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL – 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

unității de 

învățământ 

L
o

ca
lita

tea
 

Mediul de 

rezidență 

(Urban/    

Rural) 

Unitate de 

învățământ 

de stat / 

Unitate de 

învățământ  

particular 

Domeniul 

de 

pregătire 

Calificarea  

profesională 

Forma de 

organizare 

(învățământ 

profesional/ 

învățământ 

dual) 

Operatori economici la 

care se derulează 

instruirea practică (se 

va menționa în 

paranteză nr. de elevi 

pentru care au 

încheiate contracte de 

pregătire practică) 

Învățământ profesional/  

Învățământ dual 

Nr. ordinului 

de ministru 

Nr. clase Nr. elevi  A
u

to
riza

re
 

A
cr

ed
ita

re
 

IX X XI IX X XI 

1 

Colegiul 

Tehnic 

„Alexandru 

Ioan Cuza” 

S
u
ceav

a 

urban de stat Electric 

Electrician 

exploatare 

joasă 

tensiune 

profesional 

SC YGD Instalații 

electrice SRLD 

Suceava (13) 

SC Tehnoelectric 

SRL(5) 

SC Zener Contact(30) 

SC Endor Serv(6) 

0.5 1 1 6 23 25 

  

L
eg

ea
 8

7
/2

0
0
6
 

2 

Colegiul 

Tehnic 

„Alexandru 

Ioan Cuza” 

S
u
ceav

a 

urban de stat Electric 

Electrician 

exploatare 

joasă 

tensiune 

dual 

SC Cupola 

Comserv(6) 

SC Service Motoare 

Nord(2) 
0.5 - - 8 - - 

  

L
eg

ea
 

8
7
/2

0
0
6
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3 

Colegiul 

Tehnic 

„Alexandru 

Ioan Cuza” 

S
u
ceav

a 

urban de stat Mecanic 
Mecanic 

auto 
profesional 

SC Auto Febo SRL 

(12) , SC ADRIA 

SRL (12), 

 SC Cupola 

Comserv(12) SC 

Autogray SRL(8) 

 ,SC DAREX AUTO 

(8),  

 SC AUTO 

NAHARNEAC SRL 

(24) SC Service 

Motoare Nord(4) SC 

MasterNext SRL(7 )  

0.5 1 2 11 24 52 

  

L
eg

ea
 8

7
/2

0
0
6
 

4 

Colegiul 

Tehnic 

„Alexandru 

Ioan Cuza” 

S
u
ceav

a 

urban de stat Mecanic 
Mecanic 

auto 
dual 

SC EUROSPEED 

SRL-(36)        SC 

AUTONET IMPORT 

SRL(37 ) 

SC Cupola 

Comserv(2) 

NAHARNEAC SRL 

(4) 

SC Service Motoare 

Nord(4) 

SC DAREX AUTO 

(4) 

1,5  1  1 38 26   23 

  

L
eg

ea
 8

7
/2

0
0
6
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I.3.5. ACTIVITATEA EDUCATIVĂ ȘCOLARĂ ȘI EXTRAȘCOLARĂ 

COLABORARE ŞCOALĂ –PĂRINŢI  

Implicarea familiei cere energie și efort și trebuie considerat un element legitim al educației care 

influențează dezvoltarea elevilor și învățarea.                                        (Connard, Novick, 1996) 

 

Rezultatele educației școlare sunt dependente și de modul în care se realizează colaborarea dintre școală  

și familie. Ca instituție care dispune de cadre pregătite în acest sens școală poate asigura această  

coordonare, tematică abordată fiind concentrată cu precădere asupra activității de învățare și a  

randamentului școlar primă consecință ce rezultă de aici se referă la cunoașterea de către profesor sau  

diriginte a trăsăturilor și potențialului educativ al familiei. 

Parteneriatul dintre profesor si părinte este un parteneriat pentru educație si pentru o formare  

disciplinata, sociala si morala a copilului. 

În ceea ce privește relația dintre școală și părinți cele mai frecvente forme de organizare a  

acestei relații in școala noastră sunt :  

• Ședințele cu părinții  

• Discuții individuale între cadrele didactice și părinți  

• Organizarea unor întâlniri cu părinții  

• Implicarea părinților în manifestări culturale ale școlii și activități recreative  

• Voluntariat 

Dintre activitățile desfășurate cu părinții amintim: 

 

Nr. 

crt. 

Activitatea/ 

proiectul/ 

acțiunea 

Data 

desfășurării 

Tipul 

activității 

Responsabil/ 

colaboratori 
Rezultate obținute 

1.  Filantropie 

și în 

pandemie 

1 noiembrie 

2020 

Salon virtual 

de carte cu 

vânzare, 

pentru 

strângerea de 

fonduri 

pentru axilele 

de bătrâni din 

județ 

Prof. Huțu Elena 

Monica 

Asociația Edustart 

Arhiepiscopia 

Sucevei și 

Rădăuților , ISJ 

Suceava, Asociația 

Proiect Pro Europa 

Au fost donați 500 de lei 

cu care au fost 

achiziționate materiale de 

strictă necesitate și 

urgență pentru azilurile de 

bătrâni din județ 

2.  Olimpiada 

faptelor 

bune 

20 noiembrie – 

20 Decembrie 

2020 

Activitate de 

voluntariat  î

ndreptată 

spre 

ajutorarea 

celor cu care 

destinul a 

fost mai puțin 

generos. 

Prof. Huțu Elena 

Monica 

Asociația Edustart 

Arhiepiscopia 

Sucevei și 

Rădăuților , ISJ 

Suceava, Asociația 

Proiect Pro Europa 

Au fost donați 500 de lei – 

cu care au achiziționate 

alimente, obiecte de igienă 

personală etc. Pentru 

familii în situații de risc. 
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ACTIVITATEA CONSILIULUI REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR 

 

Nr. 

crt. 

Activitatea

/ proiectul/ 

acțiunea 

Data 

desfășurării 

Tipul  

activității 

Responsabil/ 

colaboratori 
Rezultate obținute 

1. 

 

 

La început 

de an 

școlar 

5.X.2020 consiliu Echipa managerială 

Comisia diriginților 

Alegerea reprezentanților 

părinților în Consiliul de 

Administrație  

 

2. 

Sa spunem 

STOP 

violenței 

verbale și 

fizice 

23.11.2020 dezbatere Cons. ed. 

prof. Huțu Elena 

prof. Gașpar Loredana 

- recunoașterea situațiilor 

ce pot declanșa acte de 

violență fizică și verbală 

în rândul tinerilor  

- modalități de combatere 

a violenței de orice tip 

3. Bacalaureat 

2022 

14.12.2020 

19.01.2021 

Ședința cu 

comitetele 

reprezentative 

ale părinților 

de la clasele a 

XII-a 

Dir. adj. prof. Buculei 

Loredana 

Prof. Gaspar Loredana 

Diriginții claselor a 

XII-a 

Prezentarea metodologiei 

și a calendarului 

examenului de 

bacalaureat 

 

LECTORATELE CU PĂRINŢII au avut următoarele tematici: 

• Organizare managerială. 

• Regulamentul de ordine interioară 

• Prezentare-informare-aprobare. 

• Dualitatea scoală-familie în educația elevilor. 

• Dezbatere 

• Comportamentul agresiv-nu este o soluție! 

• Soluționarea conflictelor. 

• Realități care dor – traficul de persoane 

• Egalitatea de șanse în societatea contemporană 

• Câtă încredere avem în copii noștri ? 

 

CABINETUL E ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGIĂ 

În anul școlar 2020-2021, planul de activitate al cabinetului de asistență psihopedagogică a fost realizat 

conform nevoilor specifice ale instituției școlare, dar și a beneficiarilor acesteia: profesori, elevi, 

părinți(analiza SWOT). 

Astfel, s-au derulat următoarele programe/activități: 

• Proiect educațional ,,EU în oglindă ...” – proiect de cunoaștere/autocunoaștere/dezvoltare personală 

• Proiect educațional ,,Împreună spre sucCES - proiect adresat elevilor cu CES - activități conform 

procedurii elevilor cu CES 

• Proiect educațional ,,Ochii – ferestrele sufletului” – proiect de management al emoțiilor și de 

sănătate mentală 

• Proiect educațional ,,Meseria de părinte se învață”- proiect de educație pozitivă adresat părinților 
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• Proiect educațional „ALEGERI” – proiect OSP (aprobat ISJ CAEJ nr. 1504/17.02.2020, Domeniul 

educație civică, poziția 58) 

În vederea informării și prevenirii actelor de violenta am continuat proiectul „Strada nu tine loc de 

școală” - în parteneriat cu Politia Suceava și C.J.R.A.E. În cadrul proiectului am reușit să înființăm un punct 

de consiliere a polițistului de proximitate pentru elevi, părinți și cadre didactice în cadrul Colegiului Tehnic 

A.I.Cuza, cu program săptămânal 

 

PROIECTE DESFĂȘURATE ÎN PARTENERIAT CU ALTE UNITĂȚII ȘCOLARE,ONG – 

URI, ASOCIAȚII, PARTENERI EDUCAȚIONALI, INSTITUȚII: 

• Educație Rutieră – exemple concrete de acțiuni, campanii, proiecte, evenimente 

organizate/desfășurate, patrule de educație rutieră, cercuri, acțiuni în parteneriat cu Inspectoratul 

Județean de Politie, Inspectoratul Județean al Jandarmeriei. 

• Prevenirea Traficului de Persoane – prof. Baida Corina - exemple concrete de acțiuni, campanii, 

proiecte, evenimente organizate/desfășurate pentru prevenirea, informarea, conștientizarea diferitelor 

grupuri țintă, acțiuni în parteneriat cu Agenția Națională de Luptă Împotriva Traficului de 

Persoane.(18.10.2021, 25 elevi, Activitate în cadrul campaniei de prevenire a traficului de persoane 

prilejuită de Zilei de combatere a traficului de persoane -18 octombrie -  în colaborare cu FICE 

      https://extrascolarctalicuzasv.blogspot.com/2020/10/viata-ta-nu-e-de-vanzare.html 

• Prevenirea Consumului de Alcool, Tutun, Droguri, Produse Etnobotanice - „Prevenirea 

consumului de substanțe interzise” - Campania  ”19+1  Zile de prevenire a abuzurilor și violențelor 

asupra copiilor și tinerilor” – prof. Dumitrescu Maria (18,11,2020, 17 elevi) în colaborare cu FICE 

      https://extrascolarctalicuzasv.blogspot.com/2020/11/191-zile-de-combatere-violentei.html 

• Apărare și Protecție Civilă - exemple concrete de acțiuni, campanii, proiecte, evenimente 

organizate/desfășurate pentru prevenirea, informarea, conștientizarea diferitelor grupuri țintă, acțiuni 

în parteneriat cu Inspectoratul pentru Situații de Urgenta „Bucovina” Suceava. -toate campaniile de 

informare cu privire la prevenția și combaterea SARS/COV2, cu implicarea DSP  

• Respectarea Drepturilor Copilului  - exemple de acțiuni, campanii, proiecte, evenimente 

organizate/desfășurate pentru respectarea și promovarea drepturilor și responsabilităților 

copiilor/tinerilor, prevenirea exploatării copiilor prin muncă și exploatare sexuală, acțiuni în 

parteneriat cu Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului Suceava, unguri etc.. Elevii clasei 

a IX a au fost interesați de ceea ce legea corectează și sancționează, în cazul celor care din neștiință 

sau cu rea voință aplică rele tratamente minorilor, dar și de modul în care ei, minorii, pot răspunde în 

fața legii când acționează încălcând-o. Despre rolul justiției, dar mai ales a educației, a fost vorba în 

această zi dedicată drepturilor copilului. (20.11.2020 S.C.A. Pop, prin Huțu Sabina Ștefana,  avocat 

stagiar Baroul Cluj)  

 https://educatiafnonf.wordpress.com/2020/11/20/campania-19-zile-la-final/ 

• Protecția Consumatorului - exemple de acțiuni, campanii, proiecte, evenimente 

organizate/desfășurate, acțiuni în parteneriat cu  Oficiul pentru Protecția Consumatorului etc. 

• Voluntariat, Sănătate Și Igienă - exemple de acțiuni, campanii, proiecte, evenimente 

organizate/desfășurate, acțiuni în parteneriat cu Societatea de Cruce Roșie, Direcția pentru Sănătate 

Publică etc. 

• SNAC - Proiect- ”Tineri adaptați pentru o societate deschisă„- rezultate- promovarea valorilor 

voluntariatului, toleranței, empatiei, stimei de sine și respectului reciproc;  

Activități în cadrul proiectului SNAC: 

• „Săptămâna fructelor și a legumelor” (25.11.2020 în parteneriat cu asociația Edustart) 

• „Ziua Națională în sărbătoare” (1.12.2020, 70 elevi de la C.T. Al. I, Cuza și C.Ș.I.) 

mailto:ctalicuza@yahoo.com
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• „Daruri de la Moș Nicolae” (4.12.2020, 50 de elevi de la C.Ș.I.) 

• Stil de Viață Sănătos (25.09.2020  - Colegiul Tehnic ,,Alexandru Ioan Cuza” se alătură de ceva vreme 

numeroaselor unități școlare din Suceava care sărbătoresc ,,Ziua Europeană a Sportului Școlar” într-

un mod propriu, plăcut, sănătos și binevenit, 140 elevi, 10 cadre didactice) - Proiect în colaborare cu 

ASPT Suceava și alte asociații similare din alte județe 

https://sites.google.com/ctalicuza.ro/ziuaeuropeancuzasv/pagina-de-pornire  

• Proiect educațional ,,Rețetă pentru o viață sănătoasă” – proiect de educație pentru un stil de viață 

sănătos” (proiect derulat împreună cu Asociația  IOCHEBED, USV – Facultatea de Inginerie 

Alimentară, clinica ALIAT, asociația TRIO) 

• ECO ȘCOALA - Ziua de 29 octombrie 2020, orele 12 ale amiezii, a fost timpul potrivit pentru a 

redefini așteptările de la vremurile actuale și de la cele care vin! Copacul meu pentru Pământul nostru! 

Prof. coordonator cazan Luminița 

https://extrascolarctalicuzasv.blogspot.com/2020/11/un-copac-pentru-pamantul-nostru.html 

• Z.E.L. (Ziua Europeana a Limbilor) (26 Septembrie 2020, parteneriat educațional cu   Colegiul Tehnic 

de Industrie Alimentara Suceava prof. Monica Elena Huțu și Loredana Irimiciuc.   4 elevi + 2 cadre 

didactice) 

https://extrascolarctalicuzasv.blogspot.com/2020/10/ziua-europeana-limbilor.html 

• Ziua persoanelor vârstnice (1.10.2020, coordinator prof. Monica Elena Hutu, 28 elevi) 

https://extrascolarctalicuzasv.blogspot.com/2020/10/1-octombrie-ziua-persoanelor-var   stnice.html 

• Copacul meu pentru Pământul nostru! (elevii clasei a XI-a B, de la Colegiul Tehnic „Al.I.Cuza” 

Suceava, coordonați de doamna profesoară Cazan Luminița, coordonator Programul Internațional Eco- 

Școala,  au plantat, în curtea colegiului) 

• https://extrascolarctalicuzasv.blogspot.com/2020/11/un-copac-pentru-pamantul-nostru.html 

 

SITUATIE ELEVI CU PARINTI PLECATI IN STRAINATATE AN SCOLAR 2020-2021 

 

Clasa Nr  total ele 
Nr elevi  

cu un părinte plecat 

Nr elevi  

cu ambii părinți plecați 

Clasa a IX-a 87 6 3 

Clasa a X-a 80 8 3 

Clasa a XI a 101 11 3 

Clasa a XII-a 116 8 1 

Clasa a IX-a IP 129 15 1 

Clasa a X-a IP 134 7 4 

Clasa a XI-a IP 99 7 1 

TOTAL 746 62 16 
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PROGRAME/PROIECTE  CU PARTICIPAREA COPIILOR CU PĂRINȚII MIGRANȚI 

Titlul 

programului

/ proiectului 

Scurtă descriere Organizator 
Perioada de 

implementare 

Nr. de 

beneficiari 

Campania 

națională 

„Informare 

acasă! 

Siguranță în 

lume”.  

Campania s-a adresat elevilor, cadrelor 

didactice, părinților, managerilor 

unităților școlare și a vizat: 

Informarea tinerilor și adulților cu aspecte 

referitoare la siguranța locurilor de muncă 

în străinătate; 

Riscurile și „capcanele” locurilor de 

muncă în străinătate; 

Riscurile muncii „la negru” în străinătate; 

Efectele abuzului prin muncă; 

Traficul de persoane, exploatarea prin 

muncă, exploatarea sexuală; 

Servicii specializate – locuri de muncă 

legale în străinătate. 

ISJ Suceava 

CJ Suceava 

20 iunie 2020 6 

Familia 

tradițională/f

amilia 

modernă 

Activitate cu scopul sublinierii rolului 

familiei în societate 

C.T.AL.I.CUZA 

Suceava 
26.03.2021 25 

Cum putem 

îmbunătăți 

relația cu 

părinții 

Activitate cu scopul sublinierii rolului 

relațiilor din familie și efectele sociale ale 

acestora(dezbatere) 

C.T.AL.I.CUZA 
Suceava 

28.03.2021 25 

 

ACTIVITATEA CONSILIULUI ȘCOLAR AL ELEVILOR 

Nr. 

crt. 
Activitatea 

Data 

desfășurării 

Descrierea activității Parteneri 

 

1.  Iubește 

românește! 

24.02.2021 O activitate desfășurată în mediul on-

line/Google meet și care a presupus 

interactivitate prin utilizarea aplicației 

menti.com 

A fost prezentată semnificația 

sărbătorii de Dragobete și modul în 

care aceasta este prezentă în toate 

provinciile românești. 

Centrul Cultural ”Bucovina” 

Catedra de Limba și literatura 

română din cadrul colegiului 

2.  
Școala de 

bani 

9.06.2021 
Prezentarea într-o formă atractivă a 

modului în care trebuie să învățăm să 

ne gestionăm resursele financiare. 

A fost un exercițiu de responsabilizare 

a elevilor cu privire la păstrarea 

echilibrului dintre venituri și cheltuieli 

 BCR Suceava , sucursala 

Burdujeni 

3.  
Inclusion 

for Future 

1.06.202 
Concurs de proiecte Inclusion for 

Future 

Consiliul Județean al Elevilor 

Suceava, Centrul Județean de 

Tineret "Bucovina" 
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COLABORARE ŞCOALĂ- ALTE UNITĂŢI ŞCOLARE, ONG - URI, ASOCIAŢII, PARTENERI 

EDUCAŢIONALI, INSTITUȚII -PARTENERIATE 2020 -2021 

 

Nr. 

Crt. 
Instituții   Partenere Tip  Parteneriat 

1.  S.C. AVON COSMETICS ACŢIUNI DE INFORMARE-ED PENTRU 

SĂNĂTATE, SPONSORIZARE 

2.  C.N.N.GANE FĂLTICENI PROIECT EDUCAŢIONAL FOTBAL ŞI 

FEMINITATE 

3.  CSEI SUCEAVA PROIECT SNAC 

4.  ISJ SUCEAVA, C.T. DE IND. 

ALIMENTARĂ SUCEAVA, BIROUL 

FRANCEZ CASA PRIETENIEI, 

SŞ.GIMNAZIALĂ NR.1 SUCEAVA 

PROIECT EDUCATIV  

5.  C.TEHNIC DE IND.ALIMENTARĂ 

SUCEAVA 

COLABORARE ACŢIUNI EXTRAŞCOLARE 

6.  MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE, 

CENTRUL MILITAR JUDEŢAN 

SUCEAVA 

COLABORARE, PROMOVARE OFERTĂ 

MIN.APĂRĂRII NAŢIONALE 

7.  C.N. NICU GANE FĂLTICENI ECOŞCOALA 

8.  C.T. I.A. SUCEAVA ECOŞCOALA 

9.  CJRAE SUCEAVA, ASOCIAŢIA 

VALOARE PLUS 

SESIUNI DE INFORMARE, VOLUNTARIAT 

10.  MEN, JUNIOR ARCHIEVEMENT PROGRAME EDUCATIVE 

11.  AGENŢIA NAŢIONALĂ ÎMPOTRIVA 

TRAFICULUI DE PERSOANE 

CENTRUL REGIONAL SUCEAVA 

REALIZAREA ACŢIUNI DIN STRATEGIA 

NAŢIONALĂ ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE 

PERSOANE 

12.  LIC.REGINA MARIA DOROHOI CONC.REG.ELEVUL+MIC ANTREPRENOR 

13.  DIR.JUD.DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 

SUCEAVA 

COLAB.INSTITUŢII 

14.  ŞC.GIM.NR.10 SUCEAVA COLAB.INSTITUŢIONALĂ 

15.  CAB.KINETOTERAPIE CRISTINA 

CEARCOVSCHI 

COLAB. ACTIV.EXTRAŞCOLARE 

16.  SGA SUCEAVA ECOŞCOALA 

17.  ISJ SUCEAVA, CSEI SUCEAVA, CJRAE 

SUCEAVA, PARTIDA RROMILOR 

PROIECT EDUCATIV 

18.  ASOCIAȚIA ELIBERARE PROIECT EXTRACURRICULAR DE 

PREVENIRE A TRAFICULUI DE 

PERSOANE ȘI A EXPLOATĂRII SEXUALE 

ÎN ROMANIA 

19.  MIN.AFACERILOR INTERNE, 

AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG 

PROIECT EDUCATIV 

20.  LICEUL TEHNOLOGIC MIHAI 

EMINESCU DUMBRĂVENI ȘI 

PALATUL COPIILOR SUCEAVA 

PARTENERIAT CATEDRA DE LIMBI 

STRĂINE 
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21.  USV SUCEAVA , ALIANȚA 

FRANCEZĂ, INSPE REIMS FRANȚA 

PARTENERIAT CATEDRA DE LIMBA 

FRANCEZĂ 

22.  ISJ SUCEAVA, COLEGIUL ECONOMIC 

DIMITRIE CANTEMIR SUCEAVA,  

BIROUL FRANCEZ 

PARTENERIAT CATEDRA DE LIMBA 

FRANCEZĂ 

 

 

Proiectele desfășurate în parteneriat cu alte unității școlare, ong - uri, asociații, parteneri 

educaționali, instituții s-au axat pe: 

• Educație rutieră-acțiunii parteneriat cu Inspectoratul Județean de Politie, Inspectoratul Județean 

al Jandarmeriei. 

• Prevenirea traficului de persoane -, proiecte, evenimente organizate/desfășurate pentru prevenirea, 

informarea, conștientizarea diferitelor grupuri țintă, acțiuni în parteneriat cu Agenția Națională de 

Luptă Împotriva Traficului de Persoane 

• Prevenirea consumului de alcool, tutun, droguri, produse etnobotanice-, campanii, proiecte, 

evenimente organizate/desfășurate  pentru prevenirea, informarea, conștientizarea diferitelor grupuri 

țintă, acțiuni în parteneriat  cu Centrul de Evaluare, Prevenire și Consiliere Antidrog Suceava 

• Apărare și protecție civilă - campanii, proiecte, evenimente organizate/desfășurate pentru prevenirea, 

informarea, conștientizarea diferitelor grupuri țintă, acțiuni în parteneriat cu Inspectoratul pentru 

Situații de urgență „Bucovina” Suceava. 

• Respectarea drepturilor copilului  - campanii, proiecte, evenimente organizate/desfășurate pentru 

respectarea și promovarea drepturilor și responsabilităților copiilor/tinerilor, prevenirea exploatării 

copiilor prin muncă, acțiuni în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului 

Suceava, ong-uri etc 

• Protecția consumatorului - campanii, proiecte, evenimente organizate/desfășurate, acțiuni în 

parteneriat cu  Oficiul pentru Protecția Consumatorului cu DSV. etc. 

• Voluntariat, sănătate și igienă - campanii, proiecte, evenimente organizate/desfășurate, acțiuni în 

parteneriat cu Societatea de Cruce Roșie, Direcția pentru Sănătate Publică etc. 

• Proiecte și activități de dezvoltare a noilor educații (educația pentru mediul înconjurător, educația 

pentru schimbare și dezvoltare, educația pentru democrație și drepturile omului, educația pentru timp 

liber, educația pentru sănătate, educația pentru mass-media, educația economică și 

antreprenorială etc.) 
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I.4. PRIORITĂȚI LA NIVEL EUROPEAN ȘI NAȚIONAL 

I.4.1. CONTEXT EUROPEAN 

Crearea unui Spațiu european al educației până în 2025 și resetarea educației și formării pentru era 

digitală 

Comunicarea privind Spațiul european al educației prezintă modalitățile prin care cooperarea poate 

îmbogăți și mai mult calitatea, caracterul incluziv și dimensiunea digitală și ecologică a sistemelor 

educaționale ale statelor membre. Documentul prezintă acțiunile prin care statele membre pot crea un Spațiu 

european al educației bazat pe libertatea celor care studiază și a cadrelor didactice de a învăța și de a lucra pe 

întregul continent și pe libertatea instituțiilor de învățământ de a se asocia între ele în Europa și dincolo de 

granițele acesteia. 

Spațiul european al educației are la bază șase dimensiuni: calitatea, incluziunea și egalitatea de gen, 

tranzițiile verzi și digitale, cadrele didactice, învățământul superior și o Europă mai puternică la nivel mondial. 

Inițiativele vor analiza, printre altele, diferite modalități de îmbunătățire a calității, în special în ceea ce 

privește competențele de bază și cele digitale, de a dezvolta caracterul incluziv al educației școlare 

și atenția față de aspectele de gen, precum și de a ameliora rezultatele școlare. Totodată, ele vor contribui la o 

mai bună înțelegere a schimbărilor climatice și a sustenabilității, vor încuraja ecologizarea infrastructurii 

educaționale, vor sprijini profesia de cadru didactic, vor dezvolta în continuare universitățile europene și vor 

consolida conectivitatea dintre instituțiile de învățământ și de formare. 

Comunicarea descrie, de asemenea, mijloacele și etapele necesare pentru crearea Spațiului european 

al educației până în 2025, cu sprijinul Planului european de redresare economică (Next Generation EU) și 

al programului Erasmus+. În același timp, ea propune un cadru de cooperare cu statele membre și cu părțile 

interesate din domeniul educației, inclusiv o structură de raportare și de analiză, cu obiective educaționale 

stabilite, pentru a încuraja și a urmări reformele. Eforturile de creare a Spațiului european al educației vor 

merge mână în mână cu Agenda pentru competențe în Europa, cu politica reînnoită de educație și 

formare profesională și cu Spațiul european de cercetare. 

Planul de acțiune pentru educația digitală (2021-2027) propune un set de inițiative pentru o educație 

digitală de înaltă calitate, incluzivă și accesibilă în Europa. Este un apel la acțiune pentru o cooperare mai 

strânsă între statele membre la nivel european, precum și între părțile interesate, pentru a face ca sistemele de 

educație și formare profesională să fie cu adevărat adecvate pentru era digitală. Criza provocată de coronavirus 

a plasat învățarea la distanță în centrul practicilor educaționale. A ieșit astfel în evidență nevoia presantă de a 

îmbunătăți educația digitală, ca obiectiv strategic esențial pentru un proces de predare și de învățare de înaltă 

calitate în era digitală. Acum, după ce s-a depășit faza de urgență impusă de izbucnirea pandemiei, avem 

nevoie de o abordare strategică și pe termen mai lung în ceea ce privește educația și formarea digitale. 

Planul de acțiune are două priorități strategice pe termen lung: (i) promovarea dezvoltării 

unui ecosistem educațional digital de înaltă performanță și (ii) dezvoltarea competențelor digitale pentru 

transformarea digitală. Pentru a consolida cooperarea și schimburile în domeniul educației digitale la nivelul 

UE, Comisia va crea un Pol european pentru educația digitală, care va promova colaborarea și sinergiile dintre 

domeniile de politică relevante pentru educația digitală, va crea o rețea de servicii naționale de consiliere și 

va consolida dialogul dintre părțile interesate din sectorul public și din cel privat. 

Ambele inițiative vor alimenta, de asemenea, cel de al treilea Summit european pentru educație, pe 

care Comisia îl va găzdui online în data de10 decembrie și care va reuni miniștrii și principalele părți interesate 

pentru a discuta despre modalitățile prin care educația și formarea pot fi adaptate erei digitale. 
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I.4.2. CONTEXT NAȚIONAL 

Contextul național este definit de o serie de strategii, între care, de o relevanță deosebită pentru educația și 

formarea profesională se numără: 

• Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030; 

• Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei 2020-2025; 

• Strategia de dezvoltare teritorială a României - România policentrică 2035, Coeziune și competitivitate 

teritorială, dezvoltare și șanse egale pentru oameni; 

• Strategia Națională de dezvoltare a formării profesionale inițiale în sistem dual din România pentru 

perioada 2020 – 2025 

• Prezenta strategie se implementează pe perioada 2020-2025 și se realizează prin planul de acțiune 

aferent, care va fi promovat împreună cu Strategia, prin hotărâre a Guvernului. 

