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Anul şcolar 2012-2013 

 

 

PROCES     VERBAL 
 
 Încheiat astăzi 6.09.2013  cu ocazia  şedinţei   C.E.A.C.  din Liceul Tehnologic 
Al. Vlahuţă Şendriceni   având pe ordinea de zi următoarele probleme: 
 

 Analiza îndeplinirii Planului de îmbunătăţire pe  anul  şcolar 2012-2013. 
 
 
          În urma analizării Planului de îmbunătăţire  membrii C.E.A.C. au ajuns la 
următoarele concluziii: 
 
  
 

DESCRIPTORUL SLAB avut în vedere:  

9. Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare 

 

Ţinte Acţiuni necesare 
Rezultate 

măsurabile  
Nivelul de indeplinire 

Terminarea 

reabilitatii salilor de 

la  internatul şcolii 

 

 

 

Accesarea  fondurilor 

necesare 

 

Suma  alocată de 

Primăria 

Şendriceni  

 

Resurse proprii. 

 

3800 lei pentru internat 

„ 

Obtinerea de 

autorizatii de 

functionare pentru 

centralele termice 

Accesarea  fondurilor 

necesare pentru 

obtinerea de autorizatii 

sau trimiterea de 

documente la forurile 

competente 

Autorizaţii. 

 
100% 

Comentarii :   -  s-a reabilitat 4 sali din 16 de la internatul scolii.  

 

Alte realizări: igienizare holuri scoala cladire Dorohoi + 2 Sali de clasa 

                       -Contorizarea apei captata din subteran (4000 lei) 

 

NIVELUL DE REALIZARE:   62,5  % 

 

 



DESCRIPTORUL SLAB avut în vedere:  

22.Managementul personalului didactic şi de conducere. 

 
 Personalul de conducere identifică cerinţele minime în ceea ce priveşte calificările şi 
experienţa personalului didactic în funcţie de profilul şi de specializările/calificările 
profesionale existente în oferta educaţională. 
 
 
 
Puncte slabe: 

- În anul şcolar 2012-2013 am avut un număr de  2  maiştri necalificaţi . 

 

 

Ţinte Acţiuni necesare Rezultate măsurabile 

 

Nivelul de îndeplinire 

Completarea 

necesarului de 

profesori şi 

maiştri  cu 

personal 

calificat. 

Încadrarea de 

personal calificat 

pentru toate 

disciplinele. 

Repartiţii de încadrare. 

Există personal didactic 

necalificat: 

 Profesori 0 

 

 Maiştri 2 

 

Realizat 96% 

 Comentarii :  2 maistrii necalificati (calificati in alte domenii) 

 

 

NIVELUL DE REALIZARE:    96 % 

 

DESCRIPTORUL  SLAB avut în vedere:  

28.Evaluarea rezultatelor şcolare 

Puncte slabe:                                            
- Există un număr mare de elevi care abandonează studiile după începerea anului 
şcolar. 

- Sunt mulţi elevi corigenţi pe semestru I. 

- Sunt elevi care au abateri de la regulamentul şcolar. 

- Procentul elevilor care au promovat examenul de bacalaureat este scăzut 21,66 % 

 
 
 

Ţinte Acţiuni necesare Rezultate măsurabile  

 

Nivelul de îndeplinire 

Scăderea 

numărului de 

elevi corigenţi 

1.Cadrele  

didactice 

folosesc o gamă 

- Note sub 6 la purtare :  

- elevi avertizaţi :27 la liceu,0 la şc. 

- media purtare pe şcoală generală: 

 

 

 



pe semestrul 1 

sub 10%. 

variată de 

strategii (ex. 

învăţarea centrată 

pe elev, învăţarea 

prin activităţi 

practice) 

 

 

 

 

 

 

2.Discuţii cu 

elevii şi părinţii 

,îndrumarea  şi 

consilierea 

acestora. 

 

3.Programarea 

unor discuţii ale 

elevilor cu 

probleme cu 

psihologul 

şcolar. 

 

2010-2011-  8,78 

2011-2012....9,45 

2012-2013 

- Reducerea numărului de absenţe 

nemotivate. 

