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Abrevieri şi glosar de termeni utilizaţi în document 

 
AMIGO Ancheta asupra Fortei de Munca in Gospodarii 

ANOFM Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca 

BIE Biroul International pentru Educatie (Bureau 
International de l’Education) 

BNDE Baza Nationala de Date pentru Educatie  

CEDEFOP Centrul European pentru Dezvoltarea 

Invatamantului Profesional (European Centre for the 
Development of Vocational Training) 

CLDPS Comitet Local pentru Dezvoltarea Parteneriatelor 

Sociale 

ENEB Evaluarea Nationala a Educatiei de Baza  

ETF Fundatia Europeana pentru Formarea Profesionala 

(European Training Foundation) 

EUROSTAT Oficiul de Statistica al Comunitatilor Europene 

(Statistical Office of the European Communities) 

EURYDICE Reteaua de informare asupra educatiei in Europa 
(The Information Network on Education in Europe)  

FORPRO Ancheta asupra Formarii Profesionale Continue 

FPC Formarea Profesionala Continua 

IEA Asociatia Internationala pentru Evaluarea 
Randamentului in Educatie (International 
Association for Evaluation of Educational 

Achievement) 

IMM Intreprinderi mici si mijlocii 

INS Institutul National de Statistica 

ISCED / CITE Clasificarea Internationala Standard a Educatiei 
(International Standard Classification of Education / 

Classification internationale type de l´éducation ) 

NCVA Consiliul National pentru Certificari Profesionale 
(National Council for Vocational Awards) 

OECD Organizatia pentru Cooperare şi Dezvoltare 
Economica (Organisation for Economic Co-operation 

and Development) 

PIB Produsul Intern Brut 

PIBR Produs Intern Brut Regional 

PISA Programul pentru Evaluarea Internationala a 
Elevilor (Programme for International Student 
Assessment) 

SNIE Sistemul National de Indicatori pentru Educatie 

SSE Sistemul Statistic European 

TIC Tehnologii ale Informatiei si Comunicarii 

TIMSS Studiu privind tendinte la nivel international in 
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matematica si stiinte (Trends in International 

Mathematics and Science Study) 

UNESCO Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, 

Stiinta si Cultura (United Nations Education Science 
and Culture Organisation) 

UOE Chestionar statistic interinstitutional utilizat de 

UNESCO, OECD si Eurostat pentru colectarea 
anuala a datelor de la diferite tari. La acest sistem 

de colectare a datelor participa si Romania, prin 
Institutul National de Statistica. Fiecare dintre cele 
trei institutii internationale construieste indicatori, 

in functie de criteriile proprii de analiza, pornind de 
la datele furnizate de diferite tari prin chestionarele 
UOE. 

VAB Valoare Adaugata Bruta 

VABR Valoare Adaugata Bruta Regionala 

 
Cheltuielile pentru educaţie – se refera la ansamblul resurselor financiare 
folosite de institutiile si programele de educatie. Conform Manualului OECD, 

acestea se grupeaza in trei categorii (OECD, 2004, p. 63): 
 

 cheltuieli pentru bunuri si servicii, respectiv cheltuielile pentru: 
- instruire (ex. Costurile pentru predare); 
- bunurile furnizate de institutii in scopuri educative (ex. Manualele, 

materialele pedagogice); 
- formarea ucenicilor si a altor participanti la programele duale 
(combinatie de invatamant si pregatire prin munca productiva in 

intreprinderi); 
- administratia invatamantului (la nivel central, regional si local); 

- cheltuielile de capital si plata locatiei; 
- nevoile educative speciale si consilierea; 

 

 cheltuielile pentru cercetare-dezvoltare se refera la: 
- cercetarea pedagogica si dezvoltarea curriculara; 

- cercetarea stiintifica si dezvoltarea realizata de institutiile de 
invatamant superior; 

 

 cheltuielile pentru bunuri si servicii, pentru alte scopuri decat instruirea 
(servicii auxiliare); 
- transportul elevilor, cantinele, internatele si caminele studentesti, 

serviciile de sanatate pentru elevi si studenti; 
- serviciile pentru publicul general asigurate de institutiile de educatie. 

Sursele finantarii invatamantului pot fi interne (publice si private) sau 
externe. 
 

Curriculum – desemneaza, in general, ansamblul situatiilor de invatare 
organizate de o institutie educativa. In ISCED si SNIE, curriculum-ul se 
refera la ariile de studii si alocarea lor orara, ceea ce corespunde curriculum-

ului cadru din invatamantul romanesc. 
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Educaţie – activitatea intentionata si sistematica de comunicare menita sa 
produca o invatare durabila (aceasta definitie este folosita in principalele 

Manuale de utilizare a indicatorilor, citate in bibliografie). 
 
Educatia formala – este tipul de educatie desfasurat in institutii 

recunoscute de stat (gradinite, scoli, universitati), pe baza unor programe 
sistematice finalizate cu diplome sau certificate oficiale. Educatia formala 

este realizata de formatori specializati (educatori, institutori, invatatori, 
profesori), presupune un sistem de evaluare si sanctionare a studiilor si o 
gradare cronologica a efectivelor de elevi si studenti. Atat SNIE, cat si 

Clasificarea Internationala Standard a Educatiei (ISCED) se refera exclusiv la 
educatia formala si la invatamant. 
 

Educatia non-formala – se realizeaza in scoala sau in afara scolii, prin 
proiecte, excursii, vizite, activitati voluntare sau actiuni civice. Spre 

deosebire de educatia formala, educatia non-formala nu presupune un 
curriculum oficial sau o evaluare recunoscuta prin diplome de stat.  
 

Educatia persoanelor cu nevoi speciale – se refera la programele destinate 
unei categorii speciale de beneficiari: adulti analfabeti, persoane cu 

handicap, copii cu dificultati de invatare, tineri proveniti din medii 
dezavantajate, persoane spitalizate sau in situatie de privare de libertate, 
nomazi, refugiati. Aceste programe se desfasoara in institutiile obisnuite 

(gradinite, scoli, universitati, centre de educatie a adultilor), sau in institutii 
specializate. Incepand cu Conferinta Mondiala de la Jomtien (1990), 
termenul de „persoane cu nevoi speciale” inlocuieste pe cel de „handicapati” 

sau pe cel de „deficienti”, care au primit conotatii peiorative. 
 

Elevi si studenti – sunt persoanele care participa la programele de educatie 
formala (cuprinse in engleza prin termenul comun „students”).  
 

Indicator – indicatorii sunt expresii numerice cu ajutorul carora se 
caracterizeaza fenomenele social-economice (ca structura, crestere etc.). 

Indicatorii se construiesc pe baza unor date cantitative sau pe informatii 
calitative. Aceste informatii se bazeaza pe date statistice, dar si pe informatii 
calitative, asa cum sunt cele care se refera la atitudini, optiuni sau 

comportamente (in acest caz, vorbim de indicatori calitativi ca, de exemplu, 
datele Eurobarometer, PISA sau IEA). 
 

Instituţiile de educaţie – conform Manualului OECD, institutiile de 
educatie nu mai constituie o referinta statistica de baza pentru comparatiile 

internationale: astfel de date nu se mai colecteaza la nivel international, dar 
constituie un important criteriu pentru definirea si repartizarea cheltuielilor 
pentru invatamant, la nivel national. Definitia propusa de Manualul OECD 

este urmatoarea: institutiile de educatie sunt unitatile care asigura servicii 
de instruire pentru indivizi, precum si servicii asociate educatiei pentru 
indivizi sau alte institutii educationale. La randul lor, institutiile de educatie 

se clasifica in institutii de instruire (scolile si universitatile) si institutii de 
educatie care nu asigura instruirea, dar o sprijina prin servicii specializate: 
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prin entitatile administrative ale educatiei (ministere, inspectorate, agentii), 

entitatile de suport (care produc mijloace de invatare, manuale si texte 
pedagogice, precum si serviciile de intretinere si functionare a 

infrastructurilor), prin entitatile auxiliare (serviciile de consiliere, serviciile de 
transport si sanatate, cantinele, internatele, caminele, bibliotecile) si 
entitatile de dezvoltare (care se ocupa cu elaborarea curriculum-ului si a 

instrumentelor de evaluare, cercetarea pedagogica, bancile de date). Intra in 
categoria institutiilor de educatie orice unitate care ofera servicii educative, 

indiferent de ministerul sau departamentul de tutela, de caracterul lor privat 
sau public, de nivelul de studiu sau tipul de program educational. 
 

ISCED – sau „Clasificarea Internationala Standard a Educatiei” este o 
clasificare standard a nivelurilor educationale adoptata de tarile membre ale 
UNESCO (inclusiv de Romania) si utilizata in toate analizele comparative si 

in metodologia tuturor organizatiilor internationale. ISCED cuprinde o 
terminologie standard si definitii unanim acceptate ale nivelurilor de 

educatie. ISCED opereaza cu sapte niveluri: 
0 = nivelul pre-primar 
1 = nivelul primar 

2 = invatamantul secundar inferior 
3 = invatamantul secundar superior 

4 = invatamantul post-secundar non-tertiar 
5 = primul ciclul de invatamant tertiar  
6 = al doilea ciclu de invatamant tertiar 

Atat UOE, cat si varianta sa romaneasca (SNIE), folosesc terminologia si 
nomenclatorul international ISCED. 
 