Aprobarea Strategiei de către Guvernul României reprezintă o garanție a asumării acesteia ca document de 

politici publice în domeniu, conferind caracterul formal, precum și răspunsurile necesare în ceea ce privește 

formarea profesională inițială în sistem dual. 

Prezenta strategie are în vedere, în principal, obiectivul cuprins în Programul de guvernare, aprobat prin 

Hotărâre a Guvernului nr. 22/2019, care are la bază un model economic care să stimuleze dezvoltarea 

economică bazată pe investiții și pe creșterea competitivității și productivității, având ca obiectiv prioritar 

diminuarea dezechilibrelor economice, cu reorientarea politicilor publice către o abordare durabilă în care 

creșterea economică să creeze bunăstare. 

În definirea programelor de acțiune ale strategiei instituționale ne raportăm la acele obiective generale, 

specifice, direcții de acțiune, măsuri și politici sectoriale la care învățământul dual poate fi un răspuns 

eficient sau își poate aduce contribuția. 

Astfel am avut în vedere următoarele prevederi ale planului de guvernare: 

• pregătirea reformelor necesare pentru intrarea României într-o nouă etapă - a modernizării în spirit 

european a instituțiilor și serviciilor publice. 

• printre principalele direcții de acțiune se menționează creșterea calității educației, dezvoltarea 

economică pe baze sănătoase. 

• măsuri urgente vor fi luate pentru: 

• a asigura o educație de calitate, desfășurată în siguranță. 

• a consolida încrederea dintre stat și mediul de afaceri; acest lucru este posibil doar prin dialogul 

cu mediul de afaceri. 

• creșterea și accelerarea absorbției fondurilor europene, prin urgentarea procedurilor pentru realizarea 

proiectelor majore de investiții în infrastructură, sănătate și educație și pregătirea Acordului de 

parteneriat cu Comisia Europeană pentru cadrul financiar european multianual 2021-2027; 

În raport cu politicile sectoriale se identifică următoarele arii de dezvoltare în corelație cu educația 

și/sau cu piața forței de muncă: 

Economie, energie și mediul de afaceri 

Noul model de dezvoltare economică a României trebuie să se bazeze pe libertate economică, inovare și 

competitivitate. 

• Industrii 

Realizarea de parteneriate cu companii din țările NATO pentru integrarea și producția în fabricile industriei 

de apărare din România a diverselor tipuri de mașini de luptă, echipamente și subansamble atât pentru armata 

română, cât și pentru export, în așa fel încât să se întoarcă o parte din procentul de 2% din PIB alocat apărării 

si în industria națională - impact piața forței de muncă. 

• Turism 
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Sprijinirea rezolvării crizei forței de muncă din turism prin acțiuni, împreună cu mediul privat, de prezentare 

a ofertei de locuri de muncă în turism, în comunitățile de limba română din jurul României și de susținere a 

extinderii învățământului dual.  

• Mediul de afaceri, comerț și IMM-uri 

Consultarea, în permanență, a mediului de afaceri și, în special, înaintea adoptării de măsuri  

legislative, prin realizarea de analize de impact în parteneriat public- privat - dezvoltarea parteneriatelor de 

dialog social. 

Evaluarea interoperabilității sistemului de comunicare a datelor între instituții și autorități publice în vederea 

realizării unui sistem în care beneficiarii serviciilor publice să poată opta pentru preluarea datelor și să nu mai 

fie necesară depunerea documentelor la fiecare instituție prin impunerea unor standarde comune de 

interoperabilitate - baze de date interconectate. 

Pregătirea programului Romania Tech Nation, de sprijinire și impulsionare a digitalizării economiei românești 

- noi competențe de muncă. 

Eficientizarea programului Start Up Nation, punând accent pe inovare, noi tehnologii și performanță 

antreprenorială - dezvoltarea de competențe cheie.  

• Transporturi, infrastructură și comunicații  

• Transporturi și infrastructură 

Pregătirea proiectelor de mare infrastructură de transport, cu precădere a portofoliului de proiecte ce urmează 

să fie incluse pe lista Programului operațional pentru transporturi (POIM) în exercițiul bugetar al UE 2021 -

2027, în limitele prevăzute de lege - impact piața forței de muncă.  

• Comunicații 

Având în vedere Strategia digitală a Comisiei Europene (2020), se va urmări: Dezvoltarea unui cadru care să 

asigure îmbunătățirea competențelor necesare pentru evoluția pieței forței de muncă: o nouă agendă pentru 

competențe în Europa. 

Se va avea în vedere faptul că, la nivelul Comisiei Europene, s-a emis o recomandare pentru statele membre 

privind parcursuri de actualizare a competențelor: noi oportunități pentru adulți pentru a favoriza dobândirea 

unor niveluri minime de competențe numerice, digitale și de alfabetizare. Se va prioritiza astfel un program 

național de alfabetizare digitală, destinat tuturor cetățenilor. 

Priorități pe termen scurt învățământul preuniversitar: 

Adoptarea planului-cadru și realizarea programelor pentru învățământul liceal prin continuarea efortului de 

reformă curriculară. 

Revenirea la legislația de organizare a evaluării naționale anterior măsurilor de direcționare forțată în 

învățământul profesional a elevilor care nu obțin media 5 în procesul de admitere în învățământul liceal. 

Extinderea etapizată a programului „Masa caldă“ și creșterea calității programelor de „After-school“ publice 

și private, inclusiv prin crearea cadrului legislativ favorabil. 

Profesionalizarea carierei didactice, prin demararea programului de masterat didactic în cele mai adecvate 

universități. 

Extinderea programelor de învățământ profesional-dual prin adecvarea cadrului instituțional 

existent și stimularea parteneriatului cu mediul privat, pentru nivelele de calificare 3, 4 si 5. 

Inițierea unor eforturi guvernamentale pentru deblocarea decontului navetei elevilor și cadrelor 

didactice și pentru finanțarea transportului școlar intrajudețean. 

Promovarea măsurilor care sprijină digitalizarea sistemului de educație și focalizarea pe utilizarea 

tehnologiilor IT pentru procesul de predare-învățare și pentru managementul educațional. 

Din perspectiva beneficiarilor, strategia trebuie să asigure: 

• implementarea principiului egalității de șanse în educație; 

• îmbunătățirea performanțelor educaționale, abilităților și competențelor tuturor copiilor și tinerilor, 
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prin accesul la un sistem de educație de calitate, relevant și incluziv, care să reprezinte cheia pentru 

creștere economică și prosperitate. 

De asemenea, s-a considerat important ca strategia A.N.F.P.I.S.D.R. să aibă o componentă  

semnificativă privind nu numai asigurarea accesului și egalitatea de șanse, ci și din perspectiva oportunităților 

la finalizarea formării profesionale inițiale în sistem dual, astfel încât să se asigure absolvenților relevanța 

formării lor din perspectiva viitorului profesional, asigurându-se că aceștia sunt abilitați în utilizarea 

tehnologiilor, li s-au dezvoltat spiritul antreprenorial și creativitatea, și au fost încurajați să experimenteze și 

să inoveze. 

Strategia de dezvoltare a învățământului profesional în sistem dual stabilește obiectivele și direcțiile de acțiune 

pentru perioada 2020-2025, definind astfel orientările și direcțiile prioritare de dezvoltare a formării 

profesionale inițiale în sistem dual din perspectiva formării unei forțe de muncă bine calificată pentru 

operatorii economici și a accesului elevilor la un sistem de educație și formare inițială de calitate. Această 

strategie este structurată pe 4 piloni de dezvoltare strategică: 

                                                            

                                                                 Calitate 

                                                                  

 

 

 

 

     

 

 

  

 

     Acces și atractivitate                                                                                         Coerență și consistență                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                 Relevanță 

 

Misiunea și viziunea 

 

Având ca țintă anul 2025, Autoritatea va reprezenta un motor al schimbărilor și armonizării legislative, al 

conectării formării profesionale inițiale în sistem dual, din perspectiva mentalităților și al acțiunilor, cu 

realitatea privind nevoia forței de muncă și cu specificul competențelor de muncă pentru viitor. 

Autoritatea: 

• va asigura șansa la profesie, carieră, educație și dezvoltare personală a adolescenților, tinerilor și 

adulților; 
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• va reprezenta liantul și garantul parteneriatelor de calitate între operatorii economici, beneficiarii 

direcți - elevii (atât din perspectiva cuprinderii lor în sistemul dual, cât și din perspectiva de absolvent, 

prin monitorizarea inserției pe piața muncii) și unitățile de învățământ 

 

I.4.3. OBIECTIVE STRATEGICE 

1. Asigurarea calității și sustenabilității formării profesionale inițiale în sistem dual prin armonizare 

și completare legislativă, prin monitorizare și evaluare de etapă 

•  Creșterea retenției elevilor școlarizați în Învățământul dual de la un an școlar la altul de la 75% în 

2020 la o valoare anuală de 90% până în 2025 și menținerea la acest minim nivel după 2025 

 

•  Creșterea procentului de absolvenți în învățământul dual care își obțin certificatul de calificare la 

o valoare de peste 90% începând cu anul 2024, pornind de la o medie de 74,44% înregistrată în 

2012-2021(clase cu elemente de dual) 

2. Asigurarea accesului egal la educație și formare profesională inițială de calitate, cu accent pe 

identificarea și incluziunea 

 

•  Creșterea ratei de realizare a planului de școlarizare în învățământul dual de la 75% (o medie pe 

anii 2019-2021) la o valoare de 90% în 2024 

•  Creșterea numărului de unități de învățământ de tip școală profesională specială în care se 

organizează clase de tip dual 

3. Creșterea numărului de elevi proveniți din mediile defavorizate, aparținând grupurilor vulnerabile 

Dezvoltarea învățământului dual atât din punct de vedere transversal prin creșterea numărului de 

domenii, de calificări și a numărului de absolvenți , cât și longitudinal prin adaptarea cadrului 

legislativ pentru calificările de nivel 4 

•  Îndeplinirea Completarea cadrului metodologic în vederea implementării învățământului dual 

pentru calificări profesionale de nivel 4 pentru anul de școlarizare 2021 -2022, respectiv de nivel 

5 până în 2025 în totalitate a cerințelor venite din piața forței de muncă privind includerea în 

ofertă a solicitărilor, actualizarea calificărilor, respectiv autorizarea/acreditarea pe noi calificări 

4. Elaborarea și derularea de proiecte și programe care să fundamenteze deciziile cu privire la 

organizarea și dezvoltarea formării profesionale inițiale în sistem dual 

 

•  Actualizarea și armonizarea legislației în domeniu ca răspuns prompt al contextelor socio-

economice 

 

11.5. PRIORITĂȚI ȘI OBIECTIVE REGIONALE ŞI LOCALE 

VALORI CHEIE ALE ŞCOLII:  

• Deschidere 

➢ la nou 

➢  în relații interumane 

➢  către practici europene 

➢   pentru parteneriat 

                                                 
1 1Nivelul de creștere pentru ținte, va fi stabilit în baza analizelor și studiilor proprii ce vor determina nivelul inițial. 

 

mailto:ctalicuza@yahoo.com


 Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” Suceava, Calea Unirii Nr. 49 

Tel:  004-0230-516752  

Fax: 004-0230-516752  

e-mail: ctalicuza@yahoo.com    

 

 

44 

  
 

 

 

PLANUL DE ACTIUNE AL SCOLII 

 

 

• Echipă 

➢ învățăm să dezvoltăm în comun experiențe individuale 

Dezvoltare personal 

➢ prin formare si perfecționare permanent 

• Eficientă 

➢ în concordanță cu cerințele pieței muncii 

➢  exprimată prin raportul efort – rezultate 

 

CONTEXTUL REGIONAL  

Cu toate că Regiunea Nord-Est este cea mai mare regiune de dezvoltare a României sub aspectul 

numărului de locuitori și al suprafeței deținute, ea se situează pe ultimul loc în raport cu nivelul de dezvoltare. 

În acest context în PDR Nord-Est, Strategia Regională Nord-Est își propune ca Viziune: „În anul 

2022 Regiunea Nord-Est va fi un loc mai atractiv pentru a investi, a lucra și a locui!” 

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

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

decalajelor existente față de celelalte regiuni ale României;  

Ținta propusă în anul 2022: indicele de disparitate al Produsului Intern Brut Regional, pe cap de 

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

valoarea indicatorului la nivel comunitar. 

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

Strategii de Dezvoltare socio-economică. 

 

PRIORITATI 

• Adaptarea ofertei de formare la cerințele pieței muncii contribuind la scăderea ratei 

șomajului în rândul tinerilor absolvenți raportat la total șomeri indemnizați, de la 15,9% (2021) la15% 

(2022). 

• Creșterea populației cu nivel ridicat de educație prin programe de formare continuă, prin 

autorizarea a cel puțin 10 programe de către ASSED, până în 2022. 

• Asigurarea egalității de șanse în formarea inițială și reducerea ratei abandonului la 

învățământul liceal și profesional de la 2,3 % în 2016 la 2% în 2022. 

• Dezvoltarea resurselor umane din sistemul IPT, în vederea asigurării calității în formare. 

• Dezvolta infrastructura unităților școlare IPT în vederea asigurării calității în formare. 

• Dezvoltarea învățământului rural și a diversificării ofertei de formare susținută de funcționarea 

în rețea a școlilor. 

• mai bună orientarea și consiliere școlară și profesională din clasele de gimnaziu și cointeresarea 

partenerilor sociali pentru acordarea de burse pentru a sprijini și motiva elevii. 

• Încurajarea partenerilor sociali și cointeresarea în participarea la programele de formare, 

informarea și demonstrarea eficienței sistemului de calificare bazat pe competențe pentru 

asigurarea calității și eficienței în întreprinderi. 

 

ŢINTE VIZATE PENTRU PRIORITATEA 1, ORIZONTUL 2022:  

Țintele și indicatorii de monitorizare sunt prevăzuți la nivelul anului 2022, întrucât o parte dintre proiectele 

cofinanțate din fondurile comunitare aferente perioadei de programare 2014-2020 vor putea fi finalizate până 

pe 30.06.2022.  

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

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

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

4. Ponderea populației ce participă la programe de formare profesională a adulților va fi de minim  7%. 

PRIORITATILE LOCALE cu efecte asupra formarii profesionale sunt : 

1. Adaptarea rețelei școlare și a ofertei de formare profesională inițială la cerințele pieței muncii și a 

opțiunilor elevilor. 

2. Creșterea ponderii populației cu grad ridicat de calificare prin participarea la programe de formare 

continua 

3. Asigurarea egalității de șanse în formarea inițială. 

4. Dezvoltarea resurselor umane din sistemul ÎPT în vederea asigurării calității în formare. 

5. Dezvoltarea infrastructurii unităților școlare ÎPT, în vederea asigurării calității în formare. 

OBIECTIVE LOCALE 

 

Nr.crt. Denumirea obiectivului Țintă 

1.  Adaptarea ofertei de formare la cerințele pieței 

muncii 
Scăderea ratei 

șomajului în rândul tinerilor sub 25 de ani raportat 

la total șomeri, de la 21,2% (2015) la 15% (2022) 

2.  Creșterea populației cu nivel ridicat de 

educație prin programe de formare continua 
Autorizarea a cel 

puțin 10 programe de către ASSED, până în 2022. 

3.  Asigurarea egalității de șanse în formarea 

inițială și reducerea ratei abandonului 
Reducerea ratei abandonului la 

învățământul liceal și profesional de la 3,2 % în 

2015 la 2% în 2022 

4.  Creșterea cu 15 % a numărului de absolvenți 

de nivel 4 din mediul rural 

Creșterea ponderii populației cu grad ridicat de 

pregătire/calificare 40% nivelul 4    -din mediul 

rural, promovând și calificări din domeniul 

servicii . 

5.  Consolidarea structurii de formare profesională 

a județului Suceava în contextul concurențial 

al formării profesionale în spațiul European 

Aplicarea criteriilor privind asigurarea calității 

educației 

 

PRIORITĂŢILE STRATEGIEI DE DEZVOLTARE a învățământului în COLEGIUL TEHNIC 

”AL.I.CUZA” CONFORM PLANULUI MANAGERIAL sunt: 

• Eficientizarea procesului de învățământ în toate compartimentele sale: educație incluzivă / educație 

timpurie / școlarizare – frecvență / conținut – calitate / performanta și succes școlar 

• Asigurarea calității în educație și formare profesională, promovarea valorilor europene și stimularea 

învățării pe tot parcursul vieții 

• Asigurarea egalității de șanse și accesului la educație 

• Promovarea parteneriatelor interinstituționale la nivel local / județean / național/ internațional 

• Realizarea unui management performant, adaptiv, care să asigure dezvoltarea instituțională și să 

contribuie la îmbunătățirea mediului educațional 

• Fundamentarea planului de școlarizare împreună cu partenerii sociali, interesele și nevoile 

educaționale ale elevilor și părinților, evoluția pe piața muncii 

• Utilizarea oportunităților de finanțare prin accesarea de fonduri structurale 

• Extinderea parteneriatelor educaționale instituționale la nivel local, județean, național, internațional 

• Panorama valorilor interculturalității prin promovarea și derularea de proiecte , programe 
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OBIECTIVE GENERALE 

• Asigurarea calității educației 

• Modernizarea demersului didactic prin abordarea strategiilor de tip formativ și aplicativ 

• Proiectarea unui sistem modern de evaluare și implicarea cadrelor didactice în aplicarea riguroasă a 

sistemului național de evaluare  

• Acces la educație și egalitate de șanse 

• Modernizarea resurselor materiale 

• Fundamentarea ofertei educaționale pe baza nevoilor de dezvoltare personală a elevilor 

• Implicarea părinților în managementul unității școlare 

• Dezvoltarea parteneriatelor la nivel local, național, internațional 

• Eficientă managerială prin diagnoză, proiectare, implementare, evaluare în sens pozitiv 

• Asigurarea condițiilor corespunzătoare de infrastructură 

• Accesarea de fonduri europene prin proiecte  
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II. PARTEA II – ANALIZA NEVOILOR   

II.1 ANALIZA NEVOILOR MEDIUL EXTERN   

II.1.1.  COLECTAREA ŞI ANALIZA DATELOR DESPRE MEDIUL EXTERN 

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICI 

Analiza mediului extern presupune că vor trebui luate în considerare informațiile politice, economice, 

cele privind educația și cele demografice, dar acestea nu trebuie analizate în întregime ci trebuie avute în 

vedere doar anumite elemente din fiecare categorie 

La 1 ianuarie 2021, populația cu domiciliul în județul Suceava era de 764123 locuitori, reprezentând 

3,43% din populația României și 19,13 % din populația regiunii Nord Est. 

Tabel 2.1 – demografie Evoluția populației totale la 1 ianuarie 2021 

 2013 2014 2015 2016 2019 2020 2019 2020 2021 

Suceava  739991 739991 739991 739991 739991 739991 739991 739991 739991 

Regiunea 

N-E  
3885934 3885934 3885934 3885934 3885934 3885934 3885934 3885934 3885934 

Romania  22390978 22390978 22390978 22390978 22390978 22390978 22390978 22390978 22390978 

Sursa: INS, TEMPO – online 

Analiza datelor statistice evidențiază o creștere a populației județului în perioada 2012 - 2020, de la 

739991 locuitori la 1 ianuarie 2013 la 763452 locuitori cu domiciliul pe raza județului înregistrați la 1 ianuarie 

2021 (creștere cu 3,17%, față de -1,35% la nivel național și 2,62% la nivel regional). 

Densitatea populației cu domiciliul în județul Suceava este de 89,26 loc/kmp, fata de 108,2 loc/kmp la 

nivelul regiunii NE și 92,7 loc/kmp la nivelul României. 

Constatările demografice recomandă la nivelul rețelei școlare măsuri pentru raționalizarea ofertei în 

raport cu nevoile de calificare și acoperirea teritorială, asigurarea accesului la educație și formare profesională, 

optimizarea resurselor (concentrarea resurselor în școli viabile, în paralel cu rezolvarea problemelor de acces 

etc.). 

Evoluția populației în perioada 2011-2060 pe grupe mari de vârstă este: 

Sursa: Anuarul României, INS, date prelucrate  

Grupe de vârstă  2011  2021  2030  2060  

mii persoane  %  mii persoane  %  mii persoane  %  mii persoane  %  

Cu migrație externă                  

Total  20121,6  100  19330,6  100  18047  100  12946,7  100  

0 - 14 ani  3189,6  15,9  2850,2  14,7  2397,6  13,3  1567,8  12,1  

15 - 64 ani  13684,3  68  12808,4  66,3  12099,1  67  7921,9  61,2  

65 ani și peste  3247,7  16,1  3672  19,0  3550,3  19,7  3457  26,7  

Fără migrație externă                  

Total  20121,6  100  19360,5  100  18121,9  100  13232,7  100  

0 - 14 ani  3189,6  15,9  2873,9  14,8  2441  13,5  1659,4  12,5  

15 - 64 ani  13684,3  68  12814,4  66,2  12131,5  66,9  8116,1  61,3  

65 ani și peste  3247,7  16,1  3672,2  19  3549,4  19,6  3457,2  26,2  
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Distribuția pe medii rezidențiale (urban/rural) și grupe de vârstă   

La începutul anului 2021, județul Suceava are un grad de urbanizare a populației după domiciliu de 

43,89 %, valoare situată sub media națională (56,33%) și regională (45,77%).       

Structura pe grupe de vârstă   

Evoluția populației după domiciliu după 2012 indică un spor demografic. În județul Suceava, grupele 

de vârstă tinere 0-14 ani, înregistrează un procent de 17,43% din total populație, situându-se în top la nivel 

național.  

 Grupa de vârstă pentru ÎPT , 15-19 ani, reprezintă 6,02% din totalul populație (45956 persoane), 

procent în ușoară scădere față de anul 2020.  

Deși este majoritară pe ansamblu, populația feminină este în minoritate în grupele tinere și mature de 

vârstă (până în grupa 50-54 ani), după vârsta de 55 ani populația feminină fiind majoritară.  

La data de 1 ianuarie 2021, copiii cu vârste între 10-14 ani dețineau o pondere de 5,93% din totalul 

populației cu domiciliul în județ, populația tânără cu vârsta între 15 - 19 ani reprezenta un procentaj de 6,02% 

iar persoanele tinere cu vârsta între 20-24 ani prezentau o pondere de 6,29%. 

Structura pe sexe în cadrul grupelor de vârstă 

Structura pe sexe indică pe ansamblul populației la nivel județean o ușoară preponderență a 

persoanelor de sex feminin (50,025%), valoare mai mică comparativ cu media națională (51,18%) dar 

apropiată de valoarea înregistrată la nivel regional (50,11%). 

Structura etnică (conf. recensământului din anul 2011)  

La recensământul din 20 octombrie 2011, populația română este predominant majoritară (96,2%). 

celelalte etnii având ponderi mult mai mici: populația de etnie rromă 2,0%, ucraineană 1,0%, poloneză 0,3%, 

ruși-lipoveni 0,3%, germană 0,1%, ş.a. Față de recensământul din anul 2002 s-a înregistrat o creșterea a 

ponderii populației de etnie rromă. (de la 1,3% la 2,0%) și o descreștere a ponderii populației de etnie uraniană 

(de la 1,2% la 1,0%). 

PROIECŢII DEMOGRAFICE  

Prognoza demografică realizată de Institutul National de Statistică la orizontul anului 2060 indică o 

reducere a populației României fată de 2011 cu 7164,9 mii locuitori.  

Prognoza demografică realizată de Institutul National de Statistică la orizontul anului 2025 indică o 

reducere a populației județului Suceava fată de 2005 cu 10,7 mii locuitori (-1,5%). Față de anul 2007, 

populația județului Suceava a înregistrat o creșterea cu 8507 persoane (+1,01%). 

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

a scăzut cu 9,0% (-11,7 mii pers.) în 2015 și va scădea cu 18,0% (-24,6 mii pers.) până în 2025. În schimb, va 

creste numărul persoanelor în vârstă de peste 65 ani, ritmul fiind mai scăzut decât cel înregistrat la nivel 

național și regional (v .tab. 2.2.). În județul Suceava scăderea numărului populației până în anul 2025 cu 1,5% 

va fi mai mică fată de scăderea înregistrată la nivel regional (-5,9%) și național (-8,0%). 
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Evoluția populației județului Suceava, 2005-2025  Sursa: datele din prognoza INS 

În tabelul 2.3. sunt prezentate schimbările care se vor produce în raportul dintre tineri și vârstnici. 

Până în 2025, numărul tinerilor va scădea, numărul vârstnicilor va creste, populația județului va cunoaște un 

proces de îmbătrânire.  

 

Prognoza populației de vârstă școlară și preșcolară județul 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 2025 se estimează reduceri la nivel județean ale populației de vârstă școlară și 

preșcolară (3-24 ani), în toate grupele de vârstă analizate, cea mai mare scădere înregistrând grupele 15-18 

și 19-24 ani (v. tab. 2.3), acestea fiind și cele care încadrează grupul țintă principal pentru planificarea în 

învățământul profesional și tehnic (15-18 ani pentru liceu, 19-24 ani pentru învățământul postliceal și 

superior) (v. tab.2.3 și 2.4.).  

În grupa 15-18 ani, fată de 2005 se estimează o reducere la nivelul județului de 34,7% până în 2025. 

La nivel regional se estimează o reducere mai mare, de 38,5% până în anul 2025 (v. tab. 2.4.).  

 

 Prognoza populației 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  

Pentru grupa 19-24 ani, fată de 2005 scăderea prognozată la nivel județean este de 23,1% până în 

2025, valori mai mici fată de regiune, unde scăderea prognozată este de 29,3% până în 2025 (v. tab.2.5.).  

Efectele acestor evoluții vor afecta direct populația școlară și structura populației în vârstă de lucru 

(mai putini tineri vor intra pe piața muncii), cu impact potențial asupra dezvoltării economico-sociale a 

județului.  

    Prognoza populației 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   
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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 piața muncii, ceea ce în mod logic conduce la o nevoie crescândă 

de formare continuă pentru adulți - în atenția școlilor interesate de compensarea pierderilor de 

populație școlară.  

 

 PRINCIPALELE CONCLUZII DIN ANALIZA DEMOGRAFICĂ. IMPLICAŢII PENTRU ÎPT  

 

Concluzii  Implicații pentru dezvoltarea resurselor umane, IPT  

Reducerea naturală prognozată a 

populației tinere nivelul scăzut al 

resurselor bugetare, mai ales în mediul 

rural, combinat cu lipsa de experiență 

la nivelul consiliilor locale privind 

specificul finanțării unităților de 

învățământ  

Pericolul unui deficit de forță de muncă tânără calificată.  

Creștere a nivelului de calificare și a motivării forței 

de muncă tinere de a participa la forța de muncă 

regională.  

Racordare realistă la piața europeană a muncii – 

acțiuni de planificare a ofertei educaționale, de 

informare, orientare și consiliere.  

Optimizarea alocării resurselor, prin concentrarea 

pregătirii în scoli viabile, în paralel cu rezolvarea 

problemelor de acces. Colaborarea școlilor în rețea:  

• o ofertă cuprinzătoare și diversificată;  

• eliminarea paralelismelor nejustificate;  

• colaborare pentru acoperire teritorială optimă;  

• diversificarea grupurilor țintă (programe pentru 

adulți). 

Fenomenul de îmbătrânire 

demografică  

Nevoi sporite de personal calificat pentru asistenta 

socială și medicală, nevoi educaționale specifice.  

Ponderea semnificativă a 

populației feminine  

Oferta de pregătire - calificările dorite de populația 

feminină, programe de sprijin (facilități) pentru 

participarea la educație.  

Ponderea semnificativă a populației 

rurale  

Asigurarea accesului la educație în condiții de calitate și 

varietate de opțiuni, ofertă de pregătire adecvată, în 

sprijinul diversificării și creșterii competitivității 

economiei rurale, educație în sprijinul conservării și 

valorizării patrimoniului cultural specific și resurselor 

naturale din mediul rural, îmbunătățirea condițiilor de 

studiu în mediul rural.  

Diversitatea etnică  Educație multiculturală, soluții pentru asigurarea 

accesului egal la educație și a varietății opțiunilor, 

programe de sprijin pentru grupurile etnice 

dezavantajate.  

Consolidare relativă a vârstei de 

mijloc (35-55 ani) active pe piața 

muncii  

Nevoi crescânde de formare continuă.  

Implicarea activă a școlilor ca furnizori de programe de 

formare pentru adulți.  
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II.1.2. PROFILUL ECONOMIC AL JUDEȚULUI SUCEAVA 

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICI 

Economia României a scăzut în anul 2020 cu 3,90% conform estimărilor Institutului Național de 

Statistică, Nivelul PIB-ului în 2020 a fost de aproximativ 1.053,88 miliarde lei.  O contribuție în această 

privință este asociată structurii economiei, în sensul în care sectorul turistic și hotelier – segmentul care 

resimte cel mai puternic efectul crizei pandemice – are o pondere scăzută pe plan local comparativ cu alte 

țări.  