2010-2011 abs/ nemotivate 20147 

2011-2012 abs/ nemotivate..13455 

2012-2013 abs/ nemotivate..36996 

- Elevi exmatriculaţi: 

2010-2011 – 6 

2011-2012-  0/15 

2012-1013-7 

- Elevi abandon/neprezentat: 

2010-2011-  36 

2011-2012-   

2012-2013 -24 

 

            2010-11/2011-2012/2012-13 

Nr elevi      1234      1173    1136 

Ian2011      1093      1152 

Promovaţi  1125        929 

% prom.      91,16      81% 

Sit.neînc.     129          42 

Corigenţi     105         178 

 

 

Nr elevi corigenţi liceu :  73 

Nr de elevi corigenţi sc gen: 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S-a redus numărul de 

absenţe faţă de anul 

trecut. 

 

S-a redus nr. elevilor care 

au abandonat. 

 

Procentul elevilor 

corigenţi este de 19 % 

 

 

 

  

Realizat.100% 

 

Creşterea 

procentului 

elevilor 

promovaţi la 

Bacalaureat la  

25% iar la 

examenul de 

Evaluare 

natională la 

70% 

 

 

Realizarea unui 

program de 

pregătire 

suplimentară la 

disciplinele de 

examen . 

 

Discuţii cu elevii 

şi părinţii în 

scopul 

conştientizării 

necesităţii de a 

învăţa pe tot 

parcursul anului 

,precum şi pentru 

alegerea 

disciplinelor de 

examen. 

Elevii au beneficiat de un program 

de pregătire suplimentară la 

disciplinele de bacalaureat. 

Examenul Evaluare naţională: 

Înscrişi  – 27 

Prezenţi  -27 

Promovaţi -12 

Examenul de Bacalaureat: 

Înscrişi  –65 

Prezenţi  - 60 

Promovaţi –13 

 

 

 

 

S-au realizat ore de 

pregătire la disciplinele de 

bacalauret. 

Examenul Evaluare 

naţională procent 

promovabilitate:51,85 % 

 

 

Examenul de Bacalaureat 

procent promovabilitate:  

21,66  % 

 

 



Comentarii : - s-au facut consultatii si meditatii la toate obiectele de bacalaureat conform unui grafic 

stabilit 

 

NIVELUL DE REALIZARE:        % 

 

DESCRIPTORUL  SLAB avut în vedere:  

32.Constituirea bugetului şcolii. 

Puncte slabe: 

-  Resursele financiare alocate  de Consiliul Local Şendriceni nu  acoperă necesarul şcolii . 

-  Nu sunt resurse financiare pentru achiziţionarea de combustibil pentru centrala termică. 

Ţinte 
Acţiuni 

necesare 
Rezultate măsurabile 

 

Nivelul de îndeplinire 

 Completarea 

resurselor 

financiare ale 

şcolii la un nivel 

care să acopere 

cheltuielile. 

1.Accesarea 

unor fonduri  

financiare 

pentru a acoperi 

nevoile şcolii 

pe termen scurt 

şi mediu. 

 

Hotărârea  de alocare a fondurilor din 

surse guvernamentale. 

-valoarea proiect extindere conducta 

gaz metan 57235 lei  

-executie extindere conducta gaz 

metan 465300 lei  

 

 

 

s-au alocat sume de bani 

suplimentare pentru 

achizitionare CLU de C. 

J. BT 100000 lei 

                   

Resurse alocate de C. L. 

Şendriceni sunt 

insuficiente.  

    Realizat   70 % 

2.Realizarea  

unor resurse 

financiare din 

surse proprii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizarea unor produse în atelierele  

şcolii pentru alte unităţi şcolare şi 

agenţi economici. 

 

Valorificarea produselor din ferma 

şcolii. 

 

Valorificarea deşeurilor colectate . 

 

 

 

Nu au fost comenzi. - 0 

 

 

 

-102499lei 

 

 

 

- 2468  lei 

 

 

3.Sprijinirea 

şcolii de către 

Asociaţia 

părinţilor . 

 

 

 

 

 

Suma de bani donată de părinţi 

pentru sprijinirea activităţilor din 

şcoală 

 

Sponsorizări aduse de firme şi 

fundaţii. 

 

Ore de muncă realizate în şcoală. 