Personalul – cuprinde personalul specializat care participa la activitatile de 
instruire, de suport, consiliere si asistenta a elevilor, de management si 

administratie, precum si personalul care asigura ingrijirea si functionarea 
unitatilor de invatamant. „Personalul didactic” se refera la urmatoarele 
categorii: „personalul de predare” („classroom teachers” pentru ISCED 0-4), 

„personalul academic” (ISCED 5-6), „personalul auxiliar” (ISCED 0-4) si 
„asistentii de cercetare-predare” (ISCED 5-6). „Personalul de management, 

controlul calitatii si administratiei” (asa cum este definit in Manualul OECD) 
include patru categorii: manageri scolari (directori, directori adjuncti pentru 
ISCED 0-4), manageri de institutii (presedinti, rectori, prorectori, decani, 

cancelari, sef de catedra pentru ISCED 5-6), personal administrativ scolar 
(receptionisti, secretari, tehnicieni, bibliotecari la nivelul ISCED 0-4) si 
personal administrativ universitar (programatori, analisti de sistem, 

contabili, juristi, administratori de retele, manageri de granturi sau de 
proiecte, persoane de relatii publice la nivelul ISCED 5-6). 

 
Program educational – este un set de activitati educative organizate pentru 
a se realiza anumite obiective definite in prealabil prin intermediul unor 

sarcini concrete de invatare (aceasta definitie este folosita in sistemul 
ISCED, la care SNIE se raporteaza in mod sistematic). 
 

Tinte concrete („benchmarks”) – reprezinta performantele efective sau 
nivelul pe o scara de variatie. Daca indicatorii reprezinta informatii relevante 
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pentru starea de functionare a sistemului sau a anumitor componente ale 

acestuia, tintele concrete desemneaza valorile precise pe care indicatorii le 
pot avea la un moment dat. Tintele sunt expresia parametrica a indicatorilor. 

De exemplu, indicatorul „participarea la invatarea permanenta” se exprima 
prin tinta „rata de participare minima a populatiei active de 25-64 ani 
trebuie sa fie in anul 2010 de minimum 12,5% in tarile U.E.” (acest exemplu 

este extras din programul Comisiei de implementare a Strategiei de la 
Lisabona in domeniul educatiei si formarii profesionale).  
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REZUMAT 

 
PAS întocmit de Liceul Tehnologic Al.  Vlahuţă Şendriceni este 

structurat pe baza investigării situaţiei concrete din zona ocupaţională 11 
dar şi pe cea din zona 2, zona municipiului Dorohoi. Analiza celor două zone 
ocupaţionale împreună  în cuprinsul PAS s-a impus pe considerentul că 

zonele amintite asigură aproximativ 90% dintre elevii şcolarizaţi. Aproximativ 
5% dintre elevii şcolii provin din municipiul Dorohoi unitatea şcolară fiind 

singura pe o rază de 30 Km care şcolarizează elevi în anumite domenii de 
formare profesională. 

S-au folosit date statistice privind evoluţia şi tendinţele pieţei muncii şi 

oferta învăţământului IPT, analiza datelor furnizate de PRAI pentru regiunea 
NE, a PLAI Botoşani alte surse de informare, care prezintă situaţii curente 
dar  şi prognoze pe termen lung. 

Documentul are scop practic, dar şi unul informativ privind 
previziunile pe termen lung asupra demografiei, dezvoltării economice, piaţa 

forţei de muncă şi oferta unităţii şcolare în formare profesională. 
 Scăderile prognozate pentru totalul populaţiei zonelor ocupaţionale 

analizate şi mai ales scăderile înregistrate la populaţia cu vârsta între 10-14 

şi 15 – 19 ani vor influenţa structura reţelei şcolare pentru IPT, prin 
concentrarea activităţilor şi creşterea competiţiei între şcoli. În aceste 

condiţii  unităţile şcolare vor trebui să pună accent pe calitate în formarea 
profesională, certificată prin inserţia socio-profesională a absolvenţilor. 

Ponderea mai mare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 0-15 ani din 

mediul rural decât cea din mediul urban ridică problema adaptării reţelei 
şcolare de formare profesională iniţială şi a adoptării unor măsuri eficiente 
pentru asigurarea accesului acestei categorii, cu asigurarea egalităţii 

şanselor. 
La nivelul zonei populaţia aflată în şomaj înregistrează un trend 

crescător urmare a faptului că în evidenţele AJOFM sunt înregistraţi doar 
şomerii aflaţi în plată şi nu şi persoanele care nu mai beneficiază de plata 
ajutorului de şomaj dar care nu şi-au găsit un loc de muncă, dar în principal 

datorită efectelor crizei simţită tot mai acut în zonă. 
Zonele analizate sunt caracterizate de un “exod” al populaţiei calificate 

către ţări  ale Uniuni Europene, de dispariţia majoră a activităţii industriale, 
de existenţa gravelor probleme sociale  de care şcoala nu poate să nu fie 
afectată.  

Pe termen mediu considerăm că populaţia auto-ocupată din mediul 
rural se va transforma într-un factor de presiune care va duce la scăderea 
populaţiei active. 

La nivelul zonei ponderea populaţiei şomere din grupa 15-24 ani este 
ridicată ceea ce impune mutaţii majore la nivelul parteneriatului şcoală - 

angajatori-familie pentru identificarea cauzelor care au generat situaţiile 
(oferta educaţională neadecvată cerinţelor pieţei muncii,competenţele 
scăzute ale absolvenţilor în raport cu cerinţele angajatorilor, refuzul 

absolvenţilor pentru încadrare în anumite meserii sau pentru formare 
iniţială în meserii cerute pe piaţa muncii) şi adoptarea măsurilor pentru 
diminuarea fenomenului.  
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În contextul creşterii  ratei de abandon şcolar în zonele analizate , al 

modificărilor la nivelul factorului economic, al mutaţiilor ce vor apare pe 
piaţa muncii odată cu integrarea României în Uniunea Europeană abordarea 

formelor  de învăţământ pentru adulţi devine o necesitate. 
Preocuparea esenţială a şcolii trebuie să fie aceea de asigurare a unei 

calităţi a formării profesionale, menită să conducă la dobândirea de către 

absolvenţi a competenţelor profesionale la nivelul standardelor de pregătire 
profesională europene prin dezvoltarea resurselor umane, materiale şi 

financiare şi a unor parteneriate durabile şcoală-angajatori. 
Prin participarea şcolii în cadrul programului PHARE TVET, prin 

folosirea eficientă a sumelor alocate din surse guvernamentale, s-au realizat 

dotări semnificative în ceea ce priveşte echipamentele şi materialele didactice 
specifice domeniului agricol, industrie alimentară, turism şi activităţi 
conexe. 

Şcoala are stabilite direcţiile prioritare de dezvoltare în care poate da 
expertiză , este implicată în diferite proiecte comunitare  şi are relaţii de 

parteneriat bine ancorate în comunitate 
În baza concluziilor rezultate de la fiecare capitol au rezultat 

următoarele obiective: 

 
1. Adaptarea şcolii şi implicit a ofertei de formare profesională iniţială 

şi continuă la cerinţele pieţei muncii, opţiunile elevilor şi nevoile 
comunităţii 

2. Asigurarea egalităţii de şanse în formarea profesională iniţială 

3. Prevenirea absenteismului, a părăsirii timpurii a şcolii şi creşterea 
gradului de includere a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale. 

4. Dezvoltarea resurselor umane şi a infrastructurii unităţii şcolare, în 

vederea asigurării calităţii în formare 



LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU VLAHUŢĂ” ŞENDRICENI 

PAS 2013-2020 –PLAN OPERATIONAL 2019-2020 

  11/119 

 

CAPITOLUL 1 – CONTEXTUL ELABORĂRII PAS 

 

1.1 Specificarea scopului/misiunii 

 

 

„Misiunea Liceului Tehnologic  „Alexandru Vlahuţă” Şendriceni este de a oferi 

comunităţii din municipiul Dorohoi şi localităţilor învecinate, oportunităţii pentru 

dezvoltarea profesională, dezvoltarea unei personalităţi armonioase, care să 

îmbine simţul propriei identităţi cu respectul pentru diversitate, dezvoltarea 

autonomiei şi responsabilităţii şi conştientizarea necesităţii învăţării continue, 

prin pregătirea absolvenţilor în vederea ocupării unor locuri de muncă în condiţii 

de egalitate de şanse, cu scopul realizării coeziunii sociale.” 
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 Moto: 
„Noi, cei mari, uităm adesea că am fost 
copii. Și lucrul acesta ar trebui să ni-l 

aducem aminte, mai ales când ne găsim 
in fata copiilor. ” (Alexandru Vlahuță) 

 

Liceul Tehnologic „Alexandru Vlahuță” Șendriceni este o unitate de învăţământ 

preuniversitar care asigură pregătirea profesională a tinerilor din regiunea de nord – est a 

ţării și care va continua şi în următorii ani creşterea nivelului de atingere a Standardelor de 

Pregătire Profesională bazate pe cunoaşterea limbilor străine, a culturii tehnologice, a 

spiritului antreprenorial şi a competenţelor profesionale specifice nivelurilor de pregătire 3 

si 4,  concomitent cu adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele de pe piaţa forţei de muncă 

reglementate de Programele Regionale şi locale de Acţiune din Învăţământul Profesional şi 

Tehnic. 

Armonizarea relaţiilor de parteneriat vor avea la bază implicarea efectivă a tuturor 

partenerilor sociali interesaţi în implementarea cerinţelor privind asigurarea calităţii în 

educaţie în acelaşi timp cu atingerea valorilor europene. 