Vârful undei de șoc imprimate de măsurile adoptate la scară internațională în vederea atenuării curbei 

pandemice provocate de virusul SARS-CoV-2 a fost atins, și în cazul României, în trimestrul II, activitatea 

economică înregistrând o contracție de 10 la sută în termeni anuali. Revenirea ulterioară a fost însă peste 

așteptări, astfel încât, la nivelul anului 2020, PIB real s-a redus cu numai -3,9 la sută, rezultat care a plasat 

economia locală în plutonul țărilor cu performanță superioară mediei UE-27 (-6,1 la sută)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odată cu trecerea din starea de urgență în cea de 

alertă relaxarea restricțiilor adoptate de autoritățile 

naționale s-a reflectat în revenirea graduală a activității 

multor sectoare în proximitatea nivelurilor consemnate în 

perioada precriză, un rol important aparținând stimulilor 

fiscali, orientați către păstrarea relațiilor de muncă și 

finanțarea nevoilor curente și de capital ale companiilor.  

Adaptarea sectoarelor economice la noile condiții 

conturate în urma șocului pandemic a fost însă asimetrică, 

activitățile care presupun interacțiune fizică (transporturi, 

hoteluri, restaurante, turism, servicii de recreere și cultură) 

continuând să resimtă efectele menținerii măsurilor de 

distanțare (și ulterior pe cele ale reînăspririi acestora, în 

luna octombrie), în paralel cu manifestarea unei reticențe 

din rațiuni sanitare în rândul consumatorilor.  
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Nu în ultimul rând, la nivelul economiei locale se remarcă 

și sectoare de activitate pentru care restricțiile asociate 

acestei crize nu au reprezentat un factor limitativ, ci o 

oportunitate de dezvoltare.  

Astfel, extinderea sistemului de telemuncă și de educație 

online, inclusiv pe plan internațional, și regăsit în n 

creșterea alertă a valorii adăugate brute aferente sectorului 

IT&C (cu 10,4 la sută). O dinamică similară au înregistrat 

și   construcțiile, unde specificul activității a permis 

derularea lucrărilor inclusiv în perioada stării de urgență. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regiunea Nord Est a contribuit cu un procent de aproximativ 10,50% la realizarea PIB-ului național, 

din care județul Suceava a realizat o valoare a PIB-ului de 15,49 mld. lei.   

Din acest punct de vedere, cu un PIB de 27,950 mld. Lei, județul Suceava se situează ca putere 

economică, după județele:  

• Iași, cel mai dezvoltat din regiunea Nord-Est, cu un PIB de 36,895 mld. Lei;   

• Bacău, cu un PIB de 31, 185 mld. Lei;  

• Neamț, cu un PIB de 38, 791 mld. Lei.  

• Celelalte județe din regiune au avut valori ale PIB-ului inferioare.  
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Județul Suceava deține o poziție favorabilă în Regiunea Nord-Est și are o contribuție importantă la 

economia întregii regiuni, furnizând aproape 18% din produsul intern brut al acesteia. Regiunea Nord-Est 

furnizează aproximativ 10,50% din produsul intern brut național.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La scăderea PIB din 2020 au contribuit majoritatea ramurilor economiei, contribuții negative mai     

importante având:  

• industria (-2,0%),  cu o pondere de 19,7% la formarea PIB și al cărei volum  de  activitate s-a redus cu 

9,3%;  

• comerțul cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor; transport și 

depozitare; hoteluri și restaurante (-0,9%), cu o pondere de 18,0% la formarea PIB și al căror volum 

de activitate s-a redus cu 4,7%;  

• activitățile de spectacole, culturale și recreative; reparații de produse de uz casnic și alte servicii au 

avut o contribuție negativă de 0,8%, cu o pondere de 2,5% la formarea PIB și al căror volum  de  

activitate s-a redus cu 24,5%;  

• agricultura, silvicultura și pescuitul (-0,7%), cu o pondere de 3,8% la formarea PIB și al cărei volum  

de  activitate s-a redus cu 16,2%.   

Construcțiile au avut o contribuție pozitivă la modificarea PIB (+0,6%) ca urmare a majorării  volumului 

său de activitate cu 9,7%.    

La finele anului 2019 Județul Suceava este caracterizat prin următoarele aspecte economice:  

• 2.328 firme înmatriculate în anul 2020;  

• 111.250 salariați în luna decembrie 2020;  

• 4.297 , salariul mediu brut la nivelul lunii decembrie 2020;  2.445 lei, salariul mediu net la nivelul 

lunii decembrie 2020.  

• Rata șomajului de 5,10%   
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 La nivelul anului 2020, în ceea ce privește înmatriculările de agenți economici, situația se prezintă  astfel:  

• numărul total al agenților economici înmatriculați a scăzut cu -12,68% în 2020 față de anul 2019;  

• cea mai importantă descreștere se înregistrează la înmatricularea societăților cu răspundere limitată cu 

o scădere de -13,63%, menținându-se astfel trendul descendent din anul anterior;  

• în cazul PFA, II, IF se constată o scădere a înmatriculărilor cu peste 10%, menținându-se astfel trendul 

descendent din anul anterior;  

• numărul de radieri a scăzut cu -34,84% în anul 2020, acesta fiind de 1.027 și menținându-se astfel 

trendul ascendent din anul anterior.  

Principalii indicatori economici ai societăților comerciale în anul 2020, comparativ cu anul 2019, se  

prezintă astfel:  

• numărul societăților care au depus situațiile financiare a crescut cu 9,42% față de anul 2019;  

• cifra de afaceri netă a societăților care au depus situațiile financiare aferente anului 2020 a crescut cu 

3,62%, de la 20.714,43 milioane lei în 2019 la 21.464,55 milioane lei în 2020;  

• în anul 2020 s-a menținut trendul de creștere a valorii profitului din exploatare obținut de către 

societățile analizate, cu aproape 23 de procente, la fel și rata profitului a înregistrat o creștere de peste 

18%;  

• numărul mediu de salariați al celor peste 16.612 societăți este de 66.988, cu 1,97% mai puțini față de 

anul 2019, însă productivitatea medie a muncii a crescut cu peste 5%.  

Comisia Națională de Strategie și prognoză a expus o estimare a proiecției principalilor  indicatori 

macroeconomici pe următorii ani:  

  

Estimare a proiecției 

principalilor indicatori 

macroeconomici pe 

următorii ani:  

2019  2020  2021  2022  2023  2024  

Produsul intern brut  (mld. 

lei)  

1.059,80  1.053,88  1.116,80  1.204,20  1.301,60  1.403,80  

(Comisia Națională de Strategie și prognoză)  

 

PRODUCTIVITATEA MUNCII 

 

Numărul mediu de salariați al celor 16.612 de firme care au depus situațiile financiare aferente anului 

2020 este de 66.988, mai putini cu 1,97%  față de anul 2019, iar productivitatea medie a muncii a crescut cu 

+5,61%.  

 

                                     

INDICATORI  

Anul de referință  

 
Evoluția indicatorilor  

2019  2020  

Numărul mediu de 

salariați*  
68.333  66.988  -1,97%  

Productivitatea medie a 

muncii (mil. lei/sal)  
0,303  0,320  

+5,61%  

* Numărul societăților care au depus situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2020, la 31.05.2021, inclusiv cele depuse în zero. **Numărul mediu de salariați din 

cadrul societăților care au depus situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2020, la 31.05.2021.  
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Cei mai mulți angajați din companiile sucevene lucrează în domeniile:  

• Industria prelucrătoare (16.064 angajați),   

• Comerț cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor (15.444 angajați)  

• Societăți de construcții (9.644 angajați);  

Domeniile cu cel mai ridicat nivel de productivitate a muncii sunt următoarele:   

• producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (0,523  

mil. lei/salariat),   

• comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor (0,512 mil. 

lei/salariat),   

• tranzacțiile imobiliare (0,466 mil. lei/salariat).  

Efectivul de salariați din județul Suceava la sfârșitul lunii decembrie 2020 reprezenta 18,6% din 

efectivul de salariați din cadrul regiunii Nord-Est și 2,1% din efectivul de salariați înregistrat la nivel național.   

Evolutia efectivului de salariati din judetul Suceava in perioada decembrie 2019 - decembrie 2020 

  

 

 

 

 

 

 

 
 FIRMELE DIN JUDEŢ. DINAMICA, REPARTIŢIA SECTORIALĂ ŞI PE CLASE DE MĂRIME  

  

Numărul total al operatorilor economici nou-înmatriculați a scăzut, în anul 2020, cu 12,68% față de anul 

2019.  

Cea mai importantă descreștere se observă la numărul de societăți cu răspundere limitată înregistrate în 

registrul comerțului.   

În cazul PFA, II, IF se constată o scădere a înmatriculărilor cu peste 10%, menținându-se astfel trendul 

descendent din anul anterior.  

Numărul de radieri a scăzut cu 34,84% în anul 2020.  

 

Numărul total al firmelor existente (neradiate), in 2020, în județul Suceava, era de     35.157 

din care:  

persoane juridice  24363  

din care:  

societăți pe acțiuni  180  

societăți cu răspundere limitată  24002  

societăți în nume colectiv  40  

regii de interes local  3  

cooperative agricole  56  

cooperative meșteșugărești  2  

cooperative de consum  1  
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organizații cooperatiste de credit  3  

societăți cooperative  74  

societăți cooperative europene  1  

altele  1  

persoane fizice  10794  

din care:   

persoane fizice  5508  

întreprinderi familiale  1326  

întreprinderi individuale  3960   

 

În 2020, numărul societăților care au depus situațiile financiare a crescut cu 9,42% față de anul 2019, de 

la 15.182 la 16.612.   

 Numărul cel mai mare de societăți, respectiv 5.002, activează în domeniul comerțului cu ridicata și cu 

amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, urmat de transport și depozitare cu 2.062 societăți și 

construcții cu 1.997 societăți.  

Companiile din domeniul comerțului cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și 

motocicletelor au avut în anul 2020 o cifră de afaceri netă totală de 7.901,90 milioane lei, societățile din 

domeniul industriei prelucrătoare au obținut a doua poziție în ceea ce privește cifra de afaceri netă cu o valoare 

de 5.458,66 milioane lei, urmate de firmele din domeniul transportului și depozitării cu 2.787,89 milioane lei;  

  În ceea ce privește profitul curent, prima poziție în clasament este ocupată de firmele care activează în 

domeniul comerțului cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor cu un profit de 

609,93 milioane lei, pe locul secund se află companiile din domeniul industriei prelucrătoare cu un profit de 

479,97 milioane lei, iar a treia poziție aparține firmelor din domeniul construcțiilor cu valoarea profitului de 

322,62 milioane lei;  

  

Secțiune  Domeniu activitate  
Nr. 

firme  

G  
Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și 

motocicletelor  
5.002  

H  Transport și depozitare  2.062  

F  Construcții  1.997  

C  Industria prelucrătoare  1.894  

M  Activități profesionale, științifice și tehnice  1.230  

I  Hoteluri și restaurante  1.145  

A  Agricultură, silvicultură și pescuit  720  

N  Activități de servicii administrative și activități de servicii suport  457  

S  Alte activități de servicii  425  

Q  Sănătate și asistenta socială  400  

J  Informații și comunicații  383  

L  Tranzacții imobiliare  257  

R  Activități de spectacole, culturale și recreative  216  

K  Intermedieri financiare și asigurări  170  

P  Învățământ  132  
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E  Distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare  67  

B  Industria extractivă  37  

D  Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer  

condiționat 

18  

T  

Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic; 

activități ale gospodăriilor private de producere de bunuri și servicii destinate 

consumului propriu  
0  

O  Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public  0  

 TOTAL  16.612  

   

Ierarhia se modifică și în ceea ce privește rata profitului, pe primul loc situându-se companiile din 

domeniul informații și comunicații, care înregistrează o rată a profitului de 40,30%. Pe următoarele poziții în 

ceea ce privește rata profitului se situează companiile din tranzacțiilor imobiliare cu 40,07%, urmate de 

societățile din domeniul activităților profesionale, științifice și tehnice cu 33,39%.   

Se observă faptul că domeniile cele mai profitabile au și un număr ridicat de salariați: companiile din 

domeniul industriei prelucrătoare (16.064 angajați), urmate de firmele din domeniul comerțului cu ridicata și 

cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor (15.444 angajați) și societățile de construcții 

(9.644 angajați).   
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Cele mai productive companii sunt care activează în următoarele domenii: producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer 

condiționat (0,523 mil. lei/salariat), comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor (0,512 mil. lei/salariat) și tranzacțiile 

imobiliare (0,466 mil. lei/salariat).  

 

SOCIETĂȚI COMERCIALE DIN JUDEȚUL SUCEAVA  

                                           I NDICATORI 

 

DOMENIUL 

DE ACTIVITATE (CAEN)  

Numărul  

societăților 

Cifra de 

afaceri netă  

(mil. lei) 

Profitul 

curent 

(mil. lei) 

Rata 

profitului 

(%) 

Numărul 

mediu de 

salariați 

Productivitatea 

medie a muncii 

(mil. lei/sal) 

Secțiunea A AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI 

PESCUIT 

720 674,40 76,68 11,37 2.171 0,311 

Secțiunea B INDUSTRIA EXTRACTIVĂ 37 133,05 25,62 19,26 382 0,348 

Secțiunea C INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE 1.894 5.458,66 479,97 8,79 16.064 0,340 

Secțiunea D PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE 

ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE, 

APĂ CALDĂ ŞI AER CONDIŢIONAT  

18 195,53 39,71 20,31 374 0,523 

Secțiunea E DISTRIBUŢIA APEI, 

SALUBRITATE, GESTIONAREA DEŞEURILOR, 

ACTIVITĂŢI DE DECONTAMINARE 

67 215,67 24,92 11,55 1.417 0,152 

Secțiunea F CONSTRUCŢII 1.997 2 2.374,84 322,62 13,58 9.644 0,246 

Secțiunea G COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU 

AMĂNUNTUL, REPARAREA 

AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR 

5.002  7.901,90  609,93  7,72  15.444  0,512 

Secțiunea H TRANSPORT ŞI DEPOZITARE 2.062  2.787,89 271,16  9,73 8.753 0,319 

Secțiunea I HOTELURI ŞI RESTAURANTE 1.145  512,38 52,56 10,26 4.529 0,113 

Secțiunea J INFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII 383  126,18 50,85  40,30 692 0,182 
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Secțiunea K INTERMEDIERI FINANCIARE ŞI 

ASIGURĂRI 

170  27,27  7,97 29,22  194  0,141 

Secțiunea L TRANZACŢII IMOBILIARE 257   128,18  51,36  40,07 275 0,466 

Secțiunea M ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, 

ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE 

1.230  296,60  99,02  33,39  2.092 0,142 

Secțiunea N ACTIVITĂŢI DE SERVICII 

ADMINISTRATIVE ŞI ACTIVITĂŢ 

457  252,78  42,92  16,98 2.020 0,125 

Secțiunea O ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI 

APĂRARE, ASIGURĂRI SOCIALE DIN 

SISTEMUL PUBLIC  

0  0,00  0,00  - 0  - 

Secțiunea P ÎNVĂŢĂMÂNT 132  17,85  3,00  344 344 0,052 

Secțiunea Q SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ 

SOCIALĂ 

400  208,68 56,85  27,25 1.261 0,165 

Secțiunea R ACTIVITĂŢI DE SPECTACOLE, 

CULTURALE  

216  96,53 17,05  17,66 523  0,185 

Secțiunea S ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII 425  56,16  6,03  10,74 809 0,069 

Secțiunea T ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR 

PRIVATE ÎN CALITATE DE ANGAJATOR DE 

PERSONAL CASNIC, ACTIVITĂŢI ALE 

GOSPODARIILOR PRIVATE DE PRODUCERE 

DE BUNURI ŞI SERVICII DESTINATE 

CONSUMULUI PROPRIU 

0  0,00  0,00   -  0 -  

Secțiunea U ACTIVITĂŢI ALE 

ORGANIZAŢIILOR ŞI ORGANISMELOR 

EXTRATERITORIALE 

0 0,00 0,00 - 0 - 

TOTAL 16.612  21.464,55 2.238,22 10,43 66.988 0,320 
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SOLDUL INVESTIȚIILOR STRĂINE DIRECTE 

În județul Suceava, la 31.12.2020 erau un număr de 900 agenți economici cu participare străină, cei 

mai importanți ca număr și capital social provenind din următoarele tari: Italia, Germania, Ucraina, Spania, 

Franța, Austria, Turcia, SUA. 

Ca urmare a integrării României în UE, firmele din județ se confruntă cu o presiune concurențială 

sporită pentru a rezista pe piața internă și pentru a valorifica oportunitățile participării pe piața UE. Noi 

firme și investiții de capital străin vor fi atrase în județ. 

Dincolo de avantajul conjunctural (care se va reduce în timp) al prețului relativ scăzut al forței de muncă, 

competitivitatea firmelor va fi condiționată într-o măsură din ce în ce mai mare de creșterea valorii adăugate 

prin eforturi susținute de inovare și segmentare pentru cucerirea și păstrarea pieței, cu accent pe tehnologie, 

calitate, design, marketing, tehnici de vânzare adecvate. 

 

Principalele domenii de activitate ale firmelor cu capital străin în 2020:      

Secțiune  Domeniu activitate  Nr. firme  

G  
Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea 

autovehiculelor și motocicletelor  257  

F  Construcții  124  

C  Industria prelucrătoare  110  

H  Transport și depozitare  82  

I  Hoteluri și restaurante  61  

  

Investițiile străine atrase de Regiunea de Nord-Est reprezintă doar 1.92% din totalul pe țară, fiind cel 

mai mic procent comparativ cu celelalte regiuni.   

 

Repartizarea soldului investițiilor străine pe regiuni se prezintă astfel:  

  

 

PROCESUL DE INTEGRARE EUROPEANĂ ŞI CERINŢELE DE COMPETITIVITATE 

Ca urmare a integrării României în UE, firmele din județ se confruntă cu o presiune concurențială 

sporită pentru a rezista pe piața internă și pentru a valorifica oportunitățile participării pe piața UE.  Noi firme 

și investiții de capital străin vor fi atrase în județ. Dincolo de avantajul conjunctural (care se va reduce în timp) 

al prețului relativ scăzut al forței de muncă, competitivitatea firmelor va fi condiționată într-o măsură din ce 

în ce mai mare de creșterea valorii adăugate prin eforturi susținute de inovare și segmentare pentru cucerirea 

și păstrarea pieței, cu accent pe tehnologie, calitate, design, marketing, tehnici de vânzare adecvate. 

INDUSTRIA 
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Indicele producției industriale, serie brută, realizată la nivelul județului Suceava, în luna ianuarie 2021, 

pentru unitățile cercetate statistic (eșantion reprezentativ la nivel de tara), a fost 113,7%, în creștere cu 13,7 

puncte procentuale fată de aceeași lună din anul 2020.  

 

 Evoluția indicilor producției industriale în 2020, serie brută, luna corespunzătoare din anul 2019:   % 

 

 

 

 

 

 

 

Indicele valoric al cifrei de afaceri în industrie (piața internă si externă) realizat de întreprinderile din 

județ, cu activitate principală de industrie, pentru unitățile observate statistic în luna decembrie 2020, a fost 

104,6%, mai mare cu 4,6 puncte procentuale comparativ cu luna decembrie 2019.   

În perioada 01.01 - 31.12.2020 indicele cifrei de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de 

industrie, fată de aceeași perioadă a anului 2019, a fost 95,0%.  

 

Evoluția indicilor valorici ai cifrei de afaceri din industrie în 2020, serie brută, luna corespunzătoare 

din anul 2019:   % 

 

  

 

 

 

 

 

INDICII 

PRODUCŢIEI 

INDUSTRIALE  

- serie brută - 

(%)  

     2020       

ian.  feb.  mar.  apr.  mai  iun.  iul.  aug.  sept.  oct.  nov.  dec.  

Total țară  98,0  97,6  87,3  61,4  69,6  88,9  93,5  96,3  100,1  98,8  97,0  102,6  

Industrie 

extractivă  

97,8  98,8  92,5  81,7  81,8  82,2  89,6  89,5  91,1  91,0  89,9  96,2  

Industrie 

prelucrătoare  

98,7  98,1  85,6  55,1  66,4  89,4  93,1  95,9  100,6  99,0  96,3  102,8  

Producția și 

furnizarea de 

energie electrică 

și termică, gaze, 

apă caldă și aer 

condiționat  

94,4  94,8  96,4  94,9  88,5  88,8  98,4  101,6  100,7  101,0  105,1  103,8  
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În perioada ianuarie-noiembrie 2020, exporturile FOB din județul Suceava au totalizat 428.442 mii 

euro. Comparativ cu exporturile din ianuarie - noiembrie 2019, valoarea mărfurilor exportate a scăzut cu 

14,5%.   

Creșteri ale valorii exporturilor de mărfuri în perioada ianuarie - noiembrie 2020, comparativ cu 

exporturile din perioada similară din anul 2019, s-au înregistrat  la secțiunile:  

• Produse chimice: 125,2%,  

• Produse vegetale: 73,6 %,   

• Instrumente și aparate optice, fotografice, cinematografice, medici-chirurgicale și similare; ceasuri; 

instrumente muzicale; pârți și accesorii ale acestora: 70,6%,  

• Grăsimi și uleiuri animale sau vegetale: 18,0%,  

• Piei crude, piei tăbăcite, blănuri și produse din acestea: 9,0%,  

• Pastă de lemn, hârtie, carton și articole din acestea: 7,3%,  

• Produse alimentare, băuturi și tutun: 5,6%.  

Scăderi ale volumului exporturilor de mărfuri în perioada ianuarie - noiembrie 2020, fată de perioada 

similară din anul 2019, au înregistrat următoarele secțiuni:  

• Încălțăminte, pălării, umbrele și articole similare: -52,4%,   

• Materiale textile și articole din acestea: -46,8%,   

• Mărfuri și produse diverse: -36,0%,   

• Mijloace și materiale de transport: -27,6%,  

• Articole din piatră, ipsos, ciment, ceramică, sticlă și din materiale similare: -13,9%,   

• Produse din lemn, exclusiv mobilier : -13,0%,   

• Materiale plastice, cauciuc și articole din acestea: -8,3%,   

• Metale comune și articole din acestea: -2,9%,   

• Produse minerale: -2,7%, 

• Mașini și aparate; echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul și imaginile: 

1,7%.    

În cadrul regiunii Nord-Est, județul Suceava se află pe locul 3 din punct de vedere al volumului de 

mărfuri exportate în perioada ianuarie-noiembrie 2020, deținând 17,4% din total exporturi la nivel de 

regiune. Județul Suceava a fost devansat de județele: Iași (care a exportat 29,6% din total la nivel de regiune) 

și Bacău (26,0%). Un volum mai mic al exporturilor s-a înregistrat în județele: Neamț (care a exportat 12,8% 

din total la nivel de regiune Nord-Est), Botoșani (8,7%) și Vaslui (5,5%).  

II.1.3. SURSE DE INFORMAŢII PENTRU EVALUAREA MEDIULUI EXTERN 

Principalele surse de informații utilizate în elaborarea PAS sunt:  

1. Planuri și documente publicate. Din categoria lor fac parte : documentele MECTS, PRAI, PLAI. Acestea 

sunt utile pentru întocmirea contextului de politici.  

Surse suplimentare este oferit mai jos: 

• Strategia de dezvoltare a județului;  

• Studii pentru diferite domenii de activitate (ex. agricultura); 

• Analiza comparativa  / nevoi previzionate; 

• Structura planului de școlarizare;  

• Analiza ieșirilor din sistem;  

• Analiza comparative absolvenți/șomeri /locuri de muncă 

• Studiu /chestionare elevi /părinți 

• Sursa INS și Anuarul Statistic al Județului Suceava 
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I.1.4.  CONCLUZII DIN ANALIZA MEDIULUI ECONOMIC. IMPLICAŢII PENTRU ÎPT 

Ritmul de creșterea economică, reflectat în dinamica PIB și a productivității muncii, pe de o parte și 

procesul de integrare europeană pe de altă parte, aduc noi provocări pentru învățământul profesional și tehnic.  

Planurile de școlarizare trebuie să reflecte, prin structura ofertei - proporțional cu nevoile pieței 

muncii - ponderea mare a serviciilor, diversitatea activităților industriale, importanta construcțiilor și nevoile 

de dezvoltare a agriculturii.  

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

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

• asigurarea unei pregătiri de bază largi, competente tehnice generale solide;  

• consolidarea pregătirii profesionale, indiferent de calificare, cu competente specifice economiei de 

piață (competente antreprenoriale, tehnici de vânzări, marketing etc.); 

• promovarea învățării pe parcursul întregii vieți.  

Pentru schimbările tehnologice și organizaționale induse de investițiile străine și cerințele de 

competitivitate, trebuise avute în vedere:  

• formarea unor competente adecvate pentru: noile tehnologii, calitate, design, marketing, tehnici de 

vânzare;  

• colaborarea între scoli pentru calificările care presupun competente combinate, de exemplu: tehnice 

și 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  Implicații pentru dezvoltarea resurselor umane, IPT  

Ritmul susținut de creșterea 

economică din ultimii ani, 

reflectat în dinamica PIB și a 

productivității muncii.  

Noi oportunități și provocări pentru sistemul de educație și formare 

profesională, din perspectiva contribuției la formarea resurselor umane 

necesare creșterii competitivității economice regionale.  

Provocări induse de procesul de 

integrare europeană.  

 

 Dinamica investițiilor brute și a 

investițiilor străine.  

Formarea unor competente adecvate pentru: noile tehnologii, calitate, 

design, marketing, tehnici de vânzare.  

Colaborarea între scoli pentru calificările care presupun competente 

combinate, de exemplu:  tehnice și comerciale / economice, tehnice 

- artistice – IT. Formarea continuă a profesorilor în parteneriat cu 

întreprinderile.  

Tendința de creșterea a ponderii 

unor sectoare economice, în 

paralel cu scăderea ponderii altor 

sectoare în formarea PIB.  

Planurile de școlarizare trebuie să reflecte, prin structura ofertei 

(proporțional cu nevoile pieței muncii) ponderea crescută a sectoarelor 

economice în dezvoltare, diversitatea activităților industriale, și nevoile 

de dezvoltare a agriculturii.  

Modificări structurale din 

economie evidențiate prin 

modificări ale ponderilor 

sectoarelor și activităților 

economiei naționale la formarea 

PIB și VAB.  

Identificarea domeniilor și pofilelor de formare profesională inițială 

prioritare pentru dezvoltarea regională.  

Competente adecvate și o mobilitate ocupațională sporită (inclusiv 

intersectorială) a forței de muncă.  

Adaptări prin curriculum în dezvoltare locală (CDL).  
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Ponderea crescândă a IMM.  Adaptabilitate crescută a forței de muncă la sarcini de lucru diverse.  

Asigurarea unei pregătiri de bază largi, competente tehnice generale 

solide.  

Consolidarea pregătirii profesionale, indiferent de calificare, cu 

competente specifice economiei de piață (competente antreprenoriale, 

tehnici de vânzări, marketing etc.).  

Adaptări prin curriculum în dezvoltare locală (CDL).  

Dezvoltarea parteneriatul şcoală-agenţi economici.  

Respectarea cerințelor de mediu 

pe baza standardelor UE.  

Dezvoltarea competențelor de mediu, ca parte din pregătirea tehnică 

generală.  

Ponderea mare a zonei montane 

și premontane în suprafața 

județului.  

Programe de informare, consiliere și instruire adaptate grupurilor țintă 

din ruralul montan.  

  

 CONCLUZII DIN ANALIZA COMPARATIVĂ PE OCUPAŢII A ŞOMAJULUI ŞI LOCURILOR DE 

MUNCĂ VACANTE INREGISTRATE LA AJOFM  

 

La nivelul județului Suceava, rata șomajului a înregistrat în anul 2021 valori mai mici decât în anul 

2020 cu excepția lunilor  februarie-mai, în lunile iunie-septembrie valorile au fost mai mici decât cele din anul 

trecut. Plecând de la valoarea de 4,59% înregistrată în luna ianuarie 2021, a ajuns în luna septembrie 2021 la 

valoarea de 4,39%, cu 0,62 pp mai mică fată de aceeași perioadă a anului trecut.  

 

Evoluția comparată a ratei șomajului înregistrată la AJOFM Suceava în 2020-2021  

 

 

Nr. 

crt. 

  Luna   2020 

Indicator 

Ian.  

 

Feb.  Mar.  Apr.  Mai.  Iun .  Iul  Aug.  Sept.  Oct.  Nov.  Dec.  

1. Rata 

șomajului % 

4,72  4,69 4,49 4,44 4,39 4,64 4,99 5,06 5,01 5,2 5,24 5,1 

2. Șomeri 

beneficiari de 

indemn. 