 

Asociaţia părinţilor a 

donat în anul şcolar 

2012-2013 suma de   

5926  lei 

Sumele şi produsele 

adunate din sponsorizări 

au fost folosite pentru 

susţinerea activităţilor 

extracurriculare. 

Elevii şi profesorii au 

realizat ore de muncă 



pentru asigurarea 

curăţeniei în şcoală. 

        

Realizat   80% 

 

 

 

 

 

 

 4.Sponsorizări 

aduse de firme 

şi fundaţii. 

 

 

 

S-au donat  0 lei 

 

 

 

Realizat  0 % 

 

5. Gestionarea 

eficientă a 

bunurilor şi 

resurselor 

financiare ale 

şcolii. 

Achitarea/scăderea  datoriilor către 

furnizori. 

Nivelul datoriilor catre 

furnizori a fost redus cu      

337000 lei 

Realizat 100  % 

Comentarii :- preocupare foarte buna pentru buna functionare din punct de vedere financiar al scolii 

NIVELUL DE REALIZARE:  70  % 

 
 

DESCRIPTORUL  SLAB avut în vedere:  

30. Activitatea ştiinţifică 
 

Ţinte Acţiuni necesare Rezultate măsurabile 

 

Nivelul de îndeplinire 

Participarea 

profesorilor la 

activitatea 

ştiinţifică 

Înscrierea 

profesorilor la 

gradul I, II sau 

def. 

 

Au sustinut examene de . 

Grad I    d-nul Rotariu Gheorghe 

              d-l Nistor Marius 

              d-ra Dănilă Adina Maria 

     d-na  Aburlacitei Mariana Stratica 

Grad II   d-na Teoanu Anamaria               

Def   d-na Prelipceanu Otilia 

        d-na Calinciuc Laura Georgiana 

        d-l Gavriluta Cristian 

 

 

 

Promavat 

 

Promovate 

absent 

respins 

absent 

Comentarii :- cadrele didactice sunt preocupate de imbunatatirea nivelului de pregatire profesionala 

prin participarea la cursuri de perfectionare si grade didactice 

NIVELUL DE REALIZARE: 71,4  % 

 
 



 

DESCRIPTORUL  SLAB avut în vedere:  

14. Existenta ,caracteristicile si functionalitatea spatiilor auxiliare(criteriul 14 din Fisa 

de autoevaluare) 

Ţinte Acţiuni necesare 
Rezultate 

măsurabile  
Nivelul de îndeplinire 

Mutarea arhivei intr-un 

spatiu corespunzator 

Gasirea si constituirea 

unui spatiu adecvat 

 

 

Realizarea arhivei 

conform normelor 
75% 

Comentarii : - s-a facut spatiu pentru arhiva, dar dureaza arhivarea documentelor.   

 

Alte realizări: documentele se arhiveaza cu personalul scolii 

 

NIVELUL DE REALIZARE:  75   % 

 

 

DESCRIPTORUL  SLAB avut în vedere:  

17.Dotarea cu mijloacele de învăţământ şi cu auxiliare curriculare (criteriul 17 

din Fisa de autoevaluare) 

Ţinte Acţiuni necesare 
Rezultate 

măsurabile  
Nivelul de îndeplinire 

Autorizarea scolii de 

conducatori auto pentru 

perioada de 5 ani 

Intocmirea actelor 

necesare pentru obtinerea 

autorizatiei 

 

Autorizatie pentru 

categorie B ,Tr 

pentru 5 ani 

100% 

Comentarii : - s-a amenajat sala administrativa in internatul scolii. 

 

Alte realizări:  

 

NIVELUL DE REALIZARE:   100  % 

 

 

 

 

 

 

 

 



Membrii C.E.A.C. semnează prezentul proces verbal: 
 
 
1.prof Gheorghiescu  Dorin   .–  coordonatorul comisiei 
2.prof. Sachelaru Laurentiu  - membru 
3.prof. Lungu Luminita     - membru 
4.prof.Rotariu Corina Daniela– reprezentantul sindicatului 
5. Dumitru Angela – reprezentantul Comitetului de părinţi 
6. Ciubotariu Adrian Alexandru – reprezentantul elevilor 
7. Pasăre Dumitru– reprezentantul Consiliului local Şendriceni 
 