În școala noastră elevul va beneficia de un învățământ: 

 retehnologizat (laboratoare dotate corespunzător domeniilor de formare) 

 adaptat nevoilor de calificare, mobilitate si flexibilitate resimț ite de economie 

prin piața muncii, administratia locala, viata sociala si cultura societatii 

noastre românestisi europene; 

 deschis, promovând egalitatea sanselor, ce sa dezvolte dimensiunea europeana 

în educatie la toate nivelurile si sa faciliteze accesul larg, transnational, la 

resurseleeducationale din Europa; 

 cu standarde ridicate, orientat inovarea în practica pedagogica si în elaborarea 

materialelor educationale, prin utilizarea noilor tehnologii informationale si de 

comunicare; 
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 bazat pe un management profesional în toate domeniile functionale esentiale 

si prin toate functiile manageriale recunoscute. 

În scoala noastra: 

 elevii vor beneficia de o pregatire profesionala echivalenta cu pregatirea 

standard din alte tari europene;  

 va avea loc instruirea si educarea elevilor în vederea adaptarii si integrarii lor 

sociale la viitoarele schimbari economice, sociale si culturale;  

 elevul cu aptitudini deosebite se afirma. 

Toti elevii devin competitivi deoarece scoala noastra va asigura: 

 formarea competentelor necesare integrarii sociale si învatarii permanente în 

vederea adaptarii la schimbarile rapide din toate domeniile;  

 formarea atitudinilor moral-civice necesare pentru a face fata amenintarilor la 

adresa omului si societatii (violenta, imoralitatea, drogurile, etc.); 

 sanse egale la instruire. 

În cadrul Liceului Tehnologic „Alexandru Vlahuță” Șendriceni se va urmări 

formarea personalităţii autonome, morale şi responsabile a elevilor, promovând o 

instruire la standarde înalte, bazată pe cunoştinţe de cultură generală şi formarea 

de competenţe profesionale și crearea unui climat de muncă stimulativ, prin 

aplicarea corectă a politicilor educaţionale, prin promovarea unui învăţământ 

deschis şi flexibil, în vederea dezvoltării individuale a fiecărui tânăr beneficiar al 

sistemului educaţional, astfel încât să dea sens încrederii şi aspiraţiilor sale. 
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1.2 Profilul actual al şcolii  

Liceul Tehnologic „Alexandru Vlahuţă” Şendriceni, este o unitate care 

deserveşte populaţia şcolară  din zona ocupaţională  numărul 11 (comunele 
Şendriceni, Hilişeu Horia, Lozna, Dersca, Pomârla, Suharău, Smârdan, Cristineşti) 
dar şi din zona ocupaţională 2 (municipiul Dorohoi şi zonele învecinate), zonă din 

care şcoala recrutează aproximativ 95% dintre elevi. 
Unitatea deţine spaţii de instruire teoretică la Dorohoi cât şi la Şendriceni unde 

se găsesc şi spaţiile necesare instruirii practice specifice agriculturii, localitate 

situată la 6 km de municipiu. 
În anul 1995 la Şendriceni a început un amplu proces extindere şi consolidare. 

S-au finalizat şcoala, corpul de ateliere, cantina, remizele auto, grajdurile pentru 
animale. Prin derularea proiectului PHARE RO 010801 s-au reabilitat spaţiile de 
învăţământ din Dorohoi, s-au reabilitat atelierele pentru agroturism şi s-au realizat 

dotări cu echipamente moderne pentru domeniile agricol, industrie alimentară, 
turism, mecanică şi activităţi conexe. 

După 1990 şcoala a intrat în posesia a 56 hectare de teren şi a dezvoltat 
activităţi de exploatare a acestuia, organizând ferme de producţie asociate actului 
didactic. 

Există preocupări permanente pentru dezvoltarea bazei didactice. 
Şcoala participă la definirea noilor trasee de profesionalizare TVET în 

concordanţă cu direcţiile de dezvoltare şi reformă a învăţământului profesional şi 

tehnic. 
Şcoala a fost implicată în derularea unor proiecte cu cofinanţare comunitară. 

Începând cu anul 1990, elevii şi cadrele didactice ale şcolii au participat la proiecte 
de plasament constând în stagii de pregătire profesională desfăşurate în unităţi ale 
unor parteneri din Uniunea Europeană, proiecte pentru dezvoltare curriculară, 

pentru dotare cu echipamente, materiale şi resurse didactice. 
Relaţiile de parteneriat ale şcolii sunt bine ancorate în comunitate. 

Până în anul şcolar 2008-2009 şcoala a funcţionat în două locaţii,la Şendriceni 
şi la Dorohoi. Din 2009 unitatea s-a mărit prin comasarea unităţilor şcolare de nivel 
pre-primar, primar şi gimnazial din cadrul comunei Şendriceni acest lucru generând 

majoritatea problemelor cu care se confruntă cum ar fi: 

 Cheltuieli de transport; 

 Dificultăţi de organizare şi control; 

 Programul de desfăşurare al orelor este afectat de distanţele dintre locaţii; 

Şcoala a funcţionat în anul 2013-2014 cu un corp didactic format din 86,4  
norme didactice pe care au activat 78 cadre didactice şi un personal nedidactic şi 

didactic auxiliar de 49 norme. 
În anul școlar 2014-2015 au fost aprobate 85.49 norme didactice pe care 

funcționează 82 cadre didactice și 42 de persoane în categoria nedidactic și didactic 

auxiliar. 
In 2015-2016 in unitate au fost aprobate 78,9 norme didactice iar pentru 

2016-2017  au existat 79.49 norme. 
In anul 2017-2018 in unitate au fost alocate 81,49 norme didactice, 8 norme 

didactic auxiliar si 33 norme la categoria nedidactic. 
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Pentru 2018-2019 unitatea a avut aprobate un numar de 122.99 nome din 

care 81.99 personal didactic, 8 didactic auxiliar si 33 la nedidactice. 
Pentru 2019-2020 unitatea are aprobate un numar de 117.25 nome din care 

76.25 personal didactic, 8 didactic auxiliar si 33 la nedidactice. 
Elevii pregătiţi în cadrul şcolii au participat la numeroase faze ale olimpiadelor 

şi concursurilor şcolare, la competiţii sportive obţinând din 1990 până în prezent 

peste 200 de premii şi menţiuni. 
Rezultatele obţinute la examenele de certificare a calificărilor profesionale au 

fost peste media judeţului. 

Şcoala a urmărit dezvoltarea spiritului artistic şi cultural al elevilor prin 
organizarea și participarea elevilor la diferite manifestări şi spectacole. 

În 2019-2020 unitatea oferă instruire prin liceu tehnologic şi şcoală 
profesională la  peste 750 elevi. În şcolile arondate, la liceu si invatamant 
profesional frecventează învăţământul 1081 elevi. 

Domeniile definite ca priorităţi de dezvoltare, în care şcoala poate da 
expertiză pentru liceul tehnologic sunt: agricultura, mecanica, industria 

alimentară, alimentaţie publică, turism activităţi conexe, construcţii şi lucrări 
publice, prelucrarea lemnului. La liceul tehnologic se regăsesc toate cele 3 
profiluri: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului, servicii. 

Din 2012 s-a reînfiinţat şcoala profesională de 2 ani iar din 2014 şcoala 
profesională de 3 ani. Şcoala asigură elevilor şi persoanelor din zonă posibilitatea 
şcolarizării în vederea obţinerii permisului de conducere fiind autorizată în acest 

sens. Pentru anul şcolar 2013-2014 s-au înfiinţat 3 clase de şcoală profesională de 2 
ani în domeniile mecanică, construcţii şi fabricarea produselor din lemn. Pentru 

2014-2015 unitatea a realizat un număr de 4 clase de profesională pentru 
calificările: mecanic auto, mecanic agricol, instalator instalaţii tehnico sanitare si de 
gaze, respectiv brutar patiser preparator produse făinoase. Procesul de dezvoltare a 

şcolii profesionale a continuat unitatea realizand pentru 2015-2016 un număr de 5 
clase in calificarile mecanic auto, mecanic agricol, instalator instalaţii tehnico 

sanitare si de gaze, brutar patiser preparator produse făinoase, repectiv ospatar 
chelner vanzator in unitati de alimentatie. Un numar de 5 clase de scoala 
profesionala au functionat in anul scolar 2016-2017. Pe parcursul anului 2015-

2016 unitatea a obtinut autorizarea de la ARACIP pentru o noua calificare 
profesionala prin invatamantul profesional. 

Pentru anul scolar 2017-2018 s-au realizat toate cele 9 clase propuse prin 

planul de scolarizare, adica 4 clase de liceu tehnologic si 5 clase de invatamant 
profesional. 

Desi pentru 2018-2019 initial au fost aprobate un numar de 4 clase de liceu si 
5 clase de invatamant profesional in septembrie 2018 s-au realizat doar 8 dintre 
acestea din care 5 din invatamantul profesional. 