3475  3301  3047 3541 3842 3865 3998 4298 4487 4588 4669  4929 

3. Șomeri care 

nu benefic. 

de indemn. 

7462  7570 7342 6739 6319 6870 7565 7422  7113 7446 7461 6875 

4. Total șomeri 

înregistrați 

10937  10871 10389 10280 10161 10735 11563 11720 11600 12034 12130 11804 
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Nr. 

crt. 

  Luna   2021 

Indicator 

Ian.  Feb.  Mar.  Apr.  Mai.  Iun .  Iul  Aug.  Sept.  Oct.  Nov.  Dec.  

1. Rata 

șomajului % 

4,59  4,79 4,90 4,8 4,62 4,48 4,36 4,43 54,39    

2. Șomeri 

beneficiari de 

indemn. 

4799       5107 4869 4280 3814 3341 2845 2742 2668    

3. Șomeri care 

nu benefic. 

de indemn. 

5836  5989  6484  6826  6895  7043  7249  7529  7430    

4. Total șomeri 

înregistrați 

10635  11096  11353  11106  10709  10384  10094  10271  10098    

 

În septembrie 2021, rata șomajului la nivelul județului Suceava a înregistrat valoarea de 4,39%, 

superioară celei la nivel național 2,85%. La 31.09.2021, în evidenta AJOFM Suceava se aflau 10.098 șomeri, 

cu 1502 șomeri mai puțin fată de aceeași perioadă a anului trecut.  

Până la data de 30.09.2021, au fost comunicate de către angajatori 5348 locuri de muncă vacante, cu 

3180 locuri de muncă vacante mai puțin fată de aceeași perioadă a anului trecut.  

Această scădere se datorează pandemiei de COVID-19, o mare parte din agenții economici din județ si-au 

restrâns activitatea sau chiar au suspendat-o pentru o perioadă de timp. 

  

Structura șomajului 

înregistrat, după:  
Indicatori  

Nr. 

șomeri  

Pondere în total 

șomeri  

Statutul persoanei 

înregistrate  

Șomeri indemnizați, din care:  2668  26%  
- absolvenți  341  3%  
Șomeri neindemnizați, din care:  7430  74%  
- beneficiari ai prevederilor Legii nr. 416/2001  5836  58%  

Sex  
Femei  4546  45%  
Bărbați  5552  55%  

Mediul de 

proveniență  

Urban   2731  27%  
Rural  7367  73%  

Vârstă  

Sub 25 ani  2228  23%  
25-29 ani  559  5%  
30-39 ani  1738  17%  
40-49 ani  2408  24%  
50-55 ani  1458  14%  
Peste 55 ani  1707  17%  

Nivelul de instruire, 

total șomeri  

Primar, gimnazial, profesional  7529  75%  
Liceal și postliceal  2258  22%  
Universitar  311  3%  

Distribuția nr. de șomeri indemnizați după nivelul de instruire  
Pondere în total 

șomeri indemnizați  

Nivelul de instruire, 

șomeri indemnizați  

Primar, gimnazial, profesional  1431  54%  
Liceal și postliceal  1032  38%  
Universitar  205  8%  

Distribuția nr. de șomeri neidemnizaţi după nivelul de instruire  
Pondere în total 

șomeri neindemnizați  

Nivelul de instruire, 

șomeri neindemnizaţi  

Primar, gimnazial, profesional  6092  82%  
Liceal și postliceal  1226  17%  
Universitar  106  1%  
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Analizând ofertele de loc de muncă din partea angajatorilor rezultă menținerea unei cereri crescute în 

ceea ce privește încadrarea în muncă a șoferilor, urmată de o cerere pentru meserii din domeniul 

construcțiilor, locuri de muncă în domeniul comercial, al turismului și prelucrării lemnului, și un număr 

destul de mare de muncitori necalificați.  

În tabelul de mai jos sunt prezentate meseriile cu cele mai multe locuri de muncă vacante.   

Tab. 4.6.  

COD 

COR  
DENUMIRE MESERIE  

NR. 

LOCURI  

833201  șofer autocamion/mașina de mare tonaj  334  

832201  șofer de autoturisme si camionete  308  

931301  muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, placi  256  

522303  lucrător comercial  228  

933303  manipulant mărfuri  193  

332203  agent de vânzări  174  

522101  vânzător  168  

932906  muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor  168  

941101  ajutor bucătar  121  

931302  muncitor necalificat la spargerea si tăierea materialelor de construct  115  

931203  muncitor necalificat la întreținerea de drumuri, șosele, poduri, baraj  101  

723103  mecanic auto  92  

932904  muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide  81  

413201  operator introducere, validare si prelucrare date  75  

941201  lucrător bucătărie (spălător vase mari)  71  

541401  agent de securitate  59  

513102  ospătar (chelner)  58  

821908  confecționer-asamblor articole din textile  58  

721410  lăcătuș mecanic  51  

412001  secretara  50  

833101  șofer autobuz  50  

263102  consilier/expert/inspector/referent/economist in economie generala  49  

513101  ajutor ospătar  44  

911201  femeie de serviciu  44  

921502  muncitor necalificat in silvicultura  42  

432333  agent curier  37  

513201  barman  37  

721208  sudor  36  

962101  curier  35  

334303  asistent manager  34  
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432111  lucrător gestionar  34  

723302  mecanic utilaj  34  

512001  bucătar  31  

834201  mașinist la mașini pentru terasamente (ironist)  31  

432201  dispecer  30  

432101  gestionar depozit  29  

711501  dulgher (exclusiv restaurator)  29  

752201  tâmplar universal  29  

962907  paznic  29  

351101  operator calculator electronic si rețele  28  

515301  îngrijitor clădiri  28  

331302  contabil  27  

523003  casier  27  

932101  ambalator manual  25  

351201  programator ajutor  22  

711205  zidar răsar-tencuitor  20  

912201  spălător vehicule  20  

  

La 30.09.2021 sunt în plată 341 absolvenți din promoția 2021. Anul trecut la 30.09.2010 erau în 

evidentă 611 absolvenți, cu 270 mai puțini decât în anul 2010. Distribuția pe studii a absolvenților 2021 este 

prezentată în tabelul de mai jos.  

Tab. 4.7.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuția pe categorii de studii a absolvenților indemnizați la 30.09.2021  

 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI LICEAL TEHNOLOGIC:  

Profilul dominant la nivel regional al cererii de forță de muncă: mecanică, industrie textilă și pielărie, 

comerț, construcții, fabricarea produselor din lemn, electric, electromecanică, industrie alimentară.  
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Domenii cu dinamică pozitivă și potențial mare de absorbție pe piața muncii: comerț, construcții, 

turism și alimentație – locuri de muncă în creșterea, șomaj în scădere, balanță locuri de muncă-șomeri 

pozitivă sau cu tendință de echilibrare.  

Fabricarea produselor din lemn cunoaște evoluții contradictorii la nivel județean, prin creșterea 

locurilor de muncă în paralel cu creșterea șomajului.  

Dinamica pozitivă a ocupațiilor relevante pentru profilul servicii cu tendință de creșterea a 

locurilor de muncă în paralel cu scăderea numărului de șomeri, balanță favorabilă locuri de muncă-șomeri 

sau cu tendință de echilibrare. Școala postliceală:  

Domeniile economic, servicii, sănătate și asistenta pedagogică, informatică – dinamică pozitivă 

la nivel județean: tendință de creșterea a locurilor de muncă în paralel cu scăderea numărului de șomeri și 

balanță favorabilă locuri de muncă - șomeri.  

II.1.5. ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC DIN JUDEŢUL SUCEAVA  

  

 CONTEXTUL EUROPEAN  

  

Politici educaționale europene - Agenda europeană 2020-2030  

Comisia Europeană a lansat câteva inițiative menite să creeze un spațiu european al educației prin 

noi politici și strategii în domeniul educațional, pentru perioada 2020-2030:  

➢ Lansarea la 01 iulie 2020, de către Comisia Europeană a noii Agende Europene a Competențelor pentru 

competitivitate sustenabilă, echitate socială și reziliență. Comunicarea Comisiei Europene privind Agenda 

Europeană a Competențelor pentru competitivitate sustenabilă, echitate socială și reziliență, cuprinde 

următoarele obiective:  

• consolidarea competitivității durabile;  

• asigurarea echității sociale;  

• creșterea rezilienței sociale;  

• promovarea învățării pe tot parcursul vieții;  

• formarea competențelor pentru un loc de muncă;  

• reziliența economiei la nivelul UE.  

În esență, această inițiativă pune accentul pe abilități și educație profesională, propunând, un set de 

12 acțiuni ale UE, care stabilește obiective cantitative ambițioase la nivelul UE și prezintă modul în care UE 

va sprijini investițiile pentru competențe. Recomandarea Consiliului privind educația și formarea 

profesională (VET) pentru competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență, pune accentul pe formarea 

competențelor la tineri / adulți pentru realizarea tranzițiilor ecologice și digitale, asigurând totodată 

incluziunea. Documentul indică un set de indicatori pentru învățarea adulților până în 2025 astfel că 230 de 

milioane de adulți ar trebui să aibă cel puțin competențe digitale de bază, însemnând 70% din populația 

adultă a UE.  

➢ Lansarea, la 30 septembrie 2020, de către Comisia Europeană a documentului strategic Comunicarea 

privind Spațiul european al educației până în 2025. Inițiativa vizează consolidarea sistemelor de educație 

și formare în urma crizei provocate de corona virus, concomitent cu demersurile de redresare a UE, bazate 

pe tranziția către o Europă verde și digitală. Toate statele membre au interesul să folosească întregul 

potențial al educației și culturii pentru a crea locuri de muncă și pentru a favoriza creșterea economică și 

coeziunea socială, dar și pentru a-l transforma într-un mijloc prin care identitatea europeană să poată fi 

percepută în toată diversitatea sa. Această politică prevede ca, pe întreg teritoriul UE:  

tinerii să-și desfășoare o parte din studii în străinătate;  
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• diplomele de învățământ școlar și superior să fie recunoscute în toate țările UE;  

• toți cetățenii să știe două limbi străine;  

• toată lumea să aibă acces la o educație de înaltă calitate, indiferent de nivelul 

socioeconomic;  

• cetățenii să simtă cu adevărat că sunt europeni, să fie conștienți de diversitatea Europei și 

de patrimoniul său cultural.  

• Comisia a prezentat un prim pachet de măsuri care abordează:  

• competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții;  

• competențele digitale;  

• valorile comune și o educație favorabilă incluziunii.  

În Comunicarea sa intitulată „Construirea unei Europe mai puternice: rolul politicilor în 

domeniul tineretului, educației și culturii”, Comisia a propus un al doilea pachet de inițiative care să 

evidențieze rolul esențial al educației, tineretului și culturii în clădirea viitorului Europei.  

Comunicarea descrie viziunea Comisiei privind crearea unui spațiu european al educației, 

combinând:  

• consolidarea programului Erasmus+;  

• un cadru ambițios pentru cooperarea europeană în domeniul politicilor privind educația 

și formarea profesională;  

• sprijinul pentru reformele din statele membre, prin intermediul Semestrului european;  

• o utilizare mai bine direcționată a fondurilor europene.  

Acest pachet de inițiative cuprinde și câteva propuneri de recomandări ale Consiliului, cu privire la:  

• educația și îngrijirea copiilor preșcolari;  

• recunoașterea reciprocă automată a diplomelor și a perioadelor de studiu în  

• străinătate;  

• îmbunătățirea predării și învățării limbilor.  

➢ Lansarea, la 30 septembrie 2020, de către Comisia Europeană, a noului Plan de acțiune pentru educația 

digitală, denumit „Resetarea educației și formării pentru era digitală (2021-2027)”. Premergător, Comisia 

Europeană a realizat în perioada iunie – septembrie 2020 un amplu proces de consultare publică pentru 

revizuirea planului de acțiune pentru educație digitală, demers care a reunit peste 2700 de contribuții și 

136 de documente de poziție din 60 de țări. Potrivit studiului menționat, la nivelul UE principalele 

probleme vizate au reflectat faptul că:  

• aproximativ 60 % dintre respondenți nu au folosit instrumente de învățare la distanță și 

online înainte de criză;  

• 95% dintre respondenți consideră că această criză de COVID-19 marchează un punct de la 

care nu se mai poate reveni la situația anterioară în ceea ce privește modalitățile de utilizare 

a tehnologiei în domeniul educației și formării;  

• respondenții declară că resursele pedagogice și conținutul online trebuie să fie relevante, 

interactive și mai ușor de utilizat;  

• peste 60% dintre respondenți sunt de părere că și-au îmbunătățit competențele digitale în 

timpul crizei, peste 50 % din aceștia dorind să le aprofundeze.  

Noul Plan de acțiune pentru educația digitală reprezintă un apel la o cooperare mai strânsă între 

statele membre ale UE, astfel încât sistemele de educație și formare să devină adecvate pentru era digitală, dat 

fiind impactul transformării digitale asupra societăților, asupra pieței muncii și a viitorului acesteia, precum 

și asupra sistemelor de educație și formare. Din această perspectivă, transformarea digitală în educație este 

determinată de progresele în materie de conectivitate, utilizarea pe scară largă a dispozitivelor și a aplicațiilor 
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digitale, nevoie de flexibilitate individuală și cererea din ce în ce mai mare de competențe digitale. Totodată, 

constituie un apel la acțiune pentru o cooperare mai strânsă la nivel european, pentru a trage concluzii în urma 

crizei provocate de pandemia de COVID-19, criză pe parcursul căreia tehnologia este utilizată la cel mai 

ridicat nivel în domeniul educației și formării, respectiv pentru adaptarea sistemelor de educație și formare la 

era digitală. Din perspectivă structurală, noul Plan de acțiune pentru Educația digitală include recomandările 

formulate pe baza consultărilor extinse cu părțile interesate și cuprinde următoarele priorități strategice:  

Prioritatea strategică 1: Dezvoltarea unui ecosistem educațional digital de înaltă calitate  

Prioritatea strategică 2: Consolidarea competențelor digitale pentru transformarea digitală  

Prioritățile și obiectivelor stabilite de noua Agendă Europeană a Competențelor pentru 

competitivitate sustenabilă, echitate socială și reziliență completează panorama acțiunilor subsecvente 

priorităților strategice din noul Plan de acțiune pentru educația digitală, întrucât vizează direcții de acțiune 

(comune): formarea competențelor de bază (inclusiv cele digitale) și transversale, incluziune și 

egalitate de gen, tranziții ecologice și digitale, formarea cadrelor didactice, învățământ superior, 

consolidarea cooperării internaționale în educație și formare, inclusiv prin deblocarea potențialului 

de cooperare din sectorul învățământului profesional și tehnic.  

➢ În anul 2015, în cadrul lucrărilor summitului ONU de la New York, a fost adoptată Agenda 2030 pentru 

dezvoltare durabilă. Prin acest document ONU a oferit o agendă universală cu obiective clare și 

cuantificabile. Agenda 2030 include un set de 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) și un plan de 

acțiune pe următorii 15 ani, pentru eradicarea sărăciei extreme, combaterea inegalităților, a injustiției și 

protejării planetei până în anul 2030. Odată cu adoptarea rezoluției pentru Educație, comunitatea 

internațională subliniază rolul mandatat de UNESCO în conducerea și coordonarea Agendei Educației 

2030, precum și poziția sa ca agenție principală pentru educația pentru dezvoltare durabilă. Noul cadru 

intitulat „Educația pentru dezvoltare durabilă către atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă 

(ESD pentru 2030)”, se bazează pe experiențele programului de acțiune globală în cele cinci domenii 

prioritare de acțiune ale politicii: Educație, Formare, Educatori, Tineret, Comunități. Prin rezoluție, 

Adunarea Generală a ONU, reiterează apelul către statele membre să ofere o educație de calitate inclusivă 

și echitabilă la toate nivelurile și să se asigure că toți oamenii pot avea acces la oportunități de învățare pe 

tot parcursul vieții, care îi pot ajuta să participe pe deplin în societate și să contribuie la dezvoltarea 

durabilă. Pentru prima dată, rezoluția subliniază în mod explicit importanța dezvoltării și punerii în 

aplicare a programelor educaționale pentru a aborda provocările privind schimbările climatice, reafirmând 

astfel relevanța Obiectivelor 2030 în prezent. Agenda 2030 depășește cu mult Obiectivele de Dezvoltare 

ale Mileniului, menținând teme precum eradicarea sărăciei, educația și sănătatea și abordând noi teme 

precum societățile pașnice și inclusive. Țările trebuie să promoveze instituții eficiente și inclusive și să 

creeze politici bazate pe statul de drept, drepturile omului, egalitatea de gen și creșterea implicării femeilor.  

 

CONTEXTUL NATIONAL 

 

 Conform datelor Eurostat și „Monitorului educației și formării", România nu a atins importante ținte 

asumate pentru 2020 în domeniul educației, pentru indicatori, de exemplu: rata părăsirii timpurii a școlii și 

rata participării adulților la programe de învățare pe tot parcursul vieții, și nu a obținut rezultate mai bune la 

testările internaționale standardizate. Astfel, România este obligată să se angajeze într-o reformă profundă a 

educației, bazată pe o viziune coerentă și centrată atât pe rezolvarea problemelor existente, cât și pe anticiparea 

nevoilor unei societăți aflate în plin proces de transformare.  

În consecință, luând în considerare atât necesitatea continuării și intensificării eforturilor de țară pentru 

dezvoltarea sistemului de educație din România, cât și Recomandările europene, se impune operaționalizarea 

și implementarea Proiectului „România Educată” prin implementarea setului aferent de obiective și ținte 

strategice, având ca efect îmbunătățirea rezultatelor învățării la toate nivelurile.  
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Astfel, se are în vedere:  

• Asigurarea calității educației timpurii prin: dezvoltarea unei rețele de creșe, grădinițe și alte servicii 

de educație timpurie antepreșcolară și preșcolară; dezvoltarea/actualizarea standardelor ocupaționale 

necesare formării inițiale și continue adecvate a personalului didactic și de îngrijire; 

revizuirea/adaptarea permanentă a curriculumului și utilizarea celor mai moderne abordări 

pedagogice folosite în educația timpurie la nivel global, în scopul asigurării condițiilor pentru 

generalizarea treptată a cuprinderii cât mai multor copii în învățământul antepreșcolar și preșcolar 

din România;  

• Creșterea calității învățământului preuniversitar din România prin: îmbunătățirea infrastructurii 

școlare; adecvarea curriculumului centrat pe competențe la nevoile pieței muncii; implementarea 

unor măsuri integrate pentru reducerea abandonului școlar și a ratei de părăsire timpurie a școlii; 

formarea cadrelor didactice pentru centrarea procesului de predare-evaluare pe nevoile elevului; 

îmbunătățirea rezultatelor la examene, concursuri, competiții naționale și internaționale și la testările 

internaționale standardizate, în condițiile digitalizării procesului de educație la toate nivelurile;  

• Asigurarea calității educației universitare prin: creșterea autonomiei și responsabilității universitare 

în condiții de transparență, etică și integritate academică și prin sprijinirea accesului echitabil al 

tuturor studenților la programe de studiu de calitate, corelate cu nevoile pieței muncii.  

Țintele, pe termen lung, vizează:  

1. Îmbunătățirea performanței sistemului de educație:  

• Creșterea finanțării educației pentru atingerea unui procent minim din cheltuiala publică, corelat cu 

media alocărilor pentru educație în statele membre ale UE;  

• Scăderea ratei de părăsire timpurie a școlii, până la un nivel de cel mult 10%;  

• Reducerea cu minimum 50% a prezentei rate de analfabetism funcțional, astfel încât, la orizontul 

2030, să ajungă la cel mult 20%;  

• Până în 2030, toți profesorii să aibă competențe digitale de bază (inclusiv de predare prin instrumente 

digitale - digital literacy) și cel puțin 85% dintre elevii de clasa a VIII-a să aibă competențe digitale 

de bază;  

• Până în 2030, minimum 40% dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani vor fi absolvenți 

de studii superioare.  

2. Creșterea participării și calității educației timpurii:  

• Până în 2030, 30% dintre copiii cu vârsta până la 3 ani participă la educație antepreșcolară;  

• Până în 2030, 96% dintre copiii între 3-6 ani participă la educație preșcolară;  

• Până în 2025, va fi realizat un curriculum național pentru toate nivelurile de educație timpurie.  

3. Creșterea performanței în învățământul primar, secundar inferior și secundar superior:  

• Până în 2030, cel mult 20% dintre tinerii în vârstă de 15 ani vor mai avea competențe scăzute la 

citire, matematică și științe conform metodologiei testelor PISA (în prezent, înregistrăm un procent 

de 41% citire, 47% matematică și 44% științe);  

• Până în 2030, cel mult 15% dintre elevii de clasa a VIII-a vor mai înregistra competențe scăzute în 

domeniul informatic (în prezent, procentul este de 39%);  .....Până în 2025, se va trece la aplicarea 

unui model de proiectare a curriculumului bazat pe competențe la toate nivelurile de învățământ 

preuniversitar;  

• Până în 2030, peste 15.000 de cadre didactice din învățământul primar și 40.000 din învățământul 

gimnazial vor fi formate pentru aplicarea noului curriculum bazat pe competențe.  

4. Sporirea calității și atractivității învățământului superior:  

mailto:ctalicuza@yahoo.com


 Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” Suceava, Calea Unirii Nr. 49 

Tel:  004-0230-516752  

Fax: 004-0230-516752  

e-mail: ctalicuza@yahoo.com    

 

 

72 

  
 

 

 

PLANUL DE ACTIUNE AL SCOLII 

 

 

• Până în 2030, minimum 40% dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani vor fi absolvenți 

de studii superioare;   

• Până în 2030, minimum 30% din totalul cursurilor din învățământul superior vor fi opționale;  

• Până în 2030, minimum 20% dintre absolvenții de învățământ superior - licență și master - vor 

participa la programe de mobilitate externă;   

• În 2030, în România, vor studia cel puțin 10% studenți internaționali (din totalul studenților 

înmatriculați).  

Învățământul profesional se organizează pentru calificări stabilite în funcție de nevoile pieței muncii, 

identificate prin documente strategice de planificare a ofertei de formare regionale, județene și locale, pe baza 

unui contract de pregătire practică, încheiat între unitatea de învățământ, operatorul economic și elev.   

Învățământul profesional are următoarele forme de organizare:  

• învățământ profesional, cu durata de 3 ani, organizat după finalizarea clasei a VIII-a, ca parte a 

învățământului secundar superior, începând cu anul școlar 2014/2015, pe baza unui contract cadru, 

încheiat între unitatea de învățământ și operatorii economici implicați în formarea profesională a 

elevilor;  

• învățământul dual, cu durata de 3 ani, organizat după finalizarea clasei a VIII-a, ca parte a 

învățământului secundar superior, începând cu anul școlar 2017/2018, pe baza unui contract de 

parteneriat încheiat între unul sau mai mulți operatori economici sau între o asociație / un consorțiu 

de operatori economici, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se 

află unitatea școlară, unui contract de pregătire practică, încheiat între unitatea de învățământ – 

agentul economic și elev;  

• stagii de pregătire practică cu durata de 720 de ore, organizate după finalizarea clasei a X-a de liceu, 

formă de organizare specifică în prezent programelor de tip „A doua șansă”. În învățământul 

profesional se parcurg disciplinele pentru învățământul obligatoriu și modulele de pregătire de 

specialitate pentru obținerea calificării profesionale. Studiile se finalizează cu examen de certificare. 

Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat 

de calificare de nivel 3 al Cadrului național al calificărilor (muncitor calificat) și suplimentul 

descriptiv al certificatului, conform Europass.  

 

PRINCIPALELE CONCLUZII DIN ANALIZA ÎPT JUDEŢEAN 

 

Concluzii  Implicații pentru dezvoltarea resurselor umane, IPT 

DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE CONTEXT  

Desprinse din contextul 

european de politici în educație 

și formare profesională  

Măsuri adecvate vizând: creșterea șanselor de ocupare a absolvenților, 

dezvoltarea competențelor antreprenoriale, creșterea adaptabilității 

forței de muncă și promovarea șanselor egale pentru participare la piața 

muncii.  

Dezvoltarea serviciilor de orientare și consiliere profesională: informații 

de bază pentru planificarea carierei (informații referitoare la parcursurile 

educaționale și de formare, oportunități de angajare).  

Creșterea atractivității ofertei și calității programelor de formare 

profesională: conform proiecțiilor, cca. 50% din totalul locurilor de 

muncă din 2025 vor fi pentru calificări de nivel mediu.  
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Desprinse din asumarea 

contribuției ÎPT pentru 

îndeplinirea politicilor 

educaționale europene - Agenda 

europeană 2020-2030  

Dezvoltarea parteneriatelor între sectorul educației și lumea muncii, în 

special prin implicarea partenerilor sociali în planificarea ofertei de 

educație și formare profesională.  

Implementarea Cadrului European al Calificărilor (EQF); Cadrul 

National al Calificărilor corelat cu EQF.  

Asigurarea dobândirii și recunoașterii, prin învățământul profesional, 

liceal, postliceal și prin formarea adulților, inclusiv pe cale non-formală 

sau informală, a competențelor necesare integrării pe piața 

muncii/continuării studiilor.  

Dezvoltarea de sisteme educaționale și de formare moderne care să 

asigure competente-cheie.  

Desprinse din contextul 

educațional  

Dezvoltarea învățământului profesional, liceal (filiera tehnologică), a 

învățământului profesional. învățământului dual și învățământului 

postliceal.  

Susținerea și dezvoltarea învățării pe tot parcursul vieții prin 

implementarea și diversificarea programelor în domeniu.  

Desprinse din contextual 

demografic  

Planificarea ofertei și a resurselor sistemului ÎPT pe termen lung trebuie 

să tina cont de implicațiile severe ale scăderii demografice, îndeosebi a 

populației școlare, în paralel cu fenomenul de îmbătrânire demografică.  

Măsuri compensatorii pentru scăderile demografice prin creșterea ratei 

de cuprindere, prevenirea abandonului și oferte de formare profesională 

pentru adulți.  

DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE INTRARE  

Raportul număr elevi/număr 

norme didactice  

Măsuri de optimizare a ofertei și a gestionării resurselor, inclusiv prin 

colaborarea în cadrul unor rețele de scoli.  

Resursele umane din ÎPT  • competențele metodice;  

• actualizarea competențelor de specialitate cu accent pe noile 

tehnologii și schimbările organizaționale din mediul economic;  

• competențele digitale, pentru utilizarea la cel mai ridicat nivel în 

domeniul educației și formării a sistemelor de educație și formare 

digitală, în contextul pandemiei COVID-19;  

• competente aferente noilor calificări cerute pe piața muncii.  

Reducerile prognozate pentru populația ocupată în învățământ cauzate 

de reducerea previzionată pentru populația școlară obligă la identificarea 

și planificarea unor măsuri adecvate (mobilitate în cadrul sistemului, 

reconversie profesională, și măsuri compensatorii ca de exemplu 

prevenirea abandonului și oferte de formare profesională pentru adulți 

etc.).  

Resursele materiale și condițiile 

de învățare  

Identificarea unităților școlare viabile ce necesită dezvoltarea 

infrastructurii și a dotărilor la nivel regional și local.  

Necesitatea unor programe de reabilitare și modernizare a 

infrastructurii, o planificare strategică a intervențiilor la nivel de județ și 

regiune, aprobate de structurile parteneriale locale și regionale.  
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Necesitatea unor programe de dotare cu echipamente didactice pentru 

pregătirea de specialitate.  

Înființarea consorțiilor școlare.  

 

DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORI DE PROCES  

Mecanismele decizionale și 

descentralizarea funcțională în 

TVET  

Consolidarea structurilor consultative din ÎPT și creșterea rolului 

partenerilor sociali în planificarea ofertei și antrenarea sporită a acestora 

în procesele decizionale inclusiv accesarea finanțărilor. Antrenarea 

operatorilor economici în efortul de planificare pe termen lung în ÎPT.  

Promovarea rețelelor de colaborare între scoli.  

 

Asigurarea calității în IPT  Autorizarea de funcționare provizorie și acreditarea școlilor IPT pentru 

noi calificări solicitate de piața muncii.  

Serviciile de orientare și 

consiliere  

Necesitatea unor măsuri vizând creșterea gradului de acoperire și a 

calității serviciilor de orientare și consiliere, cu privire la numărul de ore 

de consiliere/elev, numărul de elevi testați aptitudinal și consiliați pentru 

o decizie informată în alegerea carierei, respectiv a traseului de 

pregătire.  

Adoptarea unui sistem unitar de raportare și a unui indicator calitativ de 

evaluare a activității serviciilor de orientare și consiliere cu privire la 

fundamentarea acestora pe informațiile relevante de pe piața regională-

locala a forței de muncă. 

DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE IEŞIRE 

Rata netă de cuprindere în 

educație  

Gradul de cuprindere în 

educație  

Măsuri de creșterea a accesului la educație pentru elevii din grupele de 

vârstă 15-18, 19-23 și cei proveniți din mediul rural. Creșterea gradului 

de acoperire și a calității serviciilor de orientare și consiliere pentru 

categoriile expuse riscului.  

Rata abandonului școlar, pe 

niveluri de educație ISCED  

Programe pentru diminuarea și prevenirea abandonului școlar în special 

în mediul rural, comunitățile etnice dezavantajate, zonele afectate de 

migrarea populației etc.   

Rata de absolvire, rata de 

succes, rata de tranziție în 

învățământul liceal și 

profesional  

Măsuri combinate pentru asigurarea accesului la educație (rural, 

categorii dezavantajate), serviciile de orientare și consiliere.  

Rata de părăsire timpurie a 

sistemului de educație  

Programe pentru diminuarea și prevenirea părăsirii timpurii a sistemului 

educațional.  

Procentul elevilor cu nivel 

scăzut al competențelor de 

citire/lectură (PISA) Ponderea 

populației cu vârste cuprinse 

între 20-24 de ani care au 

absolvit cel puțin învățământul 

secundar inferior  

Promovarea învățării centrate pe elev, urmărirea și încurajarea 

progresului individual.  

Programe remediile pentru elevii cu dificultăți de învățare (în special cei 

din categorii defavorizate).  

Încurajarea participării tinerilor la o formă de educație astfel încât 

ponderea populației cu vârste cuprinse între 20-24 de ani care au absolvit 

cel puțin învățământul secundar inferior să fie apropiată de ponderea din 

UE.  
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Rata de participare în formarea 

continuă a populației adulte   

Implicarea școlilor din ÎPT pentru reducerea diferențelor privind rata de 

participare la educația pe tot parcursul vieții dintre România și UE.  

DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE IMPACT  

Impactul sistemului de 

învățământ profesional și tehnic 

asupra ratei șomajului  

  

Rata de inserție a absolvenților 

la 6 luni de la absolvire, pe 

niveluri de  

educație  

  

Gradul de utilizare a 

competențelor dobândite de 

absolvenți la locul de  

muncă  

Oferta educațională adaptată cererii de pe piața muncii.  

Adoptarea unui sistem unitar de monitorizare a inserției profesionale a 

absolvenților prin:  

• colaborarea între AJOFM și IȘJ în vederea compatibilizării bazelor 

de date din șomaj cu noile trasee și finalități ale sistemului de 

educație și formare profesională.  

• realizarea de protocoale de colaborare AJOFM - IȘJ pentru 

monitorizarea inserției absolvenților  

• monitorizarea administrativă a inserției absolvenților prin 

parteneriatul AJOFM - IȘJ  

• Sondaje periodice în rândul absolvenților și angajatorilor vizând 

inserția profesională, gradul de utilizare a competențelor și alte 

informații utile privind finalitățile sistemului de educație și formare 

profesională:  

• sondaje proprii efectuate direct de către scoli;  

• sondaje reprezentative pentru rețeaua școlară la nivel local / regional 

prin intermediul unor organizații / instituții specializate.  

DESPRINSE DIN ANALIZA OFERTEI ŞCOLILOR IPT 

Evoluția planurilor de 

școlarizare  

Analiza ofertei curente  

Ținte pe termen mediu pe 

domenii de pregătire Oferta 

școlilor din ÎPT pentru 

formarea adulților  

Parteneriatul cu întreprinderile  

Adaptarea ofertei la cerințele pieței muncii prin proiectarea adecvată a 

planurilor de școlarizare pe domenii/profele și calificări în perspective 

2025. Acoperirea rațională a nevoilor de calificare în teritoriu.  

Eliminarea unor paralelisme nejustificate în scopul lărgirii gamei de 

calificări pentru care poate opta elevul în zonă.  

Utilizarea optimă a resurselor materiale și umane cu impact în creșterea 

eficienței și calității serviciilor.  

O mai bună colaborarea a școlilor IPT cu operatorii economici din 

domeniu în cadrul parteneriatelor.  

 

ANALIZA SWOT A CORELĂRII OFERTEI DE FORMARE PROFESIONALĂ CU CEREREA PENTRU 

JUDEŢUL SUCEAVA 

 

Puncte tari 

 

Puncte slabe 

 

• Domenii cu dinamică pozitivă și potențial de  absorbție 

pe piața muncii: industrie prelucrătoare, comerț, 

construcții, turism și alimentație, transporturi.  

• Investițiile importante în industria prelucrătoare și 

comerț. 

• Numărul mare de microîntreprinderi, existente în județ, 

89% din total. 

• Proporție ridicată a populației care trăiește în 

mediul rural (55,98% din total populație, 

ianuarie 2020). 

• Existența unui segment semnificativ de 

populație școlară dezavantajată, incluzând 2% 

populație de etnie rromă. 

• Insuficienta dotare a atelierelor școală, în 

concordanță cu noile tehnologii apărute. 
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• Oferta educațională județeană pentru formarea 

profesională inițială cuprinde calificări din 15 domenii 

profesionale (din 18 existente la nivel național). 

• Personal didactic calificat pentru toate domeniile 

profesionale din oferta educațională. 

 

• Număr mic de programe acreditate ANC 

pentru formarea adulților, la nivelul unităților 

ÎPT şi ale asociației ASSED 

Oportunități Amenințări 

 

• Implementarea proiectelor de infrastructură din 

fondurile comunitare în perioada 2016- 2025 va 

determina o creșterea a locurilor de muncă în 

construcții, industrie și servicii. 

• Posibilitatea accesării fondurilor comunitare, pe 

proiecte, care să dezvolte activitatea economică ca 

sursă de locuri de muncă. 

• Posibilitatea derulării unor programe de dezvoltare a 

resurselor umane, conform cererii pieței muncii, cu 

susținere din fonduri europene. 

• Existența fondurilor europene destinate mobilității 

internaționale în formarea profesională a cadrelor 

didactice și a elevilor din învățământul profesional și 

tehnic ( ERASMUS +). 

• Scăderea populației cu vârsta cuprinsă între 

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

anul 2015. 

• Accentuarea migrației în afara județului, 

având ca efect reducerea populației școlare. 

• Nivelul scăzut al resurselor bugetare, mai ales 

în mediul rural, combinat cu lipsa de 

experiență la nivelul consiliilor locale privind 

specificul finanțării unităților de învățământ. 

II.2 ANALIZA NEVOILOR MEDIUL INTERN (AUTOEVALUAREA) 

Analiza mediului intern are în vedere toate direcțiile de activitate ale unității IPT. Scopul acesteia este 

de a prezenta capacitatea actuală a organizației de implementare a proiectelor planificate și să identifice 

măsurile și acțiunile necesare pentru ca aceasta să crească.  

II.2.1. COLECTAREA ŞI ANALIZAREA DATELOR – AUTOEVALUARE 

În anul școlar 2021-2022 au fost înscriși 693 elevi cu vârste cuprinse între 15 -19 ani și 180 adulți 

(frecvența redusă). 

Analiza rapoartelor întocmite de responsabilii fiecărei comisii  metodice din scoală pentru a analiza 

procesul de predare –învățare, aplicarea chestionarelor la diferite discipline de cultura generala si de 

specialitate au condus la următoarele concluzii. 

Autoevaluarea  cuprinde toate activitățile și elementele școlii:  

• Predarea și învățarea;  

• Materiale și resurse didactice;  

• Rezultatele elevilor;  

• Consilierea și orientarea oferită elevilor;  

• Calificări și curriculum;  

• Resursele fizice și umane;  

• Parteneriate și colaborare . 

Principalele surse de colectară a informațiilor despre activitățile din scoală sunt: 

• Statistici pe clase 

• Statistici secretariat  

• Teste inițiale  
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• Plan de masuri 

• Teste  

• Rapoarte realizate de psiholog 

• Teste de evaluare 

• Chestionare de interese 

• Teste de autocunoaștere 

• Caietele elevilor 

• Portofolii 

• Fișe de caracterizare psihopedagogică 

• Suporturi informaționale 

• Planificările la dirigenție 

• Parteneriate cu reprezentanți ai comunității locale și agenții economici 

• Proiectul unităților de învățare, proiecte de lecție   

• Fișa de observare a lecției 

• Convenții de practică  

• Certificate de absolvire 

• Chestionare aplicate agenților economici si elevilor 

• Graficul activităților  

• Procese verbale ale întrunirilor 

• Protocoale de colaborare cu scoli din județ 

• Tematica concursuri 

• Program psiholog 

• Parteneriate încheiate 

• Protocoale de colaborare 

Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava este o unitate școlară cu disponibilități pentru 

schimbare și înnoire, dispunând de susținere teoretică și practică, precum și de resursele necesare ce pot fi 

îmbunătățite pentru a face reformă în toate domeniile de activitate. 

Unitatea noastră de învățământ oferă tinerilor servicii educaționale bazate pe responsabilitate, 

performanta, egalitatea șanselor la un înalt standard de calitate, în contextul național și european, pentru 

dezvoltarea relațiilor umane și formarea competențelor profesionale care să corespundă unei societăți 

democratice bazate pe cunoaștere. 

În anul școlar 2021 – 2022, procesul instructiv-educativ este asigurat de o echipă didactică calificată, 

formată din 63 cadre didactice, distribuite după statut, astfel: 42 titulari și 21 suplinitori.  

Distribuția personalului angajat după gradele didactice obținute, se prezintă astfel: 4 cadre didactice 

cu doctorat, 33 cu gradul I, 6 cu gradul II, 10 cu definitivat și 10 cadre didactice debutante.  

Totodată, avem  înscriși și frecventează cursurile un număr de elevi, distribuiți pe următoarele niveluri: 

 

Nr. Elevi 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Profesional 335 304 329 362 321 

Liceal 499 466 399 384 372 

Liceal F.R. 145 128 158 175 180 

Postliceal 40 19 - - - 

Total 1019 917 886 921 873 

Promovabilitate 

BAC 

36,42% 40,16% 41,64% 45,08%  
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Din analiza tabelului, se constată o variație  a numărului total de elevi în ultimii 5 ani școlari, valoarea 

cea mai mare fiind înregistrată în anul școlar 2017 - 2018, iar valoarea cea mai mică în anul școlar 2021 – 

2022 (nr. cel mai mic de elevi din ultimii 10 ani), cât despre promovabilitatea la Examenul Național de 

Bacalaureat, se observă o creștere de la un an la altul. Din analiza distribuției cadrelor rezultă că titularii și 

cadrele didactice cu doctorat și gradul I se află în ponderea cea mai mare.  

 

CALITATEA PROCESULUI DE PREDARE - ÎNVATARE 

Pentru analiza procesului de predare-învățare s-au constituit echipe la nivelul fiecărei catedre. Echipele 

au evaluat activitatea și rezultatele anului școlar trecut în cadrul fiecărei catedre, întocmind un raport.  

Analiza rapoartelor a condus la următoarele: 

 

PUNCTE TARI 

• Identificarea stilurilor de învățare s-a realizat la toți elevii școlii astfel încât profesorii pot să-și adapteze 

demersul didactic la nevoile elevilor (dovezi: dosarele diriginților, catalogul clasei, proiectarea lecțiilor); 

• În urma aplicării testelor predictive s-au stabilit programe pentru recuperarea cunoștințelor de bază la 

disciplinele de cultură generală (dovezi: rapoarte catedre); 

• În urma parcurgerii programelor de recuperare, majoritatea elevilor obțin rezultate mai bune la învățătură; 

• Toți profesorii folosesc măsuri pentru a promova egalitatea șanselor și a împiedica discriminarea (dovezi: 

modalități de evaluare unitare la nivelul catedrelor); 

• 75% dintre profesori stabilesc relații de lucru eficace cu elevii (dovezi: rezultatele testelor inițiale comparate cu 

testele finale denotă progresul școlar, conform rapoartelor catedrelor); 

• Resursele materiale existente în școală sunt integrate în lecție pentru sprijinirea învățării în proporție de 82% 

(dovezi: proiectarea unităților de învățare, planurile de lecție, fișele de asistențe la lecție); 

• Procent de promovabilitate ridicat la clasa a XII-a; 

• Rezultate foarte bune la examenele de absolvire a școlii profesionale (sursa: statisticile școlii); 

• Preocuparea cadrelor didactice pentru formarea continuă: susținerea gradelor didactice, participarea la cursuri 

de formare, activități metodice la nivelul școlii și județului (sursa: portofoliile profesorilor); 

•  Disponibilitatea profesorilor privind formarea profesională în vederea asigurării mobilității (sursa: portofoliile 

profesorilor); 

•  48% dintre elevi acordă calificativul excelent pentru gradul de implicare al cadrelor didactice în procesul de 

predare, iar 51% acordă bine și foarte bine (sursa- chestionare elevi); 

• 79% dintre elevii școlii apreciază cu foarte bine și excelent atitudinea și comportamentul cadrelor didactice în 

clasă și fată de elevi (sursa- chestionare elevi); 

 

PUNCTE SLABE 

• Rezultate slabe la testele predictive, ceea ce denotă o pregătire inițială slabă a elevilor (dovezi: rapoarte catedre); 

• Din cauza programelor școlare încărcate și a ritmului lent de învățare al majorității elevilor școlii, predomină   

evaluarea sumativă în defavoarea celei formative; 

• Motivația elevilor pentru învățare este scăzută; 

• Dificultatea de a realiza programe susținute pentru pregătirea suplimentară a elevilor din cauza orarului deja 

încărcat al acestora și a faptului că peste 80% dintre elevi sunt navetiști; 

 

MĂSURI PROPUSE 

• Asigurarea calității procesului instructiv - educativ - plan operațional pentru asigurarea calității; 

• Adaptarea strategiilor de învățare pentru a răspunde stilurilor individuale de învățare, nevoilor, abilităților și 

gradului de motivare a fiecărui elev; 
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• Alcătuirea programelor de învățare astfel încât să ofere posibilitatea învățării prin pași mici; 

• Creșterea numărului de cadre didactice care aplică metode moderne de învățare; 

• Programele de învățare să urmeze un proces sistematic de păstrare a înregistrărilor; 

• Încurajarea comunicării pe orizontală (elev-elev) în procesul de predare- învățare; 

• Creșterea rolului consilierii și orientării școlare și profesionale pentru a determina creșterea motivației învățării; 

• Îmbunătățirea activității de marketing școlar pentru atragerea unor elevi cu o pregătire inițială mai bună; 

• Implicarea unui număr mai mare de părinți în activitățile școlii, în vederea diminuării absenteismului. 

 

MATERIALE ŞI RESURSE DIDACTICE 

 

PUNCTE TARI: 

• Dispune de 37 săli de clasă și 10 cabinete școlare și laboratoare, 7 ateliere școlare, o sală de sport și un teren 

sportiv, internat, bibliotecă , sala de lectura și 2 depozite de carte. 

• Toate sălile de clasă sunt echipate cu calculatoare conectate fizic la internet 

• 25 săli de clasă sun dotate cu videoproiector (67,56%) 

• 10 săli de clasă sunt dotate cu tablă inteligentă 

• Baza materială din atelierele de mecanică permite desfășurarea în bune condiții a instruirii practice pentru 

formarea competentelor inițiale. 

• Existenta cabinetelor de motoare termice, mecatronica, mașini electrice, electronică, limba română, geografie, 

fizică, chimie, matematică, istorie, limbi moderne. 

• Biblioteca școlii este dotată cu un număr de peste 27000 de volume și colecții de reviste și ziare, sală de lectură 

și două depozite de carte anexa 13. 

• Dispune de două laboratoare de informatică și un laborator AEL, conectate la INTERNET. 

• Modernizarea cabinetelor de motoare termice și mașini electrice si dotarea acestora cu videoproiectoare și 

laptopuri. 

• Existenta  cabinetului de mecatronica dotat cu 26 de calculatoare, videoproiector, laptop si imprimanta 

multifuncțională. 

• Cabinet fonic prevăzut cu 28 stații de lucru pentru elevi, stație pentru profesor, tabla magnetica , videoproiector. 

➢ SALON COAFOR prevăzut cu: scaune pliante in valoare de  lei – 25 bucăți, caseta mobilă        1.934 

lei - 3 bucăți; raft cu compartimente 1.027 lei -1 bucată; dulap haine  996 lei - 1 bucată; raft mobil cu 

3 sertare  434 lei - 1 bucată; cuier  545 lei - 1bucată, caseta mobilă   644 lei - 3 bucăți, raft 

compartimentat 1.827 lei - 1 bucată, scaune pentru coafor 1.187 lei  - 3 bucăți 

➢ SALA BIBLIOTECA INTERNAT 

▪ calculator în valoare de 2485 lei                - 1 bucată 

▪ Corp biblioteca in valoare de 2800 lei       - 2 bucăți 

▪ corp biblioteca cu uși 4300 lei                   - 2 bucăți 

▪ Birou lectura 2900 lei                                 - 1 bucată 

▪ Masa lectura 8 persoane  2700 lei              - 1 bucată  

▪ Corp baza depozitare 3800 lei                    - 2 bucăți 

▪ Dulap depozitare in două uși 3600 lei        - 1 bucată 

▪ Videoproiector                                            - 1 bucată  

▪ Jaluzele Sali lectura   1105 lei                    - 6 bucăți  

➢ Pentru ATELIERUL  SCOLII sunt achiziționate următoarele mijloace fixe; 

• 25 calculatoare  de birou pentru dotarea unei săli de clasă 

• 5 truse scule  

• 2 bucăți servantă  mobilă 7 sertare  cu module scule ,pentru ateliere, 

• 10  truse scule electricieni 
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• 5 bucăți Banc de lucru fix cu sertare si scule in module, 

• 2 bucăți Servanta Mobila cu 7 sertare cu module scule, 

➢ LABORATOR M.E.E              în valoare de 23.495 lei 

• Multimetru                                   24 bucăți 

• surse alimentare                           10 bucăți 

• Osciloscop                                     3 bucăți 

• Sursa D C 1-30V                          24 bucăți 

• pistol de lipit                                25 bucăți 

• Efectuarea lucrărilor de întreținere și reparații a mobilierului și autovehiculelor din dotare       se execută 

în cadrul orelor de pregătire practică , pe baza documentației întocmite în școală. 

 

PUNCTE SLABE: 

• Lipsa unei dotări moderne a laboratoarelor și atelierelor tehnologice. 

• Aparatura și echipamentele din dotarea cabinetelor de motoare termice, chimie, biologie, fizică, este 

veche și într-o stare avansată de uzură (dovezi: fișele de gestiune). 

• Lipsa manualelor, materialelor didactice și dotării atelierelor pentru disciplinele de specialitate din 

domeniile mecatronică, transporturi. 

• Lipsa unei săli de sport corespunzătoare standardelor actuale. 

 

REZULTATELE ELEVILOR 

 

PUNCTE TARI: 

• în cadrul olimpiadelor și concursurilor școlare, în ultimii trei ani, elevii școlii noastre au obținut 

rezultate bune la nivel județean și național ,  

• promovabilitatea la examenele de absolvire a învățământului profesional în ultimii trei ani a fost 100%; 

• implicarea elevilor în activități extra curriculare (ex: derularea programului internațional Eco-școala, 

programul „Tineri adaptați pentru o societate deschisă”, „Aurul verde”); 

 

PUNCTE SLABE: 

• absenteismul elevilor este mare, mai ales la clasele din învățământul obligatoriu (sursa: evidențele 

școlii privind absențele); 

• numeroase medii la purtare sub 8, datorate numărului mare de absențe ale elevilor sancționate, conform 

regulamentului școlar, cu scăderea notei la purtare. 

• slabă motivație a elevilor pentru propria formare, demonstrată și prin prezenta redusă a acestora la 

pregătirile suplimentare pentru examenul de bacalaureat 

 

CONSILIEREA ŞI ORIENTAREA VOCAŢIONALĂ OFERITE ELEVILOR  

 

PUNCTE TARI  

• Existenta unui Cabinet de consiliere și orientare școlară;  

• Existenta unui psiholog școlar;  

• Existenta unei rețele de parteneriat între școală și numeroase instituții și organizații: Centrul Județean 

de Asistenta Psihopedagogică, angajatori locali, A.J.O.F.M., Camera de Comerț, Politie, Consiliul 

Local pentru a furniza consiliere și orientare privind cariera; 

• 82% dintre elevii școlii apreciază ca foarte bună relația diriginte-elevi (sursa: chestionar elevi);  
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• 70% dintre părinții intervievați consideră eficientă relația elev-diriginte și sunt mulțumiți de 

colaborarea realizată între aceștia și echipa managerială, diriginți, membrii consiliului clasei (sursa: 

chestionar părinți). 

 

 PUNCTE SLABE  

• 38% dintre profesorii școlii consideră că activitatea de consiliere și orientare privind cariera oferită 

elevilor este un aspect al școlii care trebuie îmbunătățit (sursa: chestionar profesori); 

• Numărul mic de părinți care mențin o legătură permanentă cu școala. 

 

CALIFICĂRI ȘI CURRICULUM 

 

Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava este o unitate școlară cu disponibilități pentru 

schimbare și înnoire, dispunând de susținere teoretică și practică, precum și de resursele necesare ce pot fi 

îmbunătățite pentru a face reformă în toate domeniile de activitate. 

Unitatea noastră de învățământ oferă tinerilor servicii educaționale bazate pe responsabilitate, 

performanță, egalitatea șanselor la un înalt standard de calitate, în contextul național și european, pentru 

dezvoltarea relațiilor umane și formarea competențelor profesionale care să corespundă unei societăți 

democratice bazate pe cunoaștere. 

În anul școlar 2021 – 2022, procesul instructiv-educativ este asigurat de o echipă didactică calificată, 

formată din 63 cadre didactice, distribuite după statut, astfel: 42 titulari și 21 suplinitori.  

Distribuția personalului angajat după gradele didactice obținute, se prezintă astfel: 4 cadre didactice 

cu doctorat, 33 cu gradul I, 6 cu gradul II, 10 cu definitivat și 10 cadre didactice debutante.  

Totodată, avem  înscriși și frecventează cursurile un număr de elevi, distribuiți pe următoarele niveluri: 

 

Nr. elevi 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Profesional 335 304 329 362 321 

Liceal 499 466 399 384 372 

Liceal F.R. 145 128 158 175 180 

Postliceal 40 19 - - - 

Total 1019 917 886 921 873 

Promovabilitate 

BAC 

36,42% 40,16% 41,64% 45,08%  

 

Din analiza tabelului, se constată o variație  a numărului total de elevi în ultimii 5 ani școlari, valoarea 

cea mai mare fiind înregistrată în anul școlar 2017 - 2018, iar valoarea cea mai mică în anul școlar 2021 – 

2022 (nr. cel mai mic de elevi din ultimii 10 ani), cât despre promovabilitatea la Examenul Național de 

Bacalaureat, se observă o creștere de la un an la altul. Din analiza distribuției cadrelor rezultă că titularii și 

cadrele didactice cu doctorat și gradul I se află în ponderea cea mai mare. 
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II.2.2. ANALIZA SWOT 

ANALIZA SWOT este una dintre cele mai utilizate  forme de analiză a activității organizației școlare 

prin care se analizează și evaluează impactul punctelor  tari și a punctelor slabe (a slăbiciunilor mediului 

intern), cât și a oportunităților și a amenințărilor care provin din mediul extern. 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• personal didactic calificat, cei mai mulți cu  

gradul didactic I și doctorat; 

• procent  de  promovabilitate  de  100%  la 

examenele de certificare a competentelor 

profesionale, nivel III și IV 

• consultarea elevilor, familiilor și agenților 

economici pentru realizarea   ofertei școlare; 

• utilizarea metodelor moderne, activ-

participative la majoritatea disciplinelor în 

vederea atingerii competențelor cheie; 

• activități extrașcolare multiple; 

• consilierea tinerilor absolvenți și a cadrelor 

tinere noi de către directorii școlii, în urma 

asistentelor la  ore; 

• participarea la cursuri de formare continuă a 

cadrelor didactice; 

• starea fizică a spațiilor școlare foarte bună; 

• conectarea rețelei școlare la Internet; 

• existența unor laboratoare de informatică, 

chimie, fizică dotate cu  materiale didactice 

corespunzătoare; consiliul elevilor funcționează 

eficient; 

• există o bună colaborare cu părinții și 

autoritățile  locale, și un parteneriat între părinți 

și școală, cu accent pe consilierea elevilor cu 

probleme de comportament; 

• adaptarea liceului la noile realități determinate 

de pandemia de Sars Cov 2 prin utilizarea unei 

platforme a școlii unde au fost postate materiale 

pentru elevi, crearea de conturi pentru cadrele 

didactice și elevi pentru desfășurarea lecțiilor  

on – line, pe platforma Google meet; 

• dotarea tuturor sălilor de clasă cu 

videoproiectoare, calculatoare și camere web; 

 

 

 

• existența elevilor dezinteresați de școală, datorită 

lipsurilor, anturajului, nesupravegherii de către 

părinți, absenței părinților plecați în străinătate; 

• număr mic de opționale cross-curriculare; 

• lipsa pregătirii pedagogice a tinerilor absolvenți; 

• insuficienta cunoaștere a particularităților de vârstă 

ale  elevilor; 

• lipsa mijloacelor tehnice a unor elevi pentru a putea 

desfășura orele on – line; 

• oferta curriculară nu satisface nevoile tuturor 

elevilor din  școală, datorită faptului că se lucrează 

cu întreaga clasă; 

• puține surse de finanțare 

• laboratoarele școlii pentru pregătirea practică a 

elevilor nu pot suplini experiența dobândită la un 

loc real de muncă (hotel, restaurant, etc); 

• lipsa manualelor digitale de specialitate și a 

bibliotecii virtuale 
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OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

• accesarea de programe și proiecte de cooperare 

internațională 

• posibilități de diseminare a unor cursuri de 

formare 

• sprijinirea tuturor inițiativelor cadrelor 

didactice și elevilor pentru îmbunătățirea 

activității din școală; 

• colaborarea cu mass-media în vederea 

popularizării acțiunilor realizate de școală; 

• munca în echipă a cadrelor didactice; 

• oferta școlii se vrea a fi atrăgătoare pentru elevi 

ca aceștia să fie motivați în a învăța și a 

frecventa cursurile; 

• parteneriate cu comunitatea locală, firme, 

O.N.G; 

• creșterea ponderii cadrelor didactice cu 

rezultate  deosebite 

• oferirea de burse de studiu de către comunitatea 

locală; 

 

• lipsa de motivație și interes pentru școală a unor 

elevi și  părinți; 

• schimbările determinate de pandemia de Sars cov 

2 în toate domeniile 

• lipsa motivației cadrelor didactice datorită unei 

salarizări necorespunzătoare; 

• imposibilitatea comunicării cu familiile elevilor 

problemă; 

• creșterea dezinteresului fată de instrucție și 

educație atât al elevilor cât și a părinților pentru 

susținerea acestora în școală (în special din partea 

populației rrome) conduc spre abandon școlar 

• instabilitatea legislativă, economică, socială; 

• lipsa de receptivitate a firmelor pentru 

sponsorizarea școlii; 

 

 

II.2.3. REZUMATUL PRINCIPALELOR ASPECT CE NECESITĂ DEZVOLTARE 

 

Atât schimbările și măsurile implementate de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, 

care privesc reforma curriculară, reconstrucția sistemului de învățământ pe coordonate ale calității, eficienței 

și relevanței educației oferite, dar și pericolele iminente de comasare, ca urmare a nerealizării cifrei de 

școlarizare, rezultate din analiza diagnoza/prognoza realizată la nivel local se consideră prioritare următoarele 

direcții de acțiune: 

1. Asigurarea calității serviciilor de educație pe criterii de performanță cu respectarea legislației în 

vigoare. 

2. Dobândirea de către elevi a competențelor cheie. 

3. Asigurarea progresului școlar, a performanței și creșterea procentului de promovabilitate la 

examenele de sfârșit de ciclu.  

4. Asigurarea accesului și a echității în educație. 

5. Asigurarea formării și dezvoltării resursei umane. 

6. Dezvoltarea unor parteneriate comunitare și internaționale.  
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OBIECTIVE PROPUSE: 

 

DOMENIUL CURRICULUM: 

 

1. Realizarea, la nivelul fiecărei comisii metodice și arii curriculare a cel puțin unei activități metodice, 

incluzând o activitate demonstrativă; 

2. Adaptarea metodelor de lucru cu elevii astfel încât să crească promovabilitatea la examene, să se 

îmbunătățească rezultatele la concursuri și olimpiade și să se asigure acumularea de competențe de 

către elevi; 

3. Adaptarea curriculumului școlar la nevoile de dezvoltare personală a elevilor; 

4. Elaborarea proiectelor de curriculum școlar și extrașcolar; 

5. Elaborarea planului de măsuri în vederea ameliorării rezultatelor obținute la examenele de sfârșit de 

ciclu; 

6. Cuantificarea nivelului de pregătire al elevilor; 

7. Diminuarea eșecului școlar; 

8. Reducerea fenomenului de absenteism; 

9. Realizarea programelor CDL; 

10. Monitorizarea progresului realizat de elevi cu implicarea elevilor în procesul de evaluare. 

 

DOMENIUL RESURSE UMANE: 

 

1. Identificarea nevoii de formare continuă a cadrelor didactice; 

2. Îmbunătățirea calității procesului de predare – învățare – evaluare în vederea atingerii standardelor 

curriculare și pentru asigurarea progresului școlar; 

3. Monitorizarea și evaluarea internă a calității activității cadrelor didactice; 

4. Stimularea perfecționării cadrelor didactice pentru cunoașterea noilor tehnologii, pentru promovarea 

didacticii moderne; 

5. Monitorizarea și evaluarea internă a calității activității cadrelor didactice; 

 

DOMENIUL RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE: 

 

1. Asigurarea condițiilor materiale pentru desfășurarea actului educațional; 

2. Asigurarea finanțării pentru activități de întreținere/dezvoltare a patrimoniului; 

3. Procurarea de fonduri extrabugetare; 

4. Gestionarea patrimoniului; 

5. Identificarea programelor de finanțare nerambursabilă internă sau externă; 

 

DOMENIUL RELAȚII COMUNITARE: 

 

1. Diversificarea și extinderea relațiilor cu partenerii educaționali; 

2. Fructificarea oportunităților oferite de proiecte de colaborare locală, regională, națională, 

internațională și dezvoltarea parteneriatelor; 

3. Implicarea elevilor, cadrelor didactice și părinților în activități de voluntariat/caritabile; 

4. Colaborarea în condiții de parteneriat cu ISJ, CCD, Biserică, Jandarmerie, Poliție Comunitară, CJ, 

Pompieri, ISU, ONG, etc. 
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III. PARTEA III – PLAN DE ACȚIUNE 

 

III.1. PLAN DE ACȚIUNE 2020 -2025 

Prioritatea 1. Asigurarea șanselor egale în educație și formare profesională și promovarea educației pentru dezvoltare durabilă 

Obiective:  

Asigurarea condițiilor de dezvoltare personală și profesională a elevilor, pregătirea pentru integrarea într-o societate a cunoașterii.  

Promovarea educației incluzive și asigurarea șanselor egale. 

Ținte:  

• Realizarea în procent de 95% a cifrei de școlarizare până în 2025, ca urmare a creșterii calității serviciilor de educație și formare și ca urmare a implementării 

de programe de susținere a elevilor proveniți din familii sărace; 

• 100% din personalul școlii va promova principiile educației incluzive;  

• 80% dintre elevii școlii cunosc și aplică principiile dezvoltării durabile. 

Context: 

Din analiza internă efectuată se constată că la Colegiul Tehnic „ALEXANDRU IOAN CUZA” Suceava au acces elevi ce provin atât din mediul urban cât și 

din mediul rural, băieți și fete, cu apartenență etnică și religioasă diferită. Elevii cu nevoi speciale au fost identificați si s-au elaborat programe de integrare 

școlară.. Majoritatea profesorilor sunt preocupați pentru pregătirea elevilor pentru examene și olimpiade. 

Cadre didactice din școală au participat la stagii de formare privind aplicarea metodelor de învățare centrată pe elev, învățarea online și 

integrarea elevilor cu nevoi speciale.  

Elevii nu-și cunosc propriul stil de învățare, lucru reflectat și în rezultatele școlare 

Acțiuni pentru atingerea 

obiectivului: (ce anume trebuie să se 

întâmple?) 

Rezultate așteptate 

(măsurabile) 
Termen de realizare Responsabili Parteneri: 

 Identificarea elevilor cu nevoi speciale Date statistice – Număr de 

elevi cu nevoi speciale 

15 octombrie  Consilier educativ Diriginți Profesorii de la clasă 

Psihologul școlii 
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.Stabilirea nivelului de pregătire al elevilor 

prin intermediul testării inițiale 

Aplicarea testelor inițiale la 

toate clasele și disciplinele  

realizarea rapoartelor 

specific la nivelul fiecărei 

comisii în termenul stabilit 

15 octombrie  Profesorii de la clase 

Coordonator CEAC 

Responsabilii 

Comisiilor metodice, 

.Stabilirea stilurilor de învățare ale elevilor Elevii claselor a IX-a vor 

completa chestionarele 

privind identificarea 

stilurilor individuale de 

învățare. La celelalte clase 

tabelele vor fi reactualizate  

15 noiembrie  Diriginții Psihologul scolii  Coordonator CEAC  

Elaborarea si implementarea strategiilor de 

învățare pentru a răspunde stilurilor 

individuale de învățare, nevoilor, abilitaților si 

gradului de motivare a fiecărui elev:  

• programe speciale de recuperare pentru 

elevii cu nivel scăzut al pregătirii inițiale, 

• programe speciale de pregătire a elevilor în 

vederea participării la concursuri si 

olimpiade școlare 

Toți elevii identificați prin 

testele inițiale, vor beneficia 

de programe 

speciale de pregătire 

 

Toți elevii capabili de 

performanta vor beneficia de 

programe de pregătire 

suplimentare 

Permanent  

 

Cadre didactice 

 

Șefii comisiilor 

metodice 

 

Promovarea educației incluzive 

Elaborarea unui plan de măsuri pentru 

promovarea principiilor incluziunii 

100% din principii sunt 

atinse 

Permanent Echipa managerială 

consilierul psihopedagog 

cadre didactice 

Elevi. părinți, alți 

factori educaționali 

Desfășurarea de activități non formale pe 

teme de mediu și dezvoltare durabilă 

 

 

Minim un proiect pe  clasă 

 

 

Permanent Diriginți/ Consilier educativ parteneri 
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Prioritatea 2. Creșterea calității serviciilor educaționale 

Obiectiv: Dezvoltarea unei culturi și a unei mentalități a calității la nivelul întregului personal al școlii 

Ținte: 

• Creșterea calității serviciilor de educație și formare profesională oferite de școală reflectată în: 

• Până în 2025 – Procent de promovabilitate – 99 % ; 99% - dintre absolvenți vor promova examenul de certificare a calificării profesionale; 50% -dintre 

absolvenți vor promova examenul de bacalaureat; reducerea cu 20% anual a numărului de absențe; creșterea cu 20% anual a umărului de elevi care obțin 

rezultate bune la concursuri și olimpiade școlare; reducerea cu 30% anual a mediocrității. 

•  Formarea continuă  a personalului angajat  în vederea asigurării calității în educație și flexibilității în formare profesională – anual 10% din personal va 

urma cel puțin un curs de formare continuă; 

• • Asigurarea condițiilor optime de desfășurare a procesului instructiv-educativ - anual – 20% din buget investit în modernizarea bazei materiale. 

Context: 

Asigurarea calității în învățământul profesional și tehnic, legiferată prin Legea 87/2006, implică responsabilitatea școlii pentru autoevaluarea activității în 

scopul identificării aspectelor care au nevoie de îmbunătățire. Din analiza internă efectuată s-a constatat faptul că strategiile de predare-învățare-evaluare 

folosite de cadrele didactice sunt variate, dar insuficient adaptate stilurilor individuale de învățare, abilităților și motivării fiecărui elev, adaptarea la nevoi în 

contextul pandemiei de COVID 19. Resursele materiale existente în școală necesită îmbunătățiri. 30 % dintre cadrele didactice consideră că principalul aspect 

ce trebuie dezvoltat în școală este îmbunătățirea bazei materiale.  

 Scoală a fost dotata cu echipamente IT care să permită predarea online sau în sistem hibrid. 

Proiecte importante aflate în implementare: 

•  Trip Fehling - Proiect Erasmus Plus  KA210-SCH-EE8D31CA - Perioada de desfășurare: 1 noiembrie 2021- 1 noiembrie 2022 

• Preventing early school leaving through creativity and wellbeing of body and soul- Erasmus plus KA227    - 2020-1-RO01-KA227-SCH-095364 

Perioada de desfășurare: 01.03. 2021 – 28. 02. 2023 

• Do we know the factories of our planet? – Proiect Etwining – Perioada de desfășurare 01.11,2021 – 01.02.2022 

• Proiect ROSE (ROmania Second Education Project) Titlul subproiectului: Start spre viitor ! Acord de grant nr.754/SGL/RII din 07.10.2018 Perioada 

de desfășurare 2018 – 2022 

• Experiența europeană – o șansă în plus pentru dezvoltarea profesională – Proiect VET 

 

mailto:ctalicuza@yahoo.com


 Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” Suceava, Calea Unirii Nr. 49 

Tel:  004-0230-516752  

Fax: 004-0230-516752  

e-mail: ctalicuza@yahoo.com    

 

 

88 

  
 

 

 

PLANUL DE ACTIUNE AL SCOLII 

 

 

Acțiuni pentru atingerea 

obiectivului: (ce anume trebuie să se 

întâmple?) 

Rezultate așteptate 

(măsurabile) 
Termen de realizare Responsabili Parteneri: 

Actualizarea și diseminarea informațiilor 

privind cadrul asigurării calității în educație cu 

modificările legislative în vigoare 

Personal informat permanent CEAC  

Proiectarea riguroasă a  tuturor activităților la 

nivelul fiecărei structuri funcționale din școală 

Planuri manageriale Anual în luna 

octombrie 

CEAC Șefi comisii, CA  

Evaluarea inițială ( nevoile elevilor, sprijinul 

necesar, stiluri de învățare, cunoștințe, 

experiență și abilități anterioare, cerințe de 

evaluare 

Teste de evaluare inițială 

aplicate elevilor 

Anual  în luna 

octombrie 

Cadre didactice Psihologul școlii 

Realizarea programelor de recuperare și 

consolidarea cunoștințelor și deprinderilor 

acționare, în scopul creșterii performanțelor și 

evitării eșecului școlar; 

Inițierea și derularea unor 

programe de consultații, 

meditații și pregătire 

suplimentară/diferențiată 

Permanent Cadrele didactice  

Aplicarea de chestionare cadrelor didactice, 

pentru identificarea nevoilor de dezvoltare 

profesională 

Chestionare completate Anual în septembrie Responsabilul cu formarea 

continuă 

 

Participarea la cursuri de formare a personalul 

didactic pe teme privind aplicarea curriculum-

ului, a metodelor de învățare centrată pe elev, 

învățarea online și a metodelor alternative de 

evaluare; 

60 % din personalul didactic 

participă la cursurile 

organizate pe metode active 

de învățare și a metodelor 

alternative 

Periodic Responsabilul cu formarea 

continuă 

CCD Suceava 

Perfecționarea personalului didactic auxiliar și 

nedidactic; 

30% din personalul didactic 

auxiliar și nedidactic va 

participa la cursuri de 

formare continuă 

Permanent Directorul școlii CCD Suceava 
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Utilizarea metodelor moderne de predare – 

învățare - evaluare 

90 % din cadrele didactice 

aplică metodele moderne de 

învățare 

Permanent Comisia CEAC 

Conducerea școlii 

 

Desfășurarea lecțiilor utilizând TIC; 50% din cadrele didactice 

utilizează TIC în predare-

învățare evaluare 

Permanent Comisia CEAC 

Conducerea școlii 

 

Prioritatea 3. Adaptarea ofertei de formare profesională la cerințele pieței muncii și dezvoltarea parteneriatului pentru educație și 

formare profesională 

Obiective: 

Organizarea claselor de învățământ dual; 

Asigurarea condițiilor de informare, orientare și consiliere privind cariera; 

Creșterea gradului de inserție pe piața forței de muncă a tinerilor absolvenți; 

Ținte:  

• Creșterea cu 10% anual, a numărului de absolvenți care continuă o formă superioară de școlarizare după absolvire; 

• În anul 2025, 90% dintre absolvenți vor  avea calificări de nivel 4; 

•  Creșterea cu 30% a numărului de elevi integrați în câmpul muncii după absolvire; 

Context: 

Din analiza internă reiese că în acest moment în structura educațională a școlii există un suport suficient pentru orientarea profesională a elevilor și informare 

a părinților. Se impune un sprijin activ pentru structura de tip elev-părinte din partea unui personal bine instruit care să-i consilieze (ținând cont de capacitățile 

elevului) care ofertă educațională este mai potrivită, care sunt orientările înregistrate pe piața muncii. 

Acțiuni pentru atingerea 

obiectivului: (ce anume trebuie să se 

întâmple?) 

Rezultate așteptate 

(măsurabile) 

Termen de realizare Responsabili Parteneri: 

Analiza de nevoi privind formarea 

profesională prin învățământ dual și 

profesional 

Raport noiembrie Director Agenți economici 

Evaluarea anuală a opțiunilor elevilor 

absolvenți ai claselor a VIII-a și 

Date statistice decembrie Coordonator comisie 

marketing 

CJRAE 
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Elaborarea de materiale publicitare Pliante, afișe decembrie/mai Director Cabinetul de 

consiliere 

Elaborarea unui plan de marketing Plan anual octombrie Director adjunct Coordonator 

educativ 

Promovarea școlii folosind instrumente 

media 

20% creșterea prezenței în 

media 

permanent Departamentul de 

marketing Conducerea 

școlii 

 

 

Promovarea ofertei școlii Campanii de prezentare a 

ofertei școlare a Colegiului 

Tehnic “AL. I.  

CUZA”SUCEAVA, atât în 

școlile din oraș, cât și în 

școlile din mediul rural, din 

raza municipiului 

Mai-iunie 2021 Directorii Responsabil arie 

curriculară „Tehnologii” 

Școlile gimnaziale 

din municipiu și din 

județ 

Organizarea “Săptămânii porților deschise” în 

care să se prezinte absolvenților claselor a 

VIII-a, resursele materiale  și condițiile pe 

care le oferă școala. 

Creșterea atractivității 

învățământului profesional 

și tehnic 

Aprilie 2021   Directorii Cadrele didactice 

din aria curriculară 

„Tehnologii” 

Școlile gimnaziale 

din municipiu Elevii 

Părinții 

Participarea la acțiunea „Târgul educațional” Participarea la “TÂRGUL 

MESERIILOR 

Luna mai Directorul școlii Media 

Consilierea și orientarea privind alegerea 

carierei prin lecții de dirigenție 

100 % dintre elevi vor fi 

consiliați 

permanent Diriginții  

Întocmirea documentației și parcurgerea 

demersului de autorizare/acreditare ARACIP 

Cel puțin 1 autorizare 

ARACIP la 2 ani 

decembrie Directorul școlii  

Realizarea orientării școlare prin lecții vizită 100 % dintre elevi vor fi 

consiliați 

permanent Diriginții  
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Încheierea de parteneriate pentru educație și 

formare profesională cu agenții economici și 

cu Universitatea Ștefan cel Mare 

20 parteneriate Luna februarie Conducerea școlii  

Prioritatea 4. Dezvoltarea unei viziuni și a unei strategii de cooperare europeană și internaționalizare 

Obiective: 

Implicarea în activități de cooperare europeană 

Implementarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă 

Dezvoltarea relațiilor de parteneriat intern și extern și dezvoltarea de proiecte în parteneriat prin eTwininng sau prin ERASMUS+KA2 și VET. 

Ținte:  

•  Creșterea  numărului de proiecte internaționale derulate – cel puțin 1 proiect anual 

Context: 

Deoarece învățământul profesional și tehnic trebuie să răspundă influențelor și oportunităților externe, școala trebuie să inițieze acțiuni care vizează cooperarea 

europeană prin care să se realizeze: educarea elevilor în spiritul valorilor și cetățeniei europene; dezvoltarea abilităților de comunicare în limbi străine ale 

elevilor școlii, identificarea unor elemente comune în viața culturală, socială și economică a României și altor țâri europene. 

Proiecte importante aflate în implementare: 

• Trip Feelings - Proiect Erasmus Plus  KA210-SCH-EE8D31CA - Perioada de desfășurare: 1 noiembrie 2021- 1 noiembrie 2022 

• Preventing early school leaving through creativity and wellbeing of body and soul- Erasmus plus KA227    - 2020-1-RO01-KA227-SCH-095364 

Perioada de desfășurare: 01.03. 2021 – 28. 02. 2023 

• Do we know the factories of our planet? – Proiect Etwining – Perioada de desfășurare 01.11,2021 – 01.02.2022 

• Proiect ROSE (ROmania Second Education Project) Titlul subproiectului: Start spre viitor ! Acord de grant nr.754/SGL/RII din 07.10.2018 Perioada 

de desfășurare 2018 – 2022 

• Experiența europeană – o șansă în plus pentru dezvoltarea profesională – Proiect VET 

Acțiuni pentru atingerea 

obiectivului: (ce anume trebuie să se 

întâmple?) 

Rezultate așteptate 

(măsurabile) 

Termen de realizare Responsabili Parteneri: 

Elaborarea Planului European de Dezvoltare Plan de dezvoltare octombrie Responsabil comisie de 

programe europene 

ISJ 
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Realizarea de parteneriate cu scoli din tari 

europene 

Realizarea a cel puțin 1 

parteneriat anual 

decembrie Directorul școlii Scoli europene 

Utilizarea platformelor CEFC, eTwininng Înscrierea a cel puțin 5 cadre 

didactice pe an 

permanent Coordonatorii de proiecte  

Identificarea resurselor de finanțare prin 

fonduri europene în care pot fi eligibile 

unitățile școlare și scrierea de proiecte 

Cel puțin 1 proiect Conform 

perioadei de derulare 

a proiectelor 

Comisia pentru parteneriate 

și proiecte europene 

Școlile 

europene 

partenere în proiecte 

Implicarea școlii în realizarea 

de proiecte ERASMUS+ 

Scrierea și depunerea a câte 

unui proiect din fiecare 

categorie 

Conform 

apelurilor 

Comisia pentru parteneriate 

și proiecte europene 

Consiliul elevilor 

Scoli europene 

Agenți 

economici ONG - uri 

Prioritatea 6: Asigurarea bazei materiale a școlii pentru un învățământ modern și eficient 

Obiective: 

Reparații capitale ale instalației de termoficare din cadrul unității  

Recompartimentare, recondiționare, modernizare și dotare -  Atelier Școală 

Reamenajare și modernizare teren sport 

Achiziționare și utilizare în procesul instructiv educativ a echipamentelor IT, prin proiectul ROSE. 

Ținte:  

• Înlocuirea rețelei de termoficare din incinta Colegiului  

• Compartimentarea și dotarea noilor ateliere cu materiale didactice moderne 

• Modernizarea terenului de sport cu TARTAN – marcat 

• Acoperirea terenului de sport cu plasă  

• Achiziționarea echipamentelor IT conform bugetului proiectului ROSE. (Conform calendarului de implementare) 

• Amenajarea ”Centrului de documentare” - proiect ROSE. (Conform calendarului de implementare) 

Context: 

Deși școala este dotată cu mijloace didactice și echipamente, o parte din  ele sunt uzate moral. De aceea se impune actualizarea dotărilor unității conform 

evoluției tehnologice, urmărind formarea de competente cerute pe piața muncii, conform standardelor de pregătire profesională 
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Acțiuni pentru atingerea 

obiectivului: (ce anume trebuie să se 

întâmple?) 

Rezultate așteptate 

(măsurabile) 

Termen de realizare Responsabili Parteneri: 

Evaluarea stării rețelei de termoficare 

Evaluarea lucrării de înlocuire a rețelei de 

termoficare vechi 

Achiziție lucrare înlocuire rețea 

Înlocuirea și modernizarea 

rețelei de termoficare și a 

centralei termice 

Noiembrie 2021 

 

Finalizat 

Contabil șef 

Administrator 

 

Primăria Suceava 

Identificarea  necesarului  de  

materiale didactice și auxiliare  

la nivelul comisiilor metodice 

• Certificat de urbanism, 

• Referate întocmite,  

• Studiu de caz,  

• Studii de fezabilitate,  

• Analiza pieței 

 

ianuarie 2024 

 

Director  

Personal didactic DSP 

Contabil șef 

Administrator 

Echipa  de  

implementare 

Departament Fonduri 

Europene - Primăria 

Suceava 

Întocmirea  documentației 

financiar  contabile  pentru  

achiziții 

 

Stabilirea necesarului 

obiectelor de inventar a 

Atelierului școală 

Achiziții: 

• obiecte  de  inventar  la 

catedra de specialitate 

• materiale  sportive (porți  

de  handbal,  

mingi, etc) 

• materiale didactice 

Februarie 2022 

 

 

 

ianuarie 2024 

Permanent 

 

Permanent 

Contabil șef 

Administrator 

Tehnician de producție 

 

Diverși parteneri 

economici 

 

Donații 

Sponsorizări 

 

Întocmirea  documentației 

financiar  contabile  pentru  

modernizarea terenului de sport cu suprafață 

de tartan și acoperirea acestuia 

 

Amenajare bază sportivă  

Achiziții conform bugetului 

aprobat 

 

Septembrie 2023 

Director  

Profesorii de sport Contabil 

șef 

Administrator 

Primăria Suceava 

mailto:ctalicuza@yahoo.com


 Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” Suceava, Calea Unirii Nr. 49 

Tel:  004-0230-516752  

Fax: 004-0230-516752  

e-mail: ctalicuza@yahoo.com    

 

 

94 

  
 

 

 

PLANUL DE ACTIUNE AL SCOLII 

 

 

Întocmirea  documentației 

financiar  contabile  pentru  

achiziții  în  cadrul  proiectului  

ROSE 

Amenajare  „Centru de 

documentare ”Achiziții  

conform buget proiect Rose 

An  școlar  2021-2022 Echipa  de  

implementare 

 

Contabil șef 

 

Identificarea de fonduri necesare pentru 

procurarea 

materialelor utilizate la instruirea practică auto 

Îmbunătățirea condițiilor de 

desfășurare a orelor de 

instruirea practică auto 

Achiziționarea a 4 

simulatoare auto 

An școlar 2021-2023 

 

Parțial realizat  

Director 

Responsabil școală de șoferi 

Primăria Suceava 

Dotarea bibliotecii cu titluri noi 

 

Cel puțin 300 titluri noi de 

carte, adecvate nivelului 

nostru de învățământ și cu 

soft educațional, conform 

normativelor în vigoare 

pentru evidenta fluxului de 

elevi 

Iunie 2022 Directorii 

Bibliotecar 

Responsabilii ariilor 

curriculare 

 

Contabil șef 

Administrator 

Consiliul consultativ 

al părinților 
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III.2. PLAN OPERAŢIONAL PENTRU ANUL 2020-2021 

III.2.1. MANAGEMENTUL INSTITUŢIONAL 

OBIECTIVE 

1. Creșterea rolului și, mai ales, asumarea responsabilității de către fiecare cadru didactic, în vederea realizării unui proces de învățământ cu finalitate ce 

vizează  buna pregătire profesională; 

2. Eficientizarea activității tuturor structurilor manageriale din perspectiva descentralizării; 

3. Asigurarea fluidizării circulației informației aferente componentei managementului instituțional și nu numai; 

4. Proiectarea unei oferte educaționale compatibilă cu cerințele și realitățile societății românești contemporane; 

ȚINTE 

Diversificare formelor și metodelor de promovarea a ofertei educaționale la nivel local și zonal prin prezentarea specializărilor și a calificărilor propuse ca o 

oportunitate pentru realizarea 95% a  planului de școlarizare, scăderea absolvenților șomeri și creșterea cu 10 % a gradului de ocupare 

 

Activități 
RESURSE 

Responsabili 
Rezultate 

așteptate 
Termene Observații/dovezi 

umane materiale 

Realizarea materialului de analiză 

a activității de învățământ din anul 

școlar 

2020-2021 

Șefi 

catedră/comisii, 

compartimente 

Rapoarte 

Date statistice 

Echipa 

managerială 

Existenta Raportului 

de analiza 

Octombrie 

2021 

Raport de 

activitate 

Monitorizarea absolvenților Diriginți Telefon, e-mail Directorul 

adjunct 

Anexa cu 

monitorizarea 

completată 

Septembrie 

2021 

 

Actualizarea Planului de Acțiune 

al Scolii 

Echipă elaborare 

PAS 

Rapoarte 

Analize 

Date statistice 

Directorul școlii Existența PAS Noiembrie 

2021 

P.A.S. 

Plan operațional 

Realizarea planului operațional 

pentru anul școlar 2020-2021 

Echipa 

managerială 

Rapoarte 

Analize 

Echipa 

managerială 

Existența 

Planului 

Octombrie 

2021 

Proces verbal 
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  Date statistice  Managerial și la 

nivelul 

compartimentelor 

  

Organizarea Consiliului 

profesoral, fixarea secretarului, 

stabilirea comisiei de cercetare a 

abaterilor personalului didactic, 

stabilirea comisiei pentru 

asigurarea calității, alegerea 

Consiliului de administrație . 

Cadre 

didactice, 

reprezentanți 

autorități locale, 

părinți 

Documente 

MENSC 

Documente 

Primărie, 

Consiliul local 

Echipa 

managerială 

Consiliul 

Profesoral, CA 

Decizii Octombrie 

2021 

Proces verbal 

Organizarea colectivelor metodica 

- științifice și a comisiei 

diriginților, fixându-se și liderii 

acestor structuri organizatorice. 