Pentru anul scolar 2019-2020 s-au realizat cele 6 clase de invatamant 
profesional si cele 3 clase de invatamant liceal tehnologic propuse pentru clasa a IX 
a, unitatea functionand in prezent cu 4 grupe de prescolar, 7 clase de primar, 6 

clase de gimnaziu, 16 clase invatamant profesional si 13 clase de invatamant liceal 
tehnologic. 
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SCURT ISTORIC 
 

 

 

 

 

1919 – 1948 -  Şcoala Normală “Alexandru Vlahuţă” 

Şendriceni 

1948 – 1954 – Şcoala Pedagogică “Al. Vlahuţă” Şendriceni 

1954 – 1955 – Şcoala Medie Tehnică Zootehnică Şendriceni 

1955 – 1964 – Centrul Şcolar Agricol Şendriceni 

1964 – 1968 – Şcoala Tehnică Şendriceni 

1968 – 1974 – Liceul Agricol Şendriceni 

1974 – 1990 – Liceul Agroindustrial Şendriceni 

1990 – 1995 – Grup Şcolar Agricol Şendriceni 

1995 – 2000 - Grup Şcolar Agricol Şendriceni 

2000 – 2012 

Grup Şcolar “Alexandru Vlahuţă” Şendriceni 

1992 – 1995 – Grupul Şcolar Agricol Dorohoi 

1974 – 1992 – Liceul Agricol Dorohoi 

1962 – Şcolile profesionale din Albeşti, Darabani şi Truşeşti 

au fost transferate la Şcoala profesională de mecanici 

agricoli Dorohoi, funcţionând sub acestă denumire până în 

1974 

1957 – 1962 – Şcoala Profesională de mecanici agricoli 

Dorohoi 

Din 2012 

Liceul Tehnologic “Alexandru Vlahuţă” Şendriceni 
 

2000 – 2012 

Grup Şcolar “Alexandru Vlahuţă” Şendriceni 



LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU VLAHUŢĂ” ŞENDRICENI 

PAS 2013-2020 –PLAN OPERATIONAL 2019-2020 

  17/119 

 

 

1.3 Revizuirea succeselor obţinute pe parcursul ultimului an 

 

1.3.1 Performanţe şcolare 

 

1.3.1.a Promovabilitate 

Promovabilitate – an şcolar 2018-2019 
Din datele statistice existente la secretariatul şcolii reiese:  

În anul şcolar 2018-2019 şcoala a început cu un număr de 43 clase de elevi şi 4 

grupe de preşcolari: 
 

Forma de învăţământ Număr de clase/grupe 

Preşcolari 4 

Primar 7 

Gimnazial 6 

Liceal 15 

Învăţământ profesional de 3 ani 15 

Stagii de pregătire practică 0 
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La liceu tehnologic se regăsesc toate cele 3 profile . 

 

Profil  Număr de clase 

Tehnic  5,5 

Resurse naturale şi protecţia mediului  4,5 

Servicii  4 

Profilul

39%

32%

29%

Tehnic Resurse naturale Servicii
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Clasele din învăţământul profesional au fost distribuite după cum 

urmează: 
 

Domeniul Număr de clase 

Mecanica  7 

Prelucrarea lemnului 1 

Construcţii şi instalaţii  1 

Industrie alimentara 3 

Turism şi alimentaţie 3 

 

Domeniul

46%

7%7%

20%

20%

Mecanica Prelucrarea lemnului Construcţii şi instalaţii

Industria alimentară Turism și alimentație
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Şcolarizarea şi frecvenţa 

Din datele statistice existente la secretariatul şcolii reiese:  

 La începutul anului şcolar 2018-2019 situaţia se prezenta astfel: 
 

Total elevi înscrişi 
la 1 sept  2018 

P
re

ş
c
o
la

ri
 

P
ri

m
a
r 

G
im

n
a
z
ia

l 

În
v
ă
ţă

m
â
n

t 

p
ro

fe
s
io

n
a
l 

L
ic

e
a
l 

1085 71 140 109 412 353 
 

 
 

 
 

La finele anului situaţia efectivelor de elevi se prezenta astfel: 
 

Total elevi 
existenţi la 31 
august 2019 

P
re

ş
c
o
la

ri
 

P
ri

m
a
r 

G
im

n
a
z
ia

l 

În
v
ă
ţă

m
â
n

t 

p
ro

fe
s
io

n
a
l 

L
ic

e
a
l 

1063 71 142 109 408 333 
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Centralizat situaţia se prezintă astfel: 

 

Elevi Total 

P
re

ş
c
o
la

ri
 

P
ri

m
a
r 

G
im

n
a
z
ia

l 

În
v
ă
ţă

m
â
n
t 

p
ro

fe
s
io

n
a
l 

L
ic

e
a
l 

1 Septembrie 2018 1085 71 140 109 412 353 

31 August 2019 1063 71 142 109 408 333 
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CENTRALIZATOR 

Ruta 
Clas

a 

Elevi existenţi 
Elevi 

veniţ
i 

Elevi 

plecaţ
i 

Alte 

situaţi
i 

Promovaţi 
Situaţii 

neîncheiat
e 

Corigenţ
i 

1 Septembrie 
2018 

31 August 
2019 

Nr. % 

Preşcolari 
Tota
l 

71 71   
 

  - - 

Primar 

0 30 31 1   30 100 - - 

I 21 22 2  1 22 100 - - 

II 28 30 2   29 96,66 - 1 

III 29 29    27 93,10 - 2 

IV 30 30    29 96,66 - 1 

Tota
l 

138 142 5 0 
1 13

7 
96,4

7 
- 4 

Gimnazial 

V 24 24    24 100 - - 

VI 32 32    32 100 - - 

VII 33 32   1 32 100 - - 

VIII 20 21 1   20 95,23 - 1 

Tota
l 

109 109 1 0 
1 10

8 
99,0

8 
- 1 

Liceal 

IX 88 86 1 3  75 87,20  11 

X 83 82   1 74 90,24  8 

XI 92 78  1 13 71 91,02  7 

XII 90 86   3 84 97,67  3 

Tota
l 

353 333 1 4 
17 30

4 
91,2

9 
 29 

Învăţămân
t 
profesiona
l 

IX 146 148 2   123 83,10  25 

X 136 134  1 1 124 92,53  10 

XI 130 126   4 122 96,82  4 

Tota
l 

412 408 2 1 
5 36

9 
90,4

4 
 39 

Total unitate 1083 1063 9 5 
24 91

8 
92,5

4 
 73 

 
Promovabilitatea 2018-2019 

 

Nivelul de 
învăţământ 

Clasa Promovaţi  
Repetenţi la 
31 august 

2018 

Corigenţi 
iunie-iulie 

Situaţii 
neîncheiate 
iunie-iulie 

PRIMAR 

0 30 -   

I 22 -   

II 29 1   

III 27 2   

IV 29 1   

TOTAL – PRIMAR  137 4 0 0 

GIMNAZIAL 

V 24 -   

VI 32 -   

VII 32 -   

VIII 20 1 1  

TOTAL – GIMNAZIAL  108 1 1 0 

LICEAL - ZI 

IX 75 11 4  

X 74 8 4  

XI 71 7 1  

XII 84 3 13 1 

TOTAL – LICEAL ZI  304 29 22 1 

ÎNVĂŢĂMÂNT 
PROFESIONAL 

IX 123 25  3 

X 124 10   

XI 122 4   

TOTAL – 
PROFESIONALĂ 

 
369 39 0 3 

TOTAL GENERAL  918 73 23 4 

(sursa date statistice de la secretariatul unităţii şcolare) 
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1.3.1.b Rezultatele examenelor de absolvire 

EVALUARE NATIONALA CLASA A II –A 

 

                                                                                    
Număr 
elevi               

 
Înscriși Absenți 

Prezenți 
la Citit 

Prezenți 
la Scris 

Prezenți 
la 
Matema
tică 

Prez
enți 
la 
Limb
a 
Mat
ernă Cu c.e.s integrați 

 
            

înscriș
i 

teste 
adaptat
e 

 

30 0 30 30 30 0 0 0 
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Numărul 
Itemului 
din test 

                                                         
numărul elevilor   

  

 

    
cu 
răspuns 
corect 

cu 
răspuns 
parțial 
corect 

cu 
răspuns 
incorect 

cu 
răsp
uns 
lipsă 

  

 1 
Continut 14 6 9 1 

  

 

Scriere 
corecta 

5 15 9 1 

  
 

2 
Continut 6 9 12 3 

  

 

Scriere 
corecta 

1 16 10 3 
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Numărul 
itemului 
din test 

                                                       
numărul elevilor   

   

  

cu 
răspuns 
corect 

cu 
răspuns 
parțial 
corect 

cu 
răspuns 
incorect 

fara 
raspuns 

   

 

1 23   6 1 

   

 

2 23   6 1 

   

 

3 22   7 1 

   

 

4 11 6 10 3 

   

 

5 22   8   

   

 

6 16   12 2 

   

 

7 21   6 3 

   

 

8 16 5 4 5 
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 Numărul Itemului 
din test 

                                                       
numărul elevilor   

  

 

cu 
răspuns 
corect 

cu 
răspuns 
parțial 
corect 

cu 
răspuns 
incorect 

cu 
răsp
uns 
lipsă 

  

 

1 25   5   
  

 

2 9 6 14 1 
  

 

3 9 10 11   
  

 

4 12   17 1 
  

 

5 7 8 13 2 

  

 

6 21   9   

  

 

7 11   19   

  

 

8 19 4 5 2 

  

         

 

 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      



LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU VLAHUŢĂ” ŞENDRICENI 

PAS 2013-2020 –PLAN OPERATIONAL 2019-2020 

  27/119 

 

      

      

      

      

      

         EVALUARE NATIONALA CLASA A IV –A 

 

 

                                                                                    
Număr elevi       

 
Înscriși Absenți 

Prezenți 
la Limba 
Română 

Prezenți la 
Matematică 

Prezenți 
la Limba 
Maternă Cu c.e.s integrați 

 
          înscriși 

teste 
adaptate 

 

30 1 29 29   0 0 
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Numărul 
Itemului  
din test 

                                                       
numărul elevilor   

  

 

  

cu 
răspuns 
corect 

cu 
răspuns 
parțial 
corect 

cu răspuns 
incorect 

cu 
răspuns 
lipsă 

  

 

1 25   4   

  

 

2 18   11   

  

 

3 24   5   

  

 

4 20   9   

  

 

5 20   9   

  

 

6 15 12 2   

  

 

7 23   6   

  

 

8 23   6   

  

 

9 20   9   

  

 

10 20 6 3   

  

 

11 21 6 2   

  

 

12 4 21 4   

  

 

 

  

   

   

       
 

       

 Numărul 
Itemului  

numărul elevilor 
   

 

cu 
răspuns 

cu 
răspuns 

cu răspuns 
incorect 

cu 
răspuns 
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corect parțial 
corect 

lipsă 

 

1 25   4   

  

 

2 21   8   

  

 

3 19   9 1 

  

 

4 15   13 1 

  

 

5 16   12 1 

  

 

6 18 4 7   

  

 

7 7 10 12   

  

 

8 2 7 20   

  

 

9 3 13 13   

  

 

10 25   4   

  

 

11 22   7   

  

 

12 19   10   

  

 

13 10 10 9   

  

 

14 1 13 15   

  

 

15 18   11   

  

        

         

 
 

       

        

        

        

        

        

         

 



LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU VLAHUŢĂ” ŞENDRICENI 

PAS 2013-2020 –PLAN OPERATIONAL 2019-2020 

  30/119 

 

EVALUARE NATIONALA CLASA A VI-A 

 
 

                                                                                    
Număr elevi       

 
Înscriși Absenți 

Prezenți la 
Limbă și 
Comunicare 

Prezenți la 
Matematică 
și Științe Cu c.e.s integrați 

 
        înscriși 

teste 
adaptat
e 

 

32 1 32 31 0 0 

        

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

  

                                                       
numărul 
elevilor 

    

  
 

Numărul 
Itemului  

cu 
punctaj 

total 

cu punctaj 
parțial 

cu punctaj 
zero 

  

 

I 6 24 2 

  

 

II. A 20 11 1 
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II.B 19 9 4 

  

 

III 12 12 8 

  

 

IV.1 14 12 6 

  

 

IV.2 10 14 8 

  

 

IV.3 8 14 10 

  

 

IV.4 4 13 15 

  

 

V 22 4 6 

  

 

VI 3 1 28 

  

 

VII 18 7 7 

  

 

VIII 2 12 18 

  

 

IX 1 21 10 

  

 

X 19 12 1 

  

        

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       
 

  
                                                       
numărul elevilor   

  

 

Numărul 
Itemului  

cu 
punctaj 

total 

cu punctaj 
parțial 

cu punctaj 
zero 

  

 

1 26   5 

  

 

2 23   8 

  

 

3 23   8 
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4   6 25 

  

 

5 3   28 

  

 

6 2 1 28 

  

 

7 1 2 28 

  

 

8 10   21 

  

 

9 6 8 17 

  

 

10 4 10 17 

  

 

11 2 5 24 

  

 

12 16 13 2 

  

 

13 12 8 11 

  

 

14   3 28 

  

 

15 6 10 15 

  

 

 

  

   

   

    

EVALUARE NATIONALA CLASA A VIII-A 

 
SCOALA GIMNAZIALA ”ALECU IVAN GHILEA” SENDRICENI 

           

               Statistică rezultate  

               

INSCRISI 
CU TOATE 

REZULTATELE 

CANDIDATI 
CU MEDIA 

PESTE 5 

CANDIDATI 
CU MEDIA 

SUB 5 
PREZENTI 

1-
1,99 

2-
2,99 

3-
3,99 

4-
4,99 

5-
5,99 

6-
6,99 

7-
7,99 

8-
8,99 

9-
9,99 

10 

19 19 9 10 19 1 5 3 1 5 1 3 0 0 0 
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Rezultatele examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, nivel 4, filiera tehnologică, sesiunea iunie 2019 

                       

Nr. 
crt. 

Unitatea de 
învăţământ 

Calificarea 
profesională 

Număr candidaţi 

Înscrişi Prezenţi Admişi Respinşi Neprezentaţi 
Eliminaţi din 

examen 

T
o
ta

l 

fe
m

in
in

 

T
o
ta

l 

fe
m

in
in

 

T
o
ta

l 

fe
m

in
in

 

din care cu calificativ 

T
o
ta

l 

F
e
m

in
in

 

T
o
ta

l 

F
e
m

in
in

 

T
o
ta

l 

F
e
m

in
in

 

Excelent 
Foarte 
bine 

Bine Satisfăcător 

T
o
ta

l 

F
e
m

in
in

 

T
o
ta

l 

F
e
m

in
in

 

T
o
ta

l 

F
e
m

in
in

 

T
o
ta

l 

F
e
m

in
in

 

  

LICEUL 
TEHNOLOGIC 
ALEXANDRU 
VLAHUTA 
SENDRICENI 

Tehnician 
operator 
tehnica de 
clacul 

9 2 8 2 8 2 1 0 1 0 2 0 4 2 0 0 1 0 0 0 

  

LICEUL 
TEHNOLOGIC 
ALEXANDRU 
VLAHUTA 
SENDRICENI 

Tehnician 
mecanic 
pentru 
intretinere si 
reparatii 

20 0 18 0 18 0 2 0 16 0 0   0 0 0 0 2 0 0 0 

  

LICEUL 
TEHNOLOGIC 
ALEXANDRU 
VLAHUTA 
SENDRICENI 

Tehnician in 
gastronomie 

25 23 25 23 25 23 18 18 7 5 0   0 0 0 0 0 0 0 0 

  

LICEUL 
TEHNOLOGIC 
ALEXANDRU 
VLAHUTA 
SENDRICENI 

Tehnician 
ecolog si 
protectia 
calitatii 
mediului 

13 8 11 7 11 7 2 0 7 5 2 2 0 0 0 0 2 1 0 0 
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EXCELENT 

FOARTE 
BINE BINE SATISFACATOR 

 

 

Tehnician operator 
tehnica de clacul 

1 1 2 4 

 

 

Tehnician mecanic 
pentru intretinere si 
reparatii 

2 16 0 0 

 

 

Tehnician in 
gastronomie 

18 7 0 0 

 

 

Tehnician ecolog si 
protectia calitatii 
mediului 

2 7 2 0 

 

 

Tehnician in 
industria alimentara 

4 12 9 0 

 

       Opinii asupra temelor pentru proiecte aprobate de unităţile de învățământ arondate și asupra calității examenului  
 Temele de proiect au fost eelaborate la nivelul ariei curiculare Tehnologii; 

 Tematica a fost discutata si aprobata in consiliul de administratie al scolii; 

 S-au obtinut la termen avizele pentru teme din partea comisiei judetene; 

 Elevii au fost informati asupra temelor si au ales tema de proiect pe baza de cerere; 

 Tematica a respectat  concordanta cu curiculumul in vigoare specific calificarii respective; 
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Rezultatele examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului profesional, nivel 3, sesiunea iulie 2019 

                       

Nr. 
crt. 

Unitatea de 
învăţământ 

Calificarea 
profesională 

Număr candidaţi 

Înscrişi Prezenţi Admişi Respinşi Neprezentaţi 
Eliminaţi 

din 
examen 

T
o
ta

l 

fe
m

in
in

 

T
o
ta

l 

fe
m

in
in

 

T
o
ta

l 

fe
m

in
in

 

din care cu calificativ 

T
o
ta

l 

F
e
m

in
in

 

T
o
ta

l 

F
e
m

in
in

 

T
o
ta

l 

F
e
m

in
in

 

Excelent Foarte bine Bine Satisfăcător 

T
o
ta

l 

F
e
m

in
in

 

T
o
ta

l 

F
e
m

in
in

 

T
o
ta

l 

F
e
m

in
in

 

T
o
ta

l 

F
e
m

in
in

 

1 

LICEUL 
TEHNOLOGIC 
ALEXANDRU 
VLAHUTA 
SENDRICENI 

MECANIC 
AUTO 

30 0 30 0 30 0 7 0 16 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 

LICEUL 
TEHNOLOGIC 
ALEXANDRU 
VLAHUTA 
SENDRICENI 

MECANIC 
AGRICOL 

28 0 28 0 28 0 7 0 20 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 

LICEUL 
TEHNOLOGIC 
ALEXANDRU 
VLAHUTA 
SENDRICENI 

TAMPLAR 
UNIVERSAL 

19 5 19 5 19 5 2 0 11 2 3 1 3 2 0 0 0 0 0 0 

4 

LICEUL 
TEHNOLOGIC 
ALEXANDRU 
VLAHUTA 
SENDRICENI 

BRURAT 
PATISER 
PREPARATOR 
PRODUSE 
FAINOASE 

23 13 23 13 23 13 7 6 12 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 
LICEUL 
TEHNOLOGIC 
ALEXANDRU 

OSPATAR 
(CHELNER), 
VANZATOR IN 

22 12 22 12 22 12 1 0 14 7 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 



LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU VLAHUŢĂ” ŞENDRICENI 

PAS 2013-2020 –PLAN OPERATIONAL 2019-2020 

  37/119 

 