Cadre didactice Metodologii Echipa 

managerială 

Consiliul de 

administrație 

Decizii Octombrie 

2021 

Proces verbal 

Organizarea Consiliului de 

administrație: stabilirea 

atribuțiilor membrilor săi, 

însușirea tematicii și graficului 

ședințelor de lucru 

Consiliul 

profesoral, 

reprezentanții 

autorităților 

locale 

Metodologie 

Adrese 

Primărie, 

Consiliul local 

Echipa 

managerială 

Decizii Octombrie 

2021 

Proces verbal 

Organizarea activităților 

catedrelor / comisiilor metodice 

și elaborarea unor programe de 

activitate subordonate planului de 

acțiune al școlii 

Echipa 

managerială Șefii 

comisiilor 

metodice 

PAS 

Documente 

MENCS 

Echipa 

managerială 

Șefii comisiilor 

metodice 

Decizii/Programe 

de activitate 

Octombrie 

2021 

Proces verbal 
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Organizarea activității comisiei 

diriginților, stabilirea comitetelor 

de părinți și a Consiliului 

reprezentativ al părinților 

Echipa 

managerială 

Diriginți 

Regulament cadru Echipa 

managerială 

Decizii Octombrie 

2021 

Proces verbal 

Organizarea activității 

compartimentului contabilitate-

administrație, stabilirea 

programului de măsuri 

Contabil șef Legislație în 

vigoare 

Echipa 

managerială 

Program de 

activitate 

Octombrie 

2021 

Proces verbal 

Proiectarea activității 

compartimentului secretariat, în 

conformitate cu planul de acțiune 

al școlii 

Secretar șef Legislație în 

vigoare 

Echipa 

managerială 

Program de 

activitate 

Septembrie 

2021 

Proces verbal 

Finalizarea încadrării instituției cu 

personal didactic și întocmirea 

schemei orare în conformitate cu 

noul curriculum și cu principiile 

psihic-pedagogice aferente 

Echipa 

managerială 

Legislație în 

vigoare 

Echipa 

managerială 

Contracte de 

muncă 

Septembrie 

2021 

Proces verbal 

Proiectarea activității din căminul 

internat, în conformitate cu planul 

de acțiune al școlii 

Pedagogi Regulament 

intern 

Echipa 

managerială 

Program de 

activitate 

Septembrie 

2021 

Proces verbal 
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Prezentarea tuturor 

reglementărilor ce vizează 

învățământul, a regulamentelor 

privind actele de studii și a tuturor 

reglementărilor ce vor fi adaptate 

la nivel național sau teritorial 

Personal angajat Metodologii 

Ordine MEN 

Legislație 

Echipa 

managerială 

 Septembrie 

2021 

Proces verbal 

Asigurarea documentelor școlare 

aferente noului an școlar și 

completarea lor în conformitate cu 

reglementările în vigoare 

Cadre didactice 

Secretar 

 Echipa 

managerială 

 Septembrie 

2021 

Proces verbal 

Întocmirea fișei postului pentru 

fiecare membru al consiliului 

general al școlii 

Secretar Modele Echipa 

managerială 

Fișe post Septembrie 

2021 

Proces verbal 

Reactualizarea, validarea și 

prelucrarea regulamentului intern 

si ROF 

Angajații școlii 

Elevi părinți 

RI 

ROF 

Echipa 

managerială 

RI, ROF Octombrie 

2021 

Procese verbal 

Asigurarea resurselor financiare 

necesare desfășurării activității de 

învățământ 

Contabil Buget Directorul școlii  Permanent  

Actualizarea planului de investiții Contabil, 

administrator, 

șefi comisii 

Analiza de nevoi CA Plan de investiții Octombrie 

2021 

Procese verbal 

Realizarea inventarierii 

patrimoniului instituției de către 

comisiile constituite cu acest scop 

Contabil, 

administrator, 

șefi comisii 

Liste de inventar Directorul 

Contabilul șef 

Liste de inventar Decembrie 

2021 

Liste de 

inventar 

actualizate PV 

casare 
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Fundamentarea cifrei de 

școlarizare 

Șefi comisii 

metodice 

Metodologie de 

fundamentare 

Echipa 

managerială 

PROIECT PLAN 

școlarizare 

Noiembrie 

Decembrie 

2021 

Propunere plan 

școlarizare 

Realizarea unui plan de marketing Cadrele 

didactice, elevii 

Pliante, Afișe, 

Articole, 

Comisia de 

marketing 

Plan de marketing Noiembrie 

2021 

 

Asigurarea imaginii instituției 

prin mijloacele mass-media 

Cadrele 

didactice, elevii 

Articole Comisia de 

imagine 

Îmbunătățirea 

imaginii școlii 

Permanent  

Încheierea acordurilor cu agenții 

economici 

Cadrele didactice 

de specialitate 

Legislația în 

vigoare 

Directorul 

adjunct 

Acorduri de 

practică 

Anual  
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III.2.2. CURRICULUM 

OBIECTIVE 

1. Asigurarea calității actului educațional; 

2. Adaptarea metodelor de lucru cu elevii astfel încât să crească promovabilitatea la examene, să se îmbunătățească rezultatele la concursuri și olimpiade și 

să se asigure acumularea de competențe de către elevi; 

3. Creșterea rolului stimulativ al evaluării nivelului de pregătire al elevilor prin urmărirea ritmicității notării și a numărului minim de note la fiecare disciplină 

de studiu și prin utilizarea metodelor moderne de evaluare, teste grilă, portofolii, eseuri, referate, excursii tematice;  

ȚINTE: 

Îmbunătățirea rezultatelor școlare (promovabilitate, medii anuale și semestriale),  creșterea cu 5% a procentului de promovabilitate la bacalaureat, creșterea 

numărului de elevi capabili de performanta, creșterea cu 5% a absolvenților care vor accede în învățământul superior prin implementarea unui  leadership 

instrucțional; 

Reducerea cu 5% a absenteismului și cu 10% a cazurilor de abateri disciplinare prin monitorizarea săptămânală a frecvenței și a cazurilor de abateri 

comportamentale; 

 

Activități 
RESURSE 

Responsabili 
Rezultate 

așteptate 
Termene 

Observații 

/dovezi umane materiale 

Desfășurarea unor analize de 

diagnosticare a rezultatelor 

școlare pe clase și de stabilire a 

măsurilor de remediere a 

neajunsurilor 

Cadrele didactice Liste cu rezultate, 

cataloage 

Directorul școlii Date statistice 

necesare realizării 

proiectării 

activității 

Septembrie 

2021 

 

Aplicarea si monitorizarea 

instrumentelor privind 

asigurarea și evaluarea  calității 

educației în unitatea școlară 

Cadrele didactice Documente 

școlare 

Responsabilul 

CEAC 

Chestionare 

completate de 

elevi, părinți, cadre 

didactice, agenți 

Semestrial Rapoarte 
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economici 

parteneri 

Realizarea planificărilor 

calendaristice la nivelul 

disciplinei 

Cadre didactice Programe Șefi catedră Planuri semestriale 

și anuale 

Septembrie 

2021 

Raport de 

activitate 

Realizarea graficelor de 

activitate la nivelul comisiilor 

Responsabili 

comisii 

Documente 

programatice 

Responsabili 

comisii/ director  

Planuri 

manageriale și 

grafice de activități 

Septembrie 

2021 

 

Aplicarea testelor de evaluare 

inițială și întocmirea 

programelor de recuperare a 

golurilor 

Cadrele didactice Teste Șefi comisii 

metodice 

Plan de recuperare Septembrie 

2021 

 

Identificarea stilurilor de 

învățare 

Diriginți Teste Director adjunct Lista cu elevii și 

stilul de învățare 

identificat 

Octombrie 

2021 

 

Identificarea elevilor cu nevoi 

speciale 

Diriginți Documente 

medicale, 

adeverințe, anchete 

sociale 

Responsabil 

comisie diriginți 

Statistica cu elevii 

cu nevoi speciale 

Octombrie 

2021 

 

Întocmirea programelor de 

adaptare curriculară 

Cadrele didactice Programe Responsabil 

comisie 

metodică 

Programa specială Octombrie 

2021 

 

Efectuarea programelor de 

pregătire pentru examenele 

finale 

Cadrele didactice Materiale și 

mijloace didactice 

Directorul 

adjunct 

Recuperarea 

golurilor 

 

Conform 

graficelor 

 

mailto:ctalicuza@yahoo.com


 Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” Suceava, Calea Unirii Nr. 49 

Tel:  004-0230-516752  

Fax: 004-0230-516752  

e-mail: ctalicuza@yahoo.com    

 

 

102 

  
 

 

 

PLANUL DE ACTIUNE AL SCOLII 

 

 

Procent de 

promovare la 

examenele finale 

cu 5% mai mare ca 

anul trecut 

Desfășurarea activităților 

remediale prin program ROSE 

Cadrele didactice 

implicate în proiect 

Materiale și 

mijloace didactice 

Coordonatorul 

de proiect 

Recuperarea 

golurilor 

 

Procent de 

promovare la 

examenul de 

bacalaureat cu 5% 

mai mare ca anul 

trecut 

Conform 

graficelor 

 

Aplicarea metodelor de predare 

centrate pe elev 

Cadrele didactice Materiale și 

mijloace didactice 

Directorul 

adjunct 

Creșterea 

motivației elevilor 

pentru învățare și 

îmbunătățirea 

rezultatelor 

Permanent  

Utilizarea softurilor specializate 

în predare 

Cadrele didactice Laboratoare de 

informatică, soft – 

uri 

Șefi comisii 

metodice 

Creșterea 

motivației elevilor 

pentru învățare și 

îmbunătățirea 

rezultatelor 

Permanent  

Întocmirea și demararea 

programelor de pregătire 

Cadrele didactice Programe, 

materiale didactice 

Directorul 

adjunct 

Premii la 

concursuri și 

olimpiade 

Conform 

graficelor 
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intensivă cu elevii capabili de 

performanță 

Monitorizarea notării ritmice Cadrele didactice Cataloage Responsabil 

comisie 

Realizarea la timp 

a notării 

Conform 

graficului 

stabilit 

 

Asigurarea unei instruiri practice 

de calitate care să ducă la 

achiziții de competente și 

abilități conform SPP 

Cadrele didactice 

de specialitate 

Proceduri, fișe 

tehnice 

Directorul 

adjunct 

Dobândirea de 

competențe 

Permanent  

Elaborare CDL Cadre didactice de 

specialitate 

Documente 

specifice 

Directorul 

adjunct 

Programe Martie 

2022 

 

Parcurgerea integrală a 

programei școlare și asigurarea 

unui design instrucțional și a 

unor strategii de predare-

învățare-evaluare cu un înalt 

grad de profesionalism 

Cadrele didactice Planuri pe unități 

de învățare, 

rapoarte de 

activitate 

Șefii 

comisiilor 

metodice 

Dobândirea 

competențelor 

cheie și de 

specialitate 

Permanent  

Asigurarea tranziției de la 

școală la locul de muncă prin 

activități de consiliere și 

orientare 

Diriginți, consilier 

școlar 

Baterii de teste Directorul școlii Integrarea pe piața 

muncii la 

finalizarea studiilor 

Permanent  
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III.2.3. RESURSE UMANE 

OBIECTIVE 

1. Stimularea perfecționării cadrelor didactice prin grade didactice și definitivat. 

2. Participarea la toate activitățile de perfecționare a personalului didactic și formarea acestuia în vederea folosirii metodelor modern de predare-învățare –

evaluare 

ȚINTE 

Creșterea cu 10% a profesorilor care aplică  metode moderne de predare – învățare - evaluare, centrate pe formare de competente la elevi cu impact în 

îmbunătățirea rezultatelor școlare 

Participare a 30 de profesori în 2021-2022 la programe de formare continuă care urmăresc îmbunătățirea competențelor digitate, metode de învățare –

evaluare centrate pe competente și rezultate ale elevilor. 

 

Participarea la cel puțin un program de formare continuă a  personalului de conducere, didactic auxiliar, administrativ și nedidactic 

 

Activități RESURSE Responsabili Rezultate așteptate Termene 
Observații 

/dovezi umane materiale 

Informarea personalului 

didactic cu elemente de 

noutate apărute în cadrul 

curriculum-ului disciplinei 

Cadre didactice Documente 

MEN, CCD, 

ISJ 

Directorul școlii Curriculum aplicat 

corect 

Permanent  

Desfășurarea activităților de 

formare în cadrul catedrelor 

Cadre didactice Documente 

specifice 

Șeful de catedră Îmbunătățirea 

rezultatelor 

Lunar  

Participarea cadrelor didactice 

la programele de formare în 

cadrul cercurilor pe oraș 

Cadre didactice Documente 

specifice 

Șeful de cerc Informare Semestrial  

Identificarea nevoilor de 

formare a cadrelor didactice 

Care didactice chestionare Responsabil 

formarea 

Nevoi identificate Septembrie  
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Participarea cadrelor didactice 

la cursuri de formare 

organizate de CCD, MEC, sa 

Cadre didactice Materiale specifice Responsabilul 

cu formarea 

Îmbunătățirea 

competențelor 

În funcție de 

apel 

 

Perfecționarea cadrelor 

didactice prin definitivat și 

grade didactice 

Cadre didactice Documente, 

metodologii 

Responsabilul 

cu formarea 

Perfecționarea   

Efectuarea orelor de asistență 

și interasistență 

Cadrele didactice Fișe de asistență Directorul școlii Evaluarea în 

vederea 

îmbunătățirii 

Conform 

graficelor 

 

Participarea personalului 

administrativ (secretariat, 

contabilitate, administrație) la 

programe de perfecționarea în 

vederea folosirii tehnicii de 

calcul și a  softului specializat 

Personal didactic 

auxiliar 

Materiale specifice Directorul școlii Îmbunătățirea 

competențelor 

Periodic  
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III.2.4. RESURSE MATERIALE 

OBIECTIVE: 

1. Atragerea de resurse financiare extrabugetare și bugetare în vederea executării unor noi lucrări de investiții: 

2. Acordarea sprijinului financiar elevilor (burse și bani de liceu). 

ȚINTE 

Înlocuirea rețelei de termoficare din incinta Colegiului  

Compartimentarea și dotarea noilor ateliere cu materiale didactice moderne 

Modernizarea terenului de sport cu TARTAN – marcat 

Acoperirea terenului de sport cu plasă  

Achiziționarea echipamentelor IT conform bugetului proiectului ROSE. (Conform calendarului de implementare) 

Amenajarea ”Centrului de documentare” - proiect ROSE. (Conform calendarului de implementare) 

 

Activități RESURSE Responsabili Rezultate 

așteptate 

Termene Observații 

/dovezi umane materiale 

Asigurarea finanțării pentru 

continuarea programului de 

finanțare a investițiilor absolut 

necesare: 

 

Contabil șef Legislație financiar 

contabilă 

Directorul școlii Spații modernizate 

Condiții mai bune 

de studiu 

An 2022  

Asigurarea finanțării necesare 

pentru procurarea materialelor 

utilizate la instruirea practică în 

atelierele școală 

Contabil șef Legislație în 

domeniul 

achizițiilor publice 

Directorul școlii Spații modernizate 

Condiții mai bune 

de studiu 

Permanent  
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Modernizarea bibliotecii și 

asigurarea fondului de carte, 

manuale și publicații în 

conformitate cu curriculum-lu 

fiecărei discipline de învățământ 

Bibliotecar 

Administrator 

Contabil șef 

Legislație în 

domeniul 

achizițiilor publice 

Directorul școlii Bibliotecă modernă Permanent  

Optimizarea cheltuielilor cu 

materialele necesare efectuării 

lucrărilor de reparații și 

întreținere a spațiului de 

învățământ; 

Administrator 

Contabil șef 

Legislație în 

domeniul financiar 

Directorul 

școlii 

Eficiență în 

cheltuirea 

banilor 

Permanent  

Identificarea surselor de 

finanțare prin programe 

europene 

Cadrele didactice Fonduri 

structurale.ro 

Directorul școlii Cereri de finanțare Conform 

apelurilor 

 

Realizarea de venituri 

extrabugetare 

Administrator 

Contabil șef 

Legislație în 

domeniul financiar 

Directorul școlii Resurse financiare 

suplimentare 

Permanent  

Acordarea stimulentelor tuturor 

elevilor proveniți din familii 

sărace 

Diriginți Contabil Metodologii 

specifice 

Directorul școlii    
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III.2.5. EDUCAȚIE NON FORMALĂ ȘI RELAȚII COMUNITARE 

OBIECTIVE 

1. Creșterea rolului comisiei metodice a diriginților în vederea eficientizării activităților educative; 

2. Formarea ținutei morale, decente, a comportamentului civilizat, eliminarea absenteismului de la activitățile școlare, a delicvenței juvenile, respectarea 

legilor, a normelor de igienă; 

3. Implicarea activă a părinților, a comunității locale, a celorlalte instituții educative în formarea la copii și tineri a unor atitudini pozitive fată de valorile 

societății în care urmează să se integreze; 4. Îmbunătățirea imaginii școlii. 

ȚINTE 

Creșterea cu minim 2 a numărului de proiecte/programe educaționale și de formare profesională locale și europene până în 2021,  pentru creșterea calității educației 

și formarii profesionale  oferită de unitatea școlară 

 

Activități RESURSE Responsabili Rezultate 

așteptate 

Termene 
Observații 

/dovezi umane materiale 

Întocmirea documentelor de 

proiectare a muncii educative la 

nivelul claselor 

Diriginți Documente 

MEN 

Consilier 

educativ 

Planuri de lucru, 

proiecte 

Octombrie 

2021 

 

Desfășurarea orelor de 

consiliere și abordarea 

problematicii specifice vârstei, 

sexului, nevoilor speciale 

Diriginți Documente diriginte Activitate 

educativă 

Permanent  

Consilierea elevilor cu nevoi 

speciale 

Diriginți Documente 

specifice 

Consilier 

educativ 

Adaptare 

curriculară 

Permanent  

Organizarea ședințelor cu 

părinții pe clase și la nivelul 

școlii 

Diriginți Materiale de 

analiză, RI 

Directorii Părinți implicați în 

educația copiilor și 

în viața școlii 

Lunar  
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Organizarea de acțiuni educative 

(simpozioane, serbări, excursii, 

seri culturale și de dans etc.) 

Diriginți Materiale specifice Director 

educativ 

Promovarea 

valorilor 

Periodic  

Realizarea programelor de 

educație juridică, 

antiinfracțională, în colaborare 

cu I.S.J. Suceava, C.C.D. 

Suceava și Inspectoratul de 

Politie 

Diriginți Materiale specifice Director 

educativ 

Combaterea 

delicvenței 

Periodic  

Completarea cererilor de 

finanțare prin proiect 

ERASMUS+, domeniul 

dezvoltare școlară și domeniul 

formare profesională VET 

Cadre didactice Documente 

specifice 

Responsabil 

proiecte 

europene 

Obținerea finanțării 

necesare 

proiectelor de 

mobilitate 

internațională 

Februarie – 

Martie 2022 
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III.2.6. SECURITATE ȘI SIGURANȚĂBIECTIVE 

1. Asigurarea protecției personalului din școală și a elevilor pe durata desfășurării tuturor activităților 

2. Asigurarea accesului la informațiile noi, aferente domeniilor SSM, ISU; 

3. Asigurarea condițiilor de studiu cu prevenirea îmbolnăvirii cu SARS COV19. 

 

Activități 
RESURSE Responsabili 

Rezultate așteptate Termene 
Observații 

/dovezi umane materiale 

Organizarea comitetului de sănătate și securitate 

în muncă și a comisiei tehnice ISU 

Diriginți Documente 

MEN 

Responsabili 

SSM, ISU 

Planuri de lucru, 

proiecte 

Octombrie 

2020 

Redactarea documentelor, realizarea instruirilor 

și semnarea proceselor verbale în conformitate 

cu legislația în vigoare 

Diriginți Documente 

specifice 

Directorul adjunct Întocmirea 

documentației 

specifice 

Semestrial 

Asigurarea condițiilor materiale și 

organizatorice în vederea prevenirii 

accidentelor și incendiilor cât și pentru 

intervenții reale 

Personalul 

școlii 

Legislația 

specifică 

Responsabili desemnați 

Administrator 

Mediu de lucru sigur Permanent 

Simularea de exerciții de evacuare a localului 

liceului în caz de incendii sau calamități 

împreună cu organele locale de pompieri și 

apărare civilă 

Personalul și 

elevii școlii 

Materiale 

specifice 

Responsabili desemnați 

Administrator 

Siguranța în caz de 

calamitate 

Periodic 

Asigurarea securității și siguranței elevilor și 

personalului din instituție 

Cadrele 

didactice 

Materiale 

specifice 

Profesorul de serviciu Condiții normale de 

lucru 

Permanent 

Desfășurarea de activități specifice 

(concursuri, lecții vizită, teme la orele de 

dirigintei) în colaborare cu ITM, Grupul de 

pompieri 

Diriginți Norme Directorul Educație non formală Periodic 

mailto:ctalicuza@yahoo.com


 Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava, Calea Unirii Nr. 49 

Tel:  004-0230-516752 

Fax: 004-0230-516752  

e-mail: ctalicuza@yahoo.com   

 

 

111 

  
 

 

 

PLANUL DE ACTIUNE AL SCOLII 

 

 

III.2.7. MONITORIZARE, EVALUARE 

La implementarea Planului operațional va contribui întregul personal al școlii. Procesul de monitorizare și evaluare va fi asigurat de director prin : 

• întâlniri și dezbateri săptămânale/lunare pentru informare, feed-back, analiză, actualizare,  propuneri de îmbunătățire   

• prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral și al Consiliului de Administrație; • Actualizare și completare periodică . 

 

PROGRAMUL ACTIVITĂŢII DE DISEMINARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

 

Tipul activității Responsabilități Frecvența acțiunilor Datele întâlnirilor 

Prezentarea  Planului operațional  în Consiliul 

Profesoral 

Director Semestrial Septembrie 2021 

Martie 2022 

Planificarea/Organizarea activităților în echipele 

/comisiile de lucru 

Director+director adjunct 

CEAC 

Săptămânal/lunar/semestrial Octombrie 2021 

   Monitorizarea  rezultatelor obținute 

Întocmirea seturilor de date care să sprijine monitorizarea 

țintelor 

CEAC 

Director+director adjunct 

Responsabili echipe de lucru 

Săptămânal/lunar/semestrial Noiembrie 2021 

Monitorizarea periodică a implementării acțiunilor 

individuale 

Director+director adjunct 

CEAC 

Responsabili echipe de lucru 

Semestrial Decembrie 2021 

Aprilie 2022 

Monitorizarea progresului în atingerea țintelor și oferirea 

de feedback beneficiarilor 

Director+director adjunct 

CEAC 

Responsabili echipe de lucru 

Semestrial 

Anual 

Decembrie 2021 

Aprilie-Iunie 2022 

Stabilirea impactului asupra comunității CEAC Semestrial Iunie 2022 

Evaluarea progresului în atingerea țintelor. Actualizarea 

acțiunilor din  Planul operațional în vederea realizării 

obiectivelor propuse. 

Director Anual August 2022 
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III.3. PLAN MANAGERIAL COMISIA PENTRU PERFECȚIONARE ȘI 

FORMARE CONTINUĂ 
 

III.3.1. INTRODUCERE 

Cadrul legislativ de perfecționare a cadrelor didactice  

 

• Legea Educației Naționale  nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare 

• Legislație secundară: 

• Metodologia formării continue a personalului didactic, de conducere, de îndrumare și de control 

aprobată prin OMECTS nr. 5561/2011 cu modificările și completările ulterioare 

• Metodologia de acreditare a și evaluare periodică a furnizorilor  de programe de formare continuă și a 

programelor  oferite de aceștia aprobată prin OMECTS nr. 5564/2011 modificată și completată prin 

OMECTS nr. 3130/ 2013 și OMECS nr. 5442/08.10.2015 

• Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale 

transferabile aprobată prin OMECTS nr. 5562/2011 

• Metodologia privind recunoașterea și echivalarea competențelor profesionale  care ocupă funcții de 

educatoare, institutori, maistru-instructor, antrenor (OMECTS. nr 5484/2011) 

• Standarde de formare continuă pentru personalul cu funcții manageriale din învățământul 

preuniversitar aprobate prin OMECTS NR. 3638/ 2012 

• Standardele de formare pentru personalul didactic de predare (O.M.E.N. 4477/2016) 

• Standardele de formare pentru personalul didactic auxiliar (O.M.E.N. 4477/2016). 

Argument de necesitate  

 

  Colegiul Tehnic „Al. I. Cuza” are un colectiv de cadre didactice calificate, majoritatea având gradul 

didactic I și II. Pentru a valorifica acest potențial în scopul unei pregătiri de performanță a elevilor noștri 

trebuie să menținem deschiderea cadrelor didactice pentru modernizarea și eficientizarea procesului didactic 

prin participarea la diferite forme de perfecționare. Calitatea actului educațional este condiționată într-o mare 

măsură de profesionalismul cadrelor didactice și didactice auxiliare. Formarea continuă, indiferent dacă se 

desfășoară prin autoformare sau prin participarea la programe de formare, este cea care dă posibilitatea 

cadrelor didactice și didactice auxiliare să dobândească cunoștințe noi în specialitate, în metodică și pedagogie, 

să deprindă abilități. Colectivul didactic, didactic auxiliar poate acorda sprijin într-un mod eficient, dacă este 

format. 

Viziunea și misiunea    

 

Perfecționarea cadrelor didactice, didactice auxiliare la nivelul unității de învățământ trebuie să îndeplinească 

funcția de reglare-autoreglare a activității.  

MISIUNEA comisiei este de a sensibiliza personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic în legătură cu 

importanța formării continue în dezvoltarea de noi competențe de specialitate, psihopedagogice și manageriale 

generate de schimbările din educație și de a identifica noi programe de formare continuă centrate pe nevoile 

reale ale dascălilor, ale personalului didactic auxiliar și nedidactic.  

 

 

mailto:ctalicuza@yahoo.com


 Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava, Calea Unirii Nr. 49 

Tel:  004-0230-516752 

Fax: 004-0230-516752  

e-mail: ctalicuza@yahoo.com   

 

 

113 

  
 

 

 

PLANUL DE ACTIUNE AL SCOLII 

 

 

Modalități de realizare a formării continue 

 

• Programe și activități de perfecționare a pregătirii științifice și psihopedagogice și didactice; 

• Programe de formare în domeniile conducerii, îndrumării și evaluării învățământului; 

• Cursuri de pregătire și susținerea examenelor de obținere a gradelor didactice II și I; 

• Programe de conversie profesională; 

• Studii corespunzătoare unei specializări în domeniul licenței 

• Comisii metodice/Cercuri pedagogice 

• Simpozioane, conferințe și comunicări științifice de specialitate sau în domeniul managementului 

educațional 

• Lucrări, articole de specialitate sau în managementul educațional în reviste, publicații de specialitate 

• Vizite de studiu în instituții culturale, biblioteci, muzee din țară sau străinătate 

• Studiu individual, dezbateri în grup 

• Cursuri specifice de pregătire și perfecționare pentru personalul didactic auxiliar: secretariat, 

contabilitate, sănătate și securitate a muncii, PSI.  

III.3.2. PLAN STRATEGIC 

TINTE OBIECTIVE STRATEGICE 

A. Creșterea calității 

procesului instructiv-

educativ prin 

participarea cadrelor 

didactice la cursuri de 

perfecționare și 

formare continuă 

 

 

• Perfecționarea curentă 

• Participarea  personalului școlii la cursuri /programe de formare realizate 

de diferiți furnizori de programe educaționale acreditați de MEN 

• Proiectarea și desfășurarea de activități de dezvoltare profesională pe arii 

curriculare –catedre, comisii, cercuri pedagogice 

•  Întocmirea și prezentarea de referate/studii cu conținut de specialitate, 

didactic sau psihopedagogic în cadrul consiliului profesoral  

• Participarea la sesiuni metodico-ştiinţifice, simpozioane și schimburi de 

experiență pe probleme de specialitate și psihopedagogice 

•  Punerea în practică și valorificarea competențelor cadrelor didactice care 

au urmat cursuri de formare/perfecționare   

• Perfecționarea prin grade didactice 

• Înscrierea cadrelor didactice la concursurile pentru obținerea gradelor 

didactice, ca reflectare a progresului în formarea/  dezvoltarea 

competențelor profesionale 

• Participarea la cursuri de pregătire și susținerea examenelor  de obținere a 

gradelor didactice II și I 

• Valorificarea concluziilor și recomandărilor făcute în cadrul  inspecțiilor 

speciale  

• Perfecționarea periodică  

• Actualizarea și dezvoltarea, prin programe de formare/ 

• perfecționare periodică, a competențelor în domeniul/domeniile de 

specializare corespunzător funcțiilor didactice obținute prin formarea 

inițială 
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• Participarea cadrelor didactice la programe acreditate de  

• perfecționare pentru acumularea într-o perioadă de 5 ani a 90 de credite 

profesionale transferabile.  

• Reconversia profesională 

• Dobândirea de noi competente, prin programe de 

• reconversie/readaptare a calificării pentru noi specializări sau/și noi 

funcții didactice, altele decât cele obținute prin formarea inițială 

• Stimularea înscrierii pe traiecte postuniversitare de  

• aprofundare a specialității 

B. Eliminarea 

formalismului. 

Continuitate și coerență 

în formarea inițială și 

continuă 

• Motivarea cadrelor didactice pentru participarea la stagii de  

• formare acreditate; organizarea unor cursuri de formare în școală 

• Asigurarea continuității dinamicii profesionale prin 

• parcurgerea unor programe de formare care să răspundă atât nevoilor 

școlii, cât și conștientizării individualizate a nevoilor de evoluție în 

carieră  

• Dobândirea unor competente complementare sau de  

• extensie care lărgesc gama activităților și funcțiilor ce pot fi prestate de 

personalul didactic (predarea în sistemul E-clearing, consiliere 

educațională și orientare în carieră, educația adulților etc) 

• Dezvoltarea competențelor pentru evoluția în cariera  

• didactică, prin sistemul de pregătire și obținere a gradelor didactice  

C. Optimizarea 

relațiilor comunitare și 

parteneriatelor în 

domeniul educației și 

formării profesionale 

• Colaborarea cu CCD Suceava, ISJ Suceava și alți furnizori de formare 

profesională 

• Participarea la proiecte de mobilitate pentru profesori în  

• cadrul Programului Erasmus+ 

•  Participarea la Programul de Granturi pentru Dezvoltare  

• Școlară   

• Dezvoltarea parteneriatelor existente și identificarea de noi  

• parteneri în educație 
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III.3.3. PLANUL OPERAŢIONAL - ANUL ȘCOLAR 2021-2022 

  
NR. 

CRT. 

 

OBIECTIVE 

 

DIRECȚII DE ACȚIUNE 

 

RESPONSABILI 

 

TERMEN 

 

INDICATORI DE 

REALIZARE 

1. Asigurarea legislației 

școlare la nivelul 

comisiei pentru 

perfecționare și formare 

continuă 

1.Completarea portofoliului comisiei cu acte 

normative/regulamente noi apărute în domeniul 

activității de perfecționare 

 

 

Responsabil cu formarea 

Director 

Director adjunct 

 

 

Septembrie 

2021 

 

 

Acte normative/ 

regulamente noi apărute 

în domeniul activității de 

perfecționare 

Proces verbal CP 

Oferta de formare CCD 

Suceava 

2. Procurarea Ofertei de formare 2021-2022- 

C.C.D. Suceava 

3.Întruniri de lucru în scopul diseminării 

informațiilor, cunoașterii și dezbaterii actelor 

normative, metodologiilor, precizărilor ISJ 

Suceava, CCD Suceava 

4.Informarea cadrelor didactic despre 

metodologiile de înscriere la definitivat și grade 

didactice 

2. Identificarea opiniei 

personalului școlii cu 

privire la cursurile de 

formare la care aceștia 

doresc să participe 

1.Reactualizarea bazei de date privind 

formarea și dezvoltarea profesională a 

personalului școlii 

Membrii comisiei pentru 

perfecționare și formare 

continuă 

Permanent Baza de date 

reactualizată 

2.Autoidentificarea nevoilor de formare și 

dezvoltare profesională a personalului didactic, 

personalului didactic 

auxiliar și a personalului nedidactic 

Personalul de conducere 

Personalul didactic 

Personalul didactic 

auxiliar 

Personalul nedidactic 

Semestrial Nr. de cereri privind 

solicitarea participării 

personalului școlii la 

cursuri/programe de 

formare continuă 

3.Aplicarea chestionarului privind nevoile de 

formare ale cadrelor didactice 

Responsabil cu formarea Semestrial Nr. de chestionare 

aplicate 
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3. Echivalarea și 

recunoașterea creditelor 

profesionale 

transferabile 

1. Înființarea comisiei pentru echivalare a  

creditelor profesionale transferabile 

2. Preluarea dosarelor pentru sistemul de 

acumulare, recunoaștere și echivalare a 

creditelor profesionale transferabile   

Director 

Responsabil cu formarea 

Septembrie 

2021 

Decizia de înființare a 

comisiei  

3.Evaluarea, echivalarea, validarea și 

recunoașterea creditelor profesionale 

transferabile ale cadrelor didactice 

Comisia pentru 

echivalarea în credite 

profesionale transferabile 

Septembrie 

2021 

Cereri pentru echivalarea 

gradelor didactice, 

procese verbale ale 

comisiei, decizii, 

adeverințe de echivalare 

4. Verificarea perioadelor de formare și 

eliberarea adeverințelor care atestă acumularea 

de 90 CPT în perioada de formare încheiată. 