VLAHUTA 
SENDRICENI 

UNITATI DE 
ALIMENTATIE 

 

 

       

  
Excelent 

Foarte 
bine Bine Satisfacator 

 

 

MECANIC AUTO 7 16 7 0 

 

 

MECANIC AGRICOL 7 20 1 0 

 

 

TAMPLAR 
UNIVERSAL 

2 11 3 3 

 

 

BRURAT PATISER 
PREPARATOR 
PRODUSE 
FAINOASE 

7 12 4 0 

 

 

OSPATAR 
(CHELNER), 
VANZATOR IN 
UNITATI DE 
ALIMENTATIE 

1 14 7 0 

 



BACALAUREAT 2019 

 
          

Domeniul 

In
sc

ri
si

 

se
ri

a 

cu
re

n
ta

 

In
sc

ri
si

 

se
ri

i 

an
te

ri
o

ar
e

 

P
re

ze
n

ti
 

se
ri

a 

cu
re

n
ta

 

P
re

ze
n

ti
 

se
ri

i 

an
te

ri
o

ar
e

 

P
ro

m
o

va
ti

 

se
ri

a 

cu
re

n
ta

 

P
ro

m
o

va
ti

 

se
ri

i 

an
te

ri
o

ar
e

 

6
-6

,9
9

 

7
-7

,9
9

 

8
-8

,9
9

 

9
-1

0
 

Tehnic 7 4 7 3 2 1 3       

Resurse naturale si 
protectia mediului 

5 2 5   1   1       

Servicii 27 1 26   19   11 5 2 1 

Total 39 7 38 3 22 1 15 5 2 1 

 
          Total prezenti 41 % 

        Promovati 23 56,10 

        Respinsi 18 43,90 

        Transe medii 

          
Transe medii 

6-
6,99 

7-7,99 
8-

8,99 
09.oct 

      Numar elevi 15 5 2 1 
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CONCLUZII: 

Evaluare natională clasa a II a  

 30 prezenţi 100% 

 La matematică 113 răspunsuri corecte faţă de 127 lipsa sau incorecte; 

 La proba de citit au fost 154 de răspunsuri corecte faţă de 86 incorecte, incomplete sau lipsă, 

 La proba scrisă au fost 26 răspunsuri corecte faţă de celelalte214; 

 S-au constatat probleme la citirea scrierea si interpretarea cerinţelor; 

Evaluare naţională clasa a IV a 

 Particiapre de 96,66%, 29 de elevi; 

 La limba romana au fost 233 răspunsuri corecte faţă de 115 din celelalte categorii; 

 La matematică s-au înregistrat 221 răspunsuri corecte faţă de 127 din celelalte categorii; 

Evaluare naţională la clasa a VI a 

 La limba şi comunicare s-au înregistrat 158 răspunsuri corecte faţă de 290 din celelalte 
categorii;  

 La matematică şi stiintă s-au înregistrat 134 răspunsuri rezolvati in totalitate şi 331 itemi cu 
punctaj partial sau 0. 

Evaluare naţională clasa a VIII a 

 Doar 47% din numărul de elevi au avut media finală mai mare de 5. 

Nivel 3 şcoală profesională de 3 ani 

 28 de elevi au sustinut examenul la calificarea mecanic agricol, toţi au fost promovaţi 

 30 de elevi au sustinut examenul la calificarea mecanic auto, toţi au fost promovaţi 

 19 elevi au sustinut examenul la calificarea tamplar universal, toţi au fost promovaţi 

 23 elevi au sustinut si promovat examenul la calificarea brutar – patiser preparator produse 
fainoase; 

 22 elevi au sustinut si promovat examenul la calificarea ospătar (chelner) vânzător în unități 
de alimentație publică; 

Nivel 4 liceu tehnologic 

 S-au inscris si au promovat examenul 25 elevi la calificarea Tehnician in gastronomie, 13 
la protectia mediului, 20 la tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii si 9 la 
Tehnician operator tehnica de calcul; 

 Promovare 100%; 

Bacalaureat  
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 41 de elevi prezenţi, 23 promovaţi, 56.1%; 

 Seria curentă 38 elevi prezenţi, 22 promovaţi, 57.89%. 

 Serii anterioare 3 prezenţi, 1 promovaţi, 33%%. 

 15 medii sub 7, 5 medii  între 7 şi 7,99  doua medii intre 8-8.99 şi doar 1 medie intre 9-10; 

(sursa - date statistice de la secretariatul unităţii şcolare) 
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1.3.1.c Rezultatul la olimpiade şi concursuri şcolare 2018-2019 

 (Sursa-diplome obţinute) 
ARIA CURRICULARA: EDUCATOARE ȘI ÎNVĂȚĂTORI 

Nr. 

crt 

Olimpiada/Concursul Etapa Elevul/echipa Rezultatul Cadrul 

didactic 

1.  Concurs Național 

„Minunea Învierii” 

Ediția a VII-a 

2019 

Ciobanu Luca III Apăscăriței 

Beatrice 

2.  Concurs Național 

„Minunea Învierii” 

Ediția a VII-a 

2019 

Popescu Alesia II Apăscăriței 

Beatrice 

3.  Concurs Național 

„Minunea Învierii” 

Ediția a VII-a 

2019 

Plamadă Sofia I Apăscăriței 

Beatrice 

4.  Concurs Regional 

„Mărțișorul, dar al 

primăverii” 

Ediția a IX-a 

2019 

Mingireanu 

Alexandra 

I Apăscăriței 

Beatrice 

5.  Concurs Regional 

„Mărțișorul, dar al 

primăverii” 

Ediția a IX-a 

2019 

Plamadă Sofia II Apăscăriței 

Beatrice 

6.  Concurs Regional 

„Mărțișorul, dar al 

primăverii” 

Ediția a IX-a 

2019 

Marcu 

Alexandru 

Mențiune  Apăscăriței 

Beatrice 

7.  Concursul Național 

„Mărțișoare 

zâmbitoare” 

Ediția a VII-a 

2019 

Plamadă Sofia I Apăscăriței 

Beatrice 

8.  Concursul Național 

„Mărțișoare 

zâmbitoare” 

Ediția a VII-a 

2019 

Mingireanu 

Alexandra 

III Apăscăriței 

Beatrice 

9.  Concursul 

Interjudețean „Să 

învățăm de la cei 

mici!” 

Ediția a VIII-

a 2019 

Ciobanu Luca I Apăscăriței 

Beatrice 

10.  Concursul 

Interjudețean „Să 

învățăm de la cei 

mici!” 

Ediția a VIII-

a 2019 

Mingireanu 

Alexandra 

II Apăscăriței 

Beatrice 

11.  Concursul 

Interjudețean „Să 

învățăm de la cei 

mici!” 

Ediția a VIII-

a 2019 

Plamadă Sofia III Apăscăriței 

Beatrice 

12.  Concurs Regional 

„Gândurile copiilor 

pentru o Românie 

unită” 

Ediția a II-a 

2018 

Păduraru Luca I Apăscăriței 

Beatrice 

13.  Concurs Regional „E 

iarnă... și sunt 

sărbători” 

Ediția a IV-a 

2018 

Plamadă Daria II Apăscăriței 

Beatrice 
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14.  Concurs Regional „E 

iarnă... și sunt 

sărbători” 

Ediția a IV-a 

2018 

Borosac Matei II Apăscăriței 

Beatrice 

15.  Concurs Județean 

„Poveștile copilăriei” 

Ediția a III-a 

2018 

Marcu 

Alexandru 

II Apăscăriței 

Beatrice 

16.  Concurs Județean „A 

ruginit frunza din vii” 

Ediția a V-a 

2018 

Plamadă Daria I Apăscăriței 

Beatrice 

17.  Concurs Județean „A 

ruginit frunza din vii” 

Ediția a V-a 

2018 

Ciobanu Luca III Apăscăriței 

Beatrice 

18.  Concurs Județean „A 

ruginit frunza din vii” 

Ediția a V-a 

2018 

Plamadă Sofia Mențiune  Apăscăriței 

Beatrice 

19.  Concurs Regional cu 

participare 

Internațională „Raze 

din Lumina Învierii” 

Ediția a III-a 

2019 

Grigoraș 

Denisa 

I Ciobanu 

Gabriela 

20.  Concurs Regional cu 

participare 

Internațională „Raze 

din Lumina Învierii” 

Ediția a III-a 

2019 

Iacob Andreea Mențiune Ciobanu 

Gabriela 

21.  Concurs Regional cu 

participare 

Internațională „Raze 

din Lumina Învierii” 

Ediția a III-a 

2019 

Achiței Miruna III Ciobanu 

Gabriela 

22.  Concurs Regional 

„Mărțișorul, dar al 

primăverii” 

Ediția a IX-a 

2019 

Grigoraș 

Denisa 

I Ciobanu 

Gabriela 

23.  Concurs Regional 

„Mărțișorul, dar al 

primăverii” 

Ediția a IX-a 

2019 

Achiței Miruna II Ciobanu 

Gabriela 

24.  Concurs Regional 

„Mărțișorul, dar al 

primăverii” 

Ediția a IX-a 

2019 

Ciobanu 

Daniel 

Mențiune  Ciobanu 

Gabriela 

25.  Concursul 

Interjudețean „Să 

învățăm de la cei 

mici!” 

Ediția a VIII-

a 2019 

Rusu Damaris I Ciobanu 

Gabriela 

26.  Concursul 

Interjudețean „Să 

învățăm de la cei 

mici!” 

Ediția a VIII-

a 2019 

Pușcașu 

Ștefănel 

III Ciobanu 

Gabriela 

27.  Concursul 

Interjudețean „Să 

învățăm de la cei 

mici!” 

Ediția a VIII-

a 2019 

Maticiuc 

Davide 

II Ciobanu 

Gabriela 

28.  Concurs Regional „E 

iarnă... și sunt 

sărbători” 

Ediția a IV-a 

2018 

Grigoraș 

Denisa 

I Ciobanu 

Gabriela 
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29.  Concurs Regional „E 

iarnă... și sunt 

sărbători” 

Ediția a IV-a 

2018 

Andriescu 

Valentina 

II Ciobanu 

Gabriela 

30.  Concurs Regional „E 

iarnă... și sunt 

sărbători” 

Ediția a IV-a 

2018 

Marcu Florin II Ciobanu 

Gabriela 

31.  Concurs Județean „A 

ruginit frunza din vii” 

Ediția a V-a 

2018 

Andriescu 

Valentina 

I Ciobanu 

Gabriela 

32.  Concurs Județean „A 

ruginit frunza din vii” 

Ediția a V-a 

2018 

Bucevschi 

Amalia 

III Ciobanu 

Gabriela 

33.  Concurs Județean „A 

ruginit frunza din vii” 

Ediția a V-a 

2018 

Păduraru 

Anamaria 

II  Ciobanu 

Gabriela 

34.  „E iarnă... şi sunt 

sărbători” 

Participare 

naţională 

Ediţia a IV-a  

Orzoi  Alessia 

Daniela 

Premiul III 

 

Crihan Daniela 

35.  „E iarnă... şi sunt 

sărbători” 

Participare 

naţională 

Ediţia a IV-a  

Popescu 

Miriam-

Beatrice   

Premiul III 

 

 

Crihan Daniela 

36.  „E iarnă... şi sunt 

sărbători” 

Participare 

naţională 

Ediţia a IV-a  

Băşcu  

Cătălina Ionela 

Menţiune Crihan Daniela 

37.  „Mărţişorul, dar al 

primăverii” 

Concurs 

regional 

Ediţia a IX-a 

Popescu Ligiu Premiul I Crihan Daniela 

38.  „Mărţişorul, dar al 

primăverii” 

Concurs 

regional 

Ediţia a IX-a 

Popescu 

Miriam- 

Beatrice 

 

Menţiune 

Crihan Daniela 

39.  „Să învăţăm de la cei 

mici!” 

 

Concurs 

interjudeţean 

Ediţia 

a VIII-a 

Amărculesei 

Andreea-

Ionela 

Premiul I 

 

 

Crihan Daniela 

40.  „Să învăţăm de la cei 

mici!” 

 

Concurs 

interjudeţean 

Ediţia 

a VIII-a 

Băşcu 

Cătălina-Ionela 

Premiul I 

 

 

Crihan Daniela 

41.  „Să învăţăm de la cei 

mici!” 

 

Concurs 

interjudeţean 

Ediţia 

a VIII-a 

Stanciu 

Adrian-Ilie 

Premiul II Crihan Daniela 

42.  „Mirajul primăverii” 

 

Concurs 

judeţean 

Ediţia a IV-a  

Cojocariu 

Alberto 

Premiul I 

 

Crihan Daniela 

43.  „Mirajul primăverii” 

 

Concurs 

judeţean 

Ediţia a IV-a  

Pădurariu 

Sebastian-

Virgil 

Premiul II 

 

 

Crihan Daniela 

44.  „Mirajul primăverii” 

 

Concurs 

judeţean 

Ediţia a IV-a  

Băşcu 

Cătălina- 

Ionela 

Premiul III Crihan Daniela 

45.  „Copilăria – magie şi Concurs Pulhac  Premiul I Crihan Daniela 
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culoare” 

 

interjudeţean 

Ediţia a IV-a 

Diana-Maria  

46.  „Copilăria – magie şi 

culoare” 

 

Concurs 

interjudeţean 

Ediţia a IV-a 

Popescu 

Miriam-

Beatrice 

Premiul II 

 

 

Crihan Daniela 

47.  „Copilăria – magie şi 

culoare” 

 

Concurs 

interjudeţean 

Ediţia a IV-a 

Stanciu 

Iulian-Vasile 

Menţiune Crihan Daniela 

ARIA CURRICULARA LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

 

Nr. 

crt 

Olimpiada/Concursul Etapa Elevul/echipa Rezultatul Cadrul 

didactic 

1. Olimpiada Universul 

cunoaşterii prin 

lectură, pentru eleii din 

mediul rural 

judeţeană Posteucă 

Lucia Ionela 

menţiune Grădinariu 

Violeta 

2. Concursul  Octavian 

Goga sau poetul 

pătimirii noastre, în 

mileniul III, ediţia a 

V-a, Sibiu (cuprins în 

CAERI 2019) 

interjudeţeană Ababei 

Federica 

menţiune Grădinariu 

Violeta 

3. Concursul Regional de 

scriere creativă Planeta 

de ucenic, ediţia a II-a, 

Craiova (cuprins în 

CAERI 2019) 

interjudeţeană Ababei 

Federica 

Premiul  

al III-lea 

Grădinariu 

Violeta 

4. Concursul Regional de 

scriere creativă Planeta 

de ucenic, ediţia a II-a, 

Craiova (cuprins în 

CAERI 2019) 

interjudeţeană Milian Denisa Premiul  

al III-lea 

Grădinariu 

Violeta 

1. Concursul Național 

„Octavian Goga sau 

ecoul cantecului 

pătimirii noastre în 

mileniul III”,secțiunea 

traduceri 

națională Atomei 

Nicoleta 

Mențiune Dănilă 

Adina 

2. Concursul Național 

„Octavian Goga sau 

ecoul cantecului 

pătimirii noastre în 

mileniul III”,secțiunea 

traduceri 

națională Boz Bianca Mențiune Dănilă 

Adina 

 
 

 

 



LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU VLAHUŢĂ” ŞENDRICENI 

 

PAS 2013-2020-PLAN OPERAŢIONAL 2019-2020 

  45/119 

 

ARIA CURRICULARA OM ȘI SOCIETATE/EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

 

Nr. 

crt 

Olimpiada/Concursul Etapa Elevul/echipa Rezultatul Cadrul 

didactic 

1.  Olimpiada Națională a 

Sportului Școlar - sah 

Județeană Cojocariu 

Andrei 

Locul III Nistor 

Marius 

2.  Olimpiada sportului 

scolar 

judeteana Fotbal baieti Locul   I Cohal 

Mitrita 

3.  Olimpiada sportului 

scolar 

regionala Fotbal baieti Locul  IV Cohal 

Mitrita 

4.  Olimpiada gimnaziilor judeteana Fotbal fete Locul   I Cohal 

Mitrita 

5.  Olimpiada gimnaziilor regionala Fotbal fete Locul   I Cohal 

Mitrita 

6.  Olimpiada gimnaziilor nationala Fotbal fete Locul  IV Cohal 

Mitrita 

 
 
 

 
ARIA CURRICULARĂ  : TEHNOLOGII ȘI APLICAȚII 

 

Nr. 

crt 

Olimpiada/

Concursul 

Etapa Elevul/echipa Rezultatul Cadrul didactic 

1. Olimpiada la 

disciplinele 

din aria 

curriculară 

Tehnologii/S

ervicii/Tehni

cian în 

gastronomie 

Județeană Boz V. Bianca 

Silvia 

(clasa a XII a) 

Mențiune 1.Gavriluță Cristian  

2.Rotariu Oana Maria 

2. Concursul pe 

meserii 

/Mecanic 

/Mecanic 

auto 

Județeană Ionică S. 

Beniamin 

Locul I 1.Bunduc Tudor 

2.Asaftei Lidia 

3.Dohotariu Dumitru 

Viorel 

4. Calancea Mihaela 

3. Concursul pe 

meserii / 

Mecanic 

/Mecanic 

auto 

Județeană Popescu D. 

Paul 

Locul III 1.Bunduc Tudor 

2.Asaftei Lidia 

3.Dohotariu Dumitru 

Viorel 

4. Calancea Mihaela 

4. Concursul pe 

meserii / 

Mecani / 

Mecanic auto 

Județeană Popescu D. 

Petru 

Mențiune 1.Bunduc Tudor 

2.Asaftei Lidia 

3.Dohotariu Dumitru 

Viorel 

4. Calancea Mihaela 
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5. Concursul pe 

meserii / 

Mecanic / 

Mecanic 

agricol 

Județeană Ababei S. 

Marian 

Locul I 1.Calancea Mihaela 

2.Dohotariu Dumitru 

Viorel 

3.Bunduc Tudor 

6. Concursul pe 

meserii / 

Mecanic / 

Mecanic 

agricol 

Județeană Bosac M. 

Robert Marinel 

Locul II 1.Calancea Mihaela 

2.Dohotariu Dumitru 

Viorel 

3.Bunduc Tudor 

7. Concursul pe 

meserii / 

Mecanic / 

Mecanic 

agricol 

Județeană Palade D. 