Comisia pentru 

echivalarea în credite 

profesionale transferabile 

Septembrie 

2021 – 

Ianuarie 

2022 

Cereri pentru echivalarea 

gradelor didactice, 

procese verbale ale 

comisiei, decizii, 

adeverințe de echivalare 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formarea și dezvoltarea 

profesională continuă a 

personalului didactic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Participarea cadrelor didactice  la consfătuirile 

cadrelor didactice 

Toate cadrele didactice Septembrie 

Octombrie 

2021 

Adeverințe de participare 

2.Participarea cadrelor didactice debutante la 

cursuri de formare în specialitate organizate de 

ISJ și CCD Suceava 

Cadrele didactice 

debutante 

Conform 

calendarului 

de formare 

Adeverințe de participare 

Nr. de cadre didactice 

participante 

3.Participarea cadrelor didactice cu funcția de 

diriginte la cursuri de consiliere și orientare 

Diriginții 

Învățătorii 

Conform 

planificării 

Adeverințe de participare  

4.Susținerea de activități metodice (lecții, 

referate, informări științifice) în cadrul 

comisiilor metodice de specialitate și a cercurilor 

pedagogice  

Responsabilii comisiilor 

metodice 

Toate cadrele didactice 

Conform 

planificării 

Procese verbale ale 

comisiilor metodice 

Adeverințe de susținere  

mailto:ctalicuza@yahoo.com


 Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava, Calea Unirii Nr. 49 

Tel:  004-0230-516752 

Fax: 004-0230-516752  

e-mail: ctalicuza@yahoo.com   

 

 

117 

  
 

 

 

PLANUL DE ACTIUNE AL SCOLII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.Participarea cadrelor didactice la activitățile 

comisiilor metodice de specialitate din școală și 

la activitățile cercurilor pedagogice 

Toate cadrele didactice Conform 

planificării 

Procese verbale ale 

comisiilor metodice/ 

cercurilor pedagogice 

Adeverințe de participare 

6.Înscrierea, pregătirea și participarea cadrelor 

didactice la examenele de acordare a definitivării 

în învățământ și la gradele didactice 

Cadre didactice 

debutante 

Cadre didactice fără 

grade didactice 

Conform 

calendarului 

Rapoarte inspecții 

Certificate de acordare a 

definitivării/gradelor 

didactice 

7.Participarea la simpozioane, conferințe și 

comunicări științifice de specialitate sau în 

domeniul managementului educațional. 

Director 

Director adjunct 

Cadrele didactice  

Anul școlar 

2021-2022 

Nr. de cadre didactice 

participante, adeverințe 

Certificate de participare 

8. Participarea cadrelor didactice și a 

personalului de conducere la cursuri/programe 

de formare în domeniul managementului 

educațional, instituțional, financiar, 

managementul conflictelor și managementul 

proiectelor educaționale cu sau fără finanțare 

Director 

Director adjunct 

Membrii CA 

Cadrele didactice 

Administrator de 

patrimoniu 

Anul școlar 

2021-2022 

Nr. de cadre participante, 

adeverințe 

Certificate de participare 

9.Participarea cadrelor didactice la 

cursuri/programe de formare privind 

implementarea standardelor de control 

managerial intern 

Director 

Director adjunct 

Cadre didactice 

Administrator de 

patrimoniu 

Secretar 

Anul școlar 

2021-2022 

Adeverințe 

Certificate de participare  

10.Participarea cadrelor didactice la cursuri de 

formare privind asigurarea și evaluarea calității 

Responsabilul și membrii 

CEAC 

Director 

Director adjunct 

Anul școlar 

2021-2022 

Nr. de cadre didactice 

formate 

mailto:ctalicuza@yahoo.com


 Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” Suceava, Calea Unirii Nr. 49 

Tel:  004-0230-516752  

Fax: 004-0230-516752  

e-mail: ctalicuza@yahoo.com    

 

 

118 

  
 

 

 

PLANUL DE ACTIUNE AL SCOLII 

 

 

11.Participarea directorului/directorului adjunct 

la cursuri/programe de formare privind 

informațiile și noutățile legislative 

Director 

Director adjunct 

Administrator de 

patrimoniu 

Secretar 

Anul școlar 

2021-2022 

Certificate de participare  

12.Publicarea unor lucrări, articole de 

specialitate sau în managementul educațional în 

reviste, publicații de specialitate 

Toate cadrele didactice Anul școlar 

2021-2022 

Adeverințe de 

participare, nr. de 

articole, lucrări publicate 

5. Formarea și dezvoltarea 

profesională continuă a 

personalului didactic 

auxiliar 

1.Participarea personalului didactic auxiliar  la 

cursuri de formare  

Administrator de 

patrimoniu 

Secretar 

Bibliotecar 

Anul școlar 

2021-2022 

Adeverințe de participare 

2.Participarea personalului didactic auxiliar la 

cursuri de formare privind implementarea 

standardelor de control managerial intern 

Administrator de 

patrimoniu 

Secretar 

Anul școlar 

2021-2022 

Certificate de participare 

3.Participarea personalului didactic auxiliar la 

cursuri/programe de formare privind informațiile 

și noutățile legislative 

Administrator de 

patrimoniu 

Secretar 

Anul școlar 

2021-2022 

Adeverințe de participare 

4.Participarea personalului didactic auxiliar la 

cursuri de formare privind achizițiile publice 

Director 

Administrator de 

patrimoniu 

Secretar 

Anul școlar 

2021-2022 

Adeverințe de participare 

6. Formarea și dezvoltarea 

profesională continuă a 

personalului nedidactic 

1.Participarea personalului nedidactic la cursuri 

de fochiști 

Personal nedidactic  Conform 

planificării 

Atestate 

Certificate de participare 

2.Participarea personalului nedidactic la cursuri 

de igienă și sănătate în muncă  

Personalul nedidactic Anul școlar 

2021-2022 

Certificate de participare 
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7. Monitorizarea și 

evaluarea activităților 

de formare și dezvoltare 

profesională 

1.Colectarea dovezilor privind participarea la 

cursuri/programe de dezvoltare profesională 

Membrii comisiei pentru 

perfecționare și formare 

continuă 

Periodic Portofoliul cu 

dezvoltarea profesională 

2.Reactualizarea periodică a bazei de date și a 

portofoliului privind formarea și dezvoltarea 

profesională 

Responsabil cu 

dezvoltarea profesională 

Periodic Baza de date 

3. Întocmirea raportului de activitate privind 

formarea și dezvoltarea profesională  

Responsabil cu 

dezvoltarea 

profesională 

Semestrial Raportul de activitate 

 

III.3.. FINANŢAREA PLANULUI OPERAŢIONAL 

 
Surse de finanțare: 

• Primăria Municipiului Suceava; 

• Surse extrabugetare; 
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IV. PARTEA IV – CONSULTARE MONITORIZARE ȘI 

EVALUARE 

 

IV.1 CONSULTAREA 

 

ACŢIUNI ÎN VEDEREA ELABORĂRII PAS 

 

1. Stabilirea echipei de lucru și a responsabilităților. 

2. Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare a PAS. 

3. Culegerea informațiilor pentru elaborarea PAS prin: chestionare aplicate elevilor, părinților, 

profesorilor școlii, inspectorilor școlari, agenților economici, autorităților locale, altor parteneri 

interesați în formarea profesională; discuții colective și individuale cu principalii „actori” implicați în 

formarea profesională; interpretarea datelor statistice la nivel regional și local. Aceste informații au 

fost corelate cu prioritățile identificate la nivel regional și local prin PRAI și PLAI. 

4. Colaborarea cu celelalte scoli TVET din județ pentru colectarea și prelucrarea informațiilor în vederea 

analizei mediului extern. 

5. Stabilirea priorităților, obiectivelor și domeniilor care necesită dezvoltare. 

6. Prezentarea priorităților, obiectivelor și domeniilor care necesită dezvoltare spre consultare 

personalului școlii, în cadrul Consiliului profesoral și în cadrul ședințelor de catedră, elevilor școlii, în 

cadrul Consiliului elevilor, părinților, în cadrul întâlnirilor cu părinții și partenerilor sociali cu care 

școala are relații de parteneriat. 

7. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor și, pe baza acestora, reformularea obiectivelor 

și priorităților. 

8. Elaborarea planurilor operaționale. 

 

SURSE DE INFORMAŢII 

 

• Documente de proiectare a activității școlii (documente ale catedrelor, comisiei diriginților, Consiliului 

elevilor, Consiliului reprezentativ al părinților, documente care atestă parteneriatele școlii, oferta de 

școlarizare) 

• Documente de analiză a activității școlii (rapoarte ale catedrelor, rapoarte ale Consiliului de 

Administrație, rapoarte ale echipei manageriale, rapoarte ale celorlalte compartimente ale școlii – 

secretariat, administrație, contabilitate, bibliotecă) 

• Documente  de prezentare și promovare a școlii 

• Site-uri de prezentare a județului Suceava 

• PRAI Nord-Est 

• PLAI Suceava 

• Date statistice - AJOFM Suceava 

• Chestionare, discuții, interviuri 

• Rapoarte scrise ale ISJ și MEN întocmite în urma inspecțiilor efectuate în școală 
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IV.2. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA 
 

La implementarea Planului operațional va  contribui întregul personal al școlii. Procesul de monitorizare și 

evaluare va fi asigurat de director prin : 

• întâlniri și  dezbateri săptămânale/lunare pentru informare, feed-back, analiză, actualizare, propuneri 

de îmbunătățire; 

• prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral și al Consiliului de Administrație; 

• actualizare și completare periodică. 

Tipul activității Responsabilitatea 

diseminării 

/monitorizării/ 

evaluării 

 

Frecvența 

diseminării/monitorizării 

/evaluării 

 

Datele 

întâlnirilor de 

analiză 
Prezentarea  Planului 

operațional în Consiliul 

Profesoral 

director semestrial Septembrie 

Martie 

Planificarea/Organizarea 

activităților în echipele 

/comisiile de lucru 

Director+director adjunct 

CEAC 

săptămânal/ 

lunar/semestrial 

Octombrie 

Monitorizarea  rezultatelor 

obținute 

Întocmirea seturilor de date 

care să sprijine 

monitorizarea țintelor 

CEAC 

Director+director adjunct 

Responsabili echipe de 

lucru 

săptămânal/ 

lunar/semestrial 

Noiembrie 

Monitorizarea periodică a 

implementării acțiunilor 

individuale 

Director+director 

adjunct 

CEAC 

Responsabili echipe de 

lucru 

semestrial Decembrie 

Aprilie 

Monitorizarea progresului în 

atingerea țintelor și oferirea 

de feedback beneficiarilor 

Director+director 

adjunct 

CEAC 

Responsabili echipe de 

lucru 

semestrial anual Decembrie 

Aprilie 

Iunie 

Stabilirea impactului asupra 

comunităţii 

CEAC semestrial Iunie 

Evaluarea progresului în 

atingerea țintelor. 

Actualizarea acțiunilor din 

Planul operațional în  

vederea realizării 

obiectivelor propuse. 

director anual August 

Prezentarea  Planului 

operațional în Consiliul 

Profesoral 

director semestrial Septembrie 

Martie 
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MODALITĂŢI DE EVALUARE 

1. Analiza anuală a curriculum-ului opțional și modificarea lui în funcție de randament și cerințe. 

2. Analiza anuală a Stării Învățământului Sucevean 

3. Analiza anuală efectuată în cadrul liceului 

4. Statistici privind cuprinderea elevilor într-o formă superioară de învățământ. 

5. Statistici privind încadrarea școlii. 

6. Chestionare aplicate părinților, agenților economici, elevilor. 

7. Raportul financiar. 

8. Auditarea 

 

REZULTATE ASTEPTATE 

1. Îmbunătățirea calității predării / învățării / evaluării și a aspectelor legate de managementul clasei de  

elevi. 

2. Optimizarea practicilor instrucționale ale cadrelor didactice, a asumării responsabilității fată de 

ameliorarea calității învățământului. 

3. Dezvoltarea bazei materiale a școlii. 

4. Îmbunătățirea calității cooperării și parteneriatului cu comunitatea locală, cu instituțiile cheie în 

aplicarea reformei. 

5. Perpetuarea obiceiurilor și tradițiilor locale. 

6. Optimizarea relației cu comunitatea locală, părinții,  cu mass-media. 

7. Promovarea imaginii și a obiectivelor 
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V. ANEXE 

V.1. ANEXA 1 – LISTA ABREVIERI 

 

ÎPT Învățământ profesional și tehnic 

MEN Ministerul Educației Naționale 

AEL Programul Asistent Educațional pentru Liceu 

PRAI Planul Regional de Acțiune pentru Învățământul profesional și tehnic 

PLAI Planul Local de Acțiune pentru Învățământul profesional și tehnic 

AJOFM Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă 

ISJ Inspectoratul Școlar Județean 

CLDPS 
Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formarea Profesională 

CCD Casa Corpului Didactic 

CJRAE Centrul Județean de Asistenta și Resurse Educaționale 

SWOT Strengths (Puncte tari), Weaknesses (Puncte slabe), Opportunities (Oportunităţi), 

Threats (Ameninţări) 

SPP Standarde de Pregătire Profesională 

TIC Tehnologii Informaționale și Comunicaționale 

ADR Agenția de Dezvoltare Regională 

EQF Cadrul European al Calificărilor 

PNR Program Național de Reformă 
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V.2. ANEXA 2 – MATRICEA CADRU LOGIC 

Obiective și 

activități 

Intervenția logică Indicatori de verificare ai obiectivelor Surse de verificare Supoziții/Ipoteze 

Obiective 

generale 

 

 

Asigurarea calității educației 

 

 

 

 

 

Modernizarea demersului didactic 

prin abordarea strategiilor de tip 

formativ și aplicativ 

 

 

Acces la educație și egalitate de 

șanse 

 

 

 

 

Fundamentarea ofertei educaționale 

pe baza nevoilor de dezvoltare 

personală a elevilor 

 

Implicarea părinților în 

managementul unității școlare 

 

 

 

Formarea pentru întreg personalul școlii a 

unei mentalități a culturii calității în educație 

până în 2020 

 

Creșterea cu cel puțin 25% a activităților 

didactice axate pe strategii moderne, 

formative și aplicative până la sfârșitul 

anului școlar 2020-2021 

Îmbunătățirea nivelului de pregătire a 

elevilor, creșterea performanțelor cu 20% și 

reducerea cu 50%a absenteismului la 

sfârșitul anului școlar 2020-2021 

 

Ofertă școlară adaptată nevoilor elevilor și 

cerințelor pieței muncii pentru anul școlar 

2020-2021 

 

Creșterea cu 50% a numărului părinților 

implicați în viața școlii în anul școlar 2020-

2021 

 

Creșterea cu 30% a numărului de proiecte 

locale, naționale, europene la nivelul anului 

2020-2021 

 

Surse de informare: 

plan managerial, plan de îmbunătățire a 

calității educației, RAEI, Strategia 

internă a calității 

 

Rapoarte manageriale, rapoarte comisii 

metodice, fișe asistențe 

 

 

 

Statistici examene, concursuri școlare, 

statistici frecvență și rezultate școlare 

 

 

 

Oferta școlară 2020-2019 

 

 

 

 

Procese verbale, rapoarte CRP 

 

 

 

 

Documentații proiecte, rapoarte proiecte 
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Dezvoltarea parteneriatelor la nivel 

local, național, internațional 

 

Eficientă managerială prin 

diagnoză, proiectare, implementare, 

evaluare în sens pozitiv 

 

Asigurarea condițiilor 

corespunzătoare de infrastructură 

Modernizarea resurselor materiale 

Creșterea cu cel puțin 25% a eficienței 

manageriale pe parcursul anului școlar 2020-

2021 

 

Creșterea gradului de dotare a întregii școli 

cu cel puțin 20% până în anul 2021 

 

Portofolii manageri, documentații 

specifice de planificare, diagnoză, 

evaluare 

 

 

Inventare actualizate 

 

Scopul 

proiectului 

 

 

Oferirea de către C.T.Al.I.Cuza 

Suceava a unor  servicii 

educaționale de calitate și 

performanta, prin promovarea 

valorilor europene, egalității de 

șanse, adaptarea sistemului 

educațional al instituției școlare la 

nevoile societății și comunității,  în 

acord cu standardele naționale și 

europene privind educația  

 

Creșterea cu 20% a performanțelor elevilor 

față de anul școlar trecut, prin îmbunătățirea 

rezultatelor la examene și concursuri școlare 

ale elevilor 

Creșterea cu 25% a numărului elevilor de 

gimnaziu înscriși la începutul anului școlar 

Creșterea cu 25% a numărului de  absolvenți 

ai profilului tehnic încadrați pe piața muncii 

față de anul școlar trecut 

Creșterea cu 25% a numărului de ore de 

perfecționare a personalului didactic și 

nedidactic  

Creșterea cu 50% a parteneriatelor cu 

instituții școlare europene, naționale și locale 

față de anul școlar trecut  

Sursele de informații: 

Statistici examene, concursuri școlare, 

diplome elevi, profesori 

Statistici privind înscrierea elevilor de 

gimnaziu la liceu 

Statistici privind absolvenții 

Adeverințe, certificate cursuri de 

formare 

Acorduri de colaborare, parteneriate 

Metodele pentru a obține aceste 

informații: 

Rapoarte ale echipei manageriale, șefi 

compartimente 

Analize interne și evaluări externe 

Articole și publicații, mass media 

Condiții externe:  

Interesul la nivel național 

pentru colegiile tehnice 

Alocarea resurselor financiare 

corespunzătoare prin bugetul 

local 

Cadru legislativ  

Riscuri: 

Dezinteresul unor instituții  

Slabă implicare a personalului 

școlii, a părinților  și elevilor  

Piață a muncii cu un ritm prea 

rapid de schimbare 

Modificări legislative  

Slabă colaborare cu agenții 

economici 

Lipsa unor dotări pentru 

anumite specializări 

Absenteismul elevilor, slabă 

motivație pentru propria 

formare 
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Rezultate 

 

 

Calitate crescută a serviciilor 

educaționale; 

Egalitate de șanse, valori naționale 

și europene ale educației promovate  

Sistem educațional adaptat la 

nevoile reale și în permanentă 

dinamică ale societății și comunității 

Imagine a școlii promovată 

Rată crescută de înscriere a absolvenților de 

gimnaziu în clasele propuse conform ofertei 

școlare 

Rată crescută de promovabilitate la 

bacalaureat 

Premii și distincții la concursurile școlare 

Parteneriate educaționale adaptate 

schimbărilor sociale 

Proiecte de promovare a școlii în 

comunitate 

Număr crescut al elevilor înscriși pentru 

fiecare profil, specializare 

Statistică bacalaureat 

Diplome, adeverințe 

Contracte cu agenți economici, instituții 

școlare, instituții economice, culturale, 

etc. 

Interesul elevilor și părinților 

Promovarea performanțelor 

elevilor de către mass media 

Stabilitate legislativă și 

strategică privind educația la 

nivel naționale 

Activități 

 

 

Analiza obiectivă a serviciilor 

educaționale oferite și monitorizarea 

permanentă a acestora  

Realizarea planurilor operaționale și 

manageriale, a parteneriatelor 

educaționale necesare și viabile unei 

educații de calitate 

Mijloace 

Personal didactic și nedidactic organizat pe 

grupe de lucru 

Mijloace logistice și materiale necesare 

Condiții tehnice pentru elaborarea 

strategiilor, planurilor instituției școlare 

Resurse financiare proprii sau din finanțare, 

sponsorizări 

Surse de informații: 

Monitorizarea internă și externă PAS; 

Rapoarte de analiză la nivelul școlii și pe 

compartimente 

Costuri: 

Costurile proiectului: 29.500 RON 

Costurile sunt  defalcate în bugetul 

proiectului pe activități corespunzătoare 

priorităților, țintelor și obiectivelor 

specifice propuse în planul operațional 

Interesul agenților economici și 

a altor parteneri educaționali 

Implicarea comunității locale și 

a organismelor de evaluare 

externă 

Existența legislației 

corespunzătoare 

Pre-condiții 

• Existența unei echipe de lucru a proiectului; 

• Existența unui spațiu amenajat și dotat în scopul proiectului PAS; 

• Existența resurselor logistice și financiare necesare  

• Documentații specifice (PLAI, Strategia de Dezvoltare a Regiunii Nord – Est, etc.) 

• Parteneriate viabile ale școlii cu agenții economici 

• Existența unui cadru legislativ implementat de către autorități 
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V.3. ANEXE  PENTRU FUNDAMENTAREA PAS 

V.3.1.ANEXA 10.1. DATE DEMOGRAFICE  

 

Evoluția populației totale la 1 ianuarie 2021 

 2013 2014 2015 2016 2019 2020 2019 2020 2021 

Suceava  739991 739991 739991 739991 739991 739991 739991 739991 739991 

Regiunea 

N-E  
3885934 3885934 3885934 3885934 3885934 3885934 3885934 3885934 3885934 

Romania  22390978 22390978 22390978 22390978 22390978 22390978 22390978 22390978 22390978 

 

 

Evoluția populației în perioada 2011-2060 pe grupe mari de vârstă este: 

Sursa: INS, TEMPO – online 

  

Grupe de vârstă  

2011  2021  2030  2060  

mii persoane  %  mii persoane  %  mii persoane  %  mii persoane  %  

Cu migrație externă                  

Total  20121,6  100  19330,6  100  18047  100  12946,7  100  

0 - 14 ani  3189,6  15,9  2850,2  14,7  2397,6  13,3  1567,8  12,1  

15 - 64 ani  13684,3  68  12808,4  66,3  12099,1  67  7921,9  61,2  

65 ani și peste  3247,7  16,1  3672  19,0  3550,3  19,7  3457  26,7  

Fără migrație 

externă  

                

Total  20121,6  100  19360,5  100  18121,9  100  13232,7  100  

0 - 14 ani  3189,6  15,9  2873,9  14,8  2441  13,5  1659,4  12,5  

15 - 64 ani  13684,3  68  12814,4  66,2  12131,5  66,9  8116,1  61,3  

65 ani și peste  3247,7  16,1  3672,2  19  3549,4  19,6  3457,2  26,2  
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V.3.2.ANEXA 10.2. PIERDERI DE COHORTĂ  

 

Pierderi cohortă înregistrate pe ruta de profesionalizare ȘCOALĂ PROFESIONALĂ 

Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Înscriși în cl a IX-profesională 30 35 107 120 113 111 108 86 129 

Absolvenți cl a IX-a 27 29 97 120 104 93 98 80 109 

TOTAL PIERDERI IN CL A IX-A 3 6 10 - 9 8 10 6 10 

% PIERDERI IN CLASA A IX-A 10% 17% 9% - 8% 7,2% 10,20% 6,97% 7,75% 

Înscriși în cl a X-a PROFESIONALĂ 20 26 19 103 120 103 121 110 134 

Absolvenți cl a X-a 20 22 20 96 117 97 118 101 127 

TOTAL PIERDERI IN CL A X-A - 4 - 7 3 6 3 9 7 

% PIERDERI IN CLASA A X-A - 15% - 7% 3% 5,8% 2,47% 8,18% 5,2% 

Înscriși în cl a XI-a PROFESIONALĂ - - 29 20 96 121 124 128 99 

Absolvenți cl a XI-a - - 26 19 86 111 115 118 92 

TOTAL PIERDERI IN CL A XI-A - - 3 1 10 10 9 10 7 

% PIERDERI IN CLASA A XI-A - - 10% 5% 10% 8,2% 7,25% 7,81  

NOTĂ: Pentru unitățile școlare cu un număr semnificativ de clase în mai multe domenii de formare 

profesională se recomandă realizarea tabelului pentru fiecare domeniu 
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Pierderi cohortă înregistrate pe ruta de profesionalizare LICEU  

 

Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Înscriși în cl a XI-a LICEU TEORETIC (FR) 173 168 117 102 94 101 105 116 37 

Absolvenți cl a XI-a  165 157 95 88 88 94 96 97 24 

TOTAL PIERDERI LA TRECEREA  ÎN 

CLASA A XII-A 
8 11 22 20 6 7 9 23 7 

% PIERDERI LA TRECEREA ÎN CLASA 

A XII-A 
5% 7% 19% 14% 6% 6,93% 8,57% 19,8 18,9% 

Înscriși în cl a XI-a LICEU SERVICII - - 18 18 20 24 23 23 57 

Absolvenți cl a XI-a - - 16 16 18 20 20 19 57 

TOTAL PIERDERI LA TRECEREA  ÎN 

CLASA A XII-A 
- - 2 2 2 4 3 4 - 

% PIERDERI LA TRECEREA ÎN CLASA 

A XII-A 
- - 11% 11% 10% 16,66% 13,04% 17,3  

Înscriși în cl a XI-a LICEU TEHNIC 101 84 51 56 35 40 43 46 44 

Absolvenți cl a XI-a 89 65 43 52 30 35 39 39 40 

TOTAL PIERDERI LA TRECEREA  ÎN 

CLASA A XII-A 
12 19 8 4 5 5 4 7 4 

% PIERDERI LA TRECEREA ÎN CLASA 

A XII-A 
12% 23% 16% 7% 14% 12,5% 9,3% 15,2 9,09% 

NOTĂ: Pentru unitățile școlare cu un număr semnificativ de clase în mai multe domenii de formare profesională se recomandă realizarea tabelului pentru 

fiecare domeniu 
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V.3.2.ANEXA 10.3. CAUZE PIERDERI DE COHORTĂ  

 

Cauzele pierderilor înregistrate 

 

Cauzele pierderilor înregistrate pe ruta de profesionalizare ȘCOALĂ PROFESIONALĂ la sfârșitul 

anului 2021-2022 

 

Criteriul 
Total pierderi* 

(nr. elevi) 
Cauze Pierderi pe cauze 

(nr. elevi) 

Total pierderi în ȘCOALA 

PROFESIONALĂ 

34 Abandon școlar -3 

Repetenție 29 

Transfer în altă unitate de 

învățământ -2 

(alte situații)** - 

Total pierderi la trecerea 

în anul de completare 

- Continuă studiile în altă 

unitate de învățământ - 

Angajați - 

Înscriși în șomaj - 

Acasă*** - 

Alte situații** - 

Total pierderi în anul de 

completare 

- Abandon școlar - 

Repetenție - 

Transfer în altă unitate de 

învățământ - 

Alte situații** - 

Total pierderi la trecerea 

în clasa a XII-a 

- Continuă studiile în altă 

unitate de învățământ - 

Angajați - 

Înscriși în șomaj - 

Acasă*** - 

Alte situații** - 

* Valorile sunt cele din tabelul din Anexei 2.2. 

** Se vor trece situațiile efective (ex. plecați în străinătate) 

*** Se referă la absolvenții care nu continuă studiile, nu sunt angajați, nu sunt înscriși în șomaj și 

nu se încadrează în alte situații  
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PLANUL DE ACTIUNE AL SCOLII 

 

 

Cauzele pierderilor înregistrate 

 

Cauzele pierderilor înregistrate pe ruta de profesionalizare ȘCOALĂ PROFESIONALĂ la sfârşitul 

anului 2021-2022 

 

Criteriul 
Total pierderi* 

(nr. elevi) 
Cauze Pierderi pe cauze 

(nr. elevi) 

Total pierderi în LICEU 

TEHNOLOGIC 

13 Abandon școlar -4 

Repetenție 6 

Transfer în altă unitate de 

învățământ -3 

Alte situații** - 

Total LA PROFIL 

TEHNIC 

-7 Abandon școlar -2 

Repetenție -3 

Transfer în altă unitate de 

învățământ -2 

Alte situații** - 

Total la profilul servicii -6 Abandon școlar -2 

Repetenție 3- 

Transfer în altă unitate de 

învățământ -1 

Alte situații** - 

Total LA PROFIL 

TEORETIC (FR) 

-11 Abandon școlar -1 

Repetenție 10- 

Transfer în altă unitate de 

învățământ - 

Alte situații** - 

* Pentru TOTAL PIERDERI ÎN LICEUL TEHNOLOGIC valorile sunt cele din tabelul Anexei 

A2.4.RATA ABANDONULUI 2.2. 

** Se vor trece situațiile efective (ex. plecați în străinătate) 
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