Adrian 

Gheorghe 

Locul III 1.Calancea Mihaela 

2.Dohotariu Dumitru 

Viorel 

3.Bunduc Tudor 

      

Alte concursuri 

Nr. 

crt 

Olimpiada/

Concursul 

Etapa Elevul/echipa Rezultatul Cadrul didactic 

1. JAR 

Romania-

Company of 

the Year 

Națională Compania Zira participare Scripcaru Simona 

2. Entrepreneur

ial Skills 

Pass 

Națională Iordache 

Beneamin 

I Scripcaru Simona 

3. Student 

pentru o zi 

Regională Bujor Sabina 

Enache Adrian 

I Scripcaru Simona 

Alupoaei Alina 

4. Global 

Entrepreneur

ship Week 

Națională 26 elevi, XJ, 

IX J 

Participare Scripcaru Simona 

 

 

1.3.2 Formarea personalului didactic 

 
Personalul didactic este permanent preocupat de perfecţionare, parcurgând 
în paralel cu obţinerea gradelor didactice şi stagii de formare în specialitate 

şi metodică. În cursul anului şcolar 2018-2019 s-au desfăşurat 12 activități 
de inspecție toate apreciate cu calificativ maxim: 

 Definitivat: 4 inspecții de specialitate la clasă cu nota 10 

 Gradul II : 2 inspecții curente cu FB și 3 inspecții speciale cu nota 10. 

 Gradul I :  3 inspecții speciale cu nota 10. 

Cadrele didactice din aria curriculară „Tehnologii” au întocmit 

programe şcolare pentru disciplinele din pachetele opţionale oferite elevilor 
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în cadrul curriculum-ului la decizia şcolii şi curriculum-ului în dezvoltare 

locală. 
Alte activităţi derulate: 

Realizarea planificărilor anuale, calendaristice, a unităţilor de 
învăţare, a proiectelor didactice la începutul anului şcolar 

 Întocmirea planurilor manageriale pentru fiecare arie curriculară, 

comisie metodică 

 Elaborarea graficelor de activități pentru fiecare arie curriculara, 

comisie metodică 

 Analiza resurselor didactice din perspectiva disponibilităţilor pentru 

anumite genuri de activităţi de perfecţionare, proiecte şi programe 
educative ş.a.) 

 Identificarea  nevoilor de perfecţionare a cadrelor didactice: cadre 
didactice care nu au cele minim 90 credite obligatoriu, cadre didactice 

care nu au  modul orientare si consiliere, cadre didactice înscrise la 
grade 

 Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare organizate de 
CCD si ISJ 

 Participarea la cercurile pedagogice  

 Realizarea de inspecții speciale  pentru fiecare cadru didactic înscrise 

la examen de grad conform planificării primite de la ISJ Botoşani 

 Punerea la dispoziţia cadrelor didactice şi elevilor a documentelor şi 
materialelor necesare perfecţionării : Oferta de perfecționare a CCD 

Botoşani, Legea Educaţiei Naţionale, Regulamentul unităţilor de 

învăţământ preuniversitar, ordine şi notificări, planuri de învăţământ, 
programele şi ghidurile metodologice 

 Informarea cadrelor didactice cu privire la activităţile de perfecţionare 

in şcoala, si în afara ei, in colaborare cu CCD si ISJ Botosani 

 Întocmirea si/sau  monitorizarea documentelor de proiectare, 

programare, organizare, evaluare, evidenţă si sinteză privind 
activitatea comisiilor  

 Punerea la dispoziţia cadrelor didactice şi elevilor a documentelor şi 
materialelor necesare perfecţionării : Legea Educaţiei Naţionale, 

Statutul cadrelor didactice, Regulamentul unităţilor de învăţământ 
preuniversitar, ordine şi notificări, planuri de învăţământ, programele 

şi ghidurile metodologice « Repere ale activităţii educative » şi 
« Consiliere şi orientare », tematici, suporturi de curs, culegeri 
metodice.  

 Analiza resurselor didactice din perspectiva disponibilităţilor pentru 
anumite genuri de activităţi de perfecţionare, proiecte şi programe 

educative ş.a.) 

 Implicarea în desemnarea persoanelor cu atribuţii în domeniul muncii 

de perfecţionare 

 Activități specifice de formare continuă a profesorilor : prezentarea în 

cadrul catedrelor şi a cercurilor pedagogice a unor activităţi model; 

 Susţinerea unor materiale metodice de către profesorii cu experienţă în 

faţa profesorilor tineri ; 
(Sursa - rapoartele şi procesele verbale existente la nivelul şcolii) 
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1.3.3 Activităţi extracurriculare 

 
 

Obiective propuse: 

 
 Cunoaşterea procesului de dezvoltare fizică şi psihologică a copilului, care se 

desfăşoară stadial, în etape, cu particularităţi specifice; 

 Cunoaşterea influenţei mediului social asupra dezvoltării fizice şi psihice a copilului; 

 Actualizarea metodelor psihologice, pedagogice şi sociologice de studiere a individului; 

 Pregătirea elevului pentru cunoaşterea de sine, pentru autodevenire; Sprijinirea orientării 
şcolare şi profesionale a copilului 

 Cunoaşterea relaţiilor fundamentale socio-afective la nivelul clasei; 

 Cunoaşterea modului de formare a microgrupurilor, precum şi a apariţiei liderilor; 

 Formarea personalităţii grupului educat. 

 Cunoaşterea importanţei, metodelor şi procedeelor de organizare şi realizare a 
activităţilor extraşcolare; 

 Asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea activităţilor extraşcolare; 

 Identificarea situaţiilor de risc şi a formelor de agresivitate pentru evitarea şi 
sancţionarea lor; 

 Cunoaşterea şi prevenirea fenomenului de delicvenţă, a absenteismului; 

 Cunoaşterea mediului social-familial al elevilor în vederea detectării influenţelor 
dominante şi atenuării efectelor negative; 

 Antrenarea părinţilor în activităţi şcolare şi extraşcolare; 

 Intensificarea implicării părinţilor în acţiunile organizate la nivelul şcolii sau a clasei şi 
creşterea gradului de responsabilizare a acestora în educarea copiilor. 

 Implicarea comunităţii locale în dezvoltarea bazei materiale, ca suport al progresului 
cultural (educaţional); 

 Popularizarea unor activităţi deosebite ale şcolii pe site-ul şcolii şi în mass media; 

 Antrenarea agenţilor economici în acţiuni de sponsorizare 
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Activități realizate la nivelul COMISIEI PENTRU PROGRAME ŞI PROIECTE 
EDUCATIVE 

 

Activitatea realizată Data 
susținerii 
activității 

Locul 
desfășurării 

activității 

Cine a susținut 
activitatea 

Numărul de 
înregistrare al 

procesului-verbal 
de la desfășurarea 

activității 

Letʼs do it, Romania ! 15.09.2018 DJ 291 Dănilă Adina 9240/20.09.2018 

Importanța prevenirii 
consumului de 
droguri 

19.09.2018 Sala de 
clasă 

Musca Sanda 9115/19.09.2018 

Toxicitatea fumului 
de țigară 

24.09.2018 Sala de 
clasă 

Ţuca Mihaela 10018/26.09.2018 

Consecințele 
consumului de 
droguri 

25.09.2018 Sala de 
clasă 

Bunduc Tudor 9844/25.09.2018 

Drogurile sau eu ? 25.09.2018 Sala de 
clasă 

Dănilă Adina 10463/1.10.2018 

Alcoolul, semn al 
maturității ? 

26.09.2018 Laborator 
TIC 

Asaftei Lidia 109/15.01.2019 

Ziua Europeană a 
Limbilor 

26.09.2018 Laborator 
TIC 

Barabasa 
Georgeta, Dănilă 
Adina, Fedor 
Alina, Ţeoanu 
Anamaria 

10462/1.10.2018 

Ce știm despre 
droguri? 

28.09.2018 Sala de 
clasă 

Prelipceanu 
Otilia 

10858/5.10.2018 

Efectele consumului 
de alcool în 
adolescență 

2.10.2018 Sala de 
clasă 

Dănilă Adina 10957/8.10.2018 

Profesorul român în 
an centenar 

5.10.2018 Sala de 
clasă 

Ţuca Mihaela, 
Rudișteanu 
Liliana, Pohoață 
Mihaela 

10969/9.10.2018 

Ziua mondială a 
Educației 

5.10.2018 Sala de 
clasă 

Opriță Elena 11366/16.10.2018 

Ziua mondială a 
Educației 

5.10.2018 Sala de 
clasă 

Crihan Mihaela 695/31.01.2019 

Ziua mondială a 
Educației 

5.10.2018 Sala de 
clasă 

Muscă Sanda 10950/8.10.2018 

Nu lăsa drogurile să-
ți distrugă zborul! 

15.10.2018 Sala de 
clasă 

Ţuca Mihaela 11420/17.10.2018 

Nu ești de vânzare, 
alege spre binele 
tău! 

16.10.2018 Laborator 
TIC 

Dănilă Adina 11766/25.10.2018 

Ziua europeană de 
luptă împotriva 
traficului de 
persoane 

18.10.2018 Sala de 
clasă 

Muscă Sanda 11385/17.10.2018 
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Traficul de ființe 
umane 

18.10.2018 Sala de 
clasă 

Prelipceanu 
Otilia 

11508.18.10.2018 

Ziua europeană de 
luptă împotriva 
traficului de ființe 
umane 

18.10.2018 Laborator 
TIC 

Gavriluță 
Cristian 
Ţeoanu 
Anamaria 

11512/18.10.2018 

Traficul de persoane 18.10.2018 Sala de 
clasă 

Ţuca Mihaela 11609/22.10.2018 

Ziua europeană de 
luptă împotriva 
traficului de ființe 
umane 

18.10.2018 Sala de 
clasă 

Gavriluță 
Cristian 
Tomniuc Oana 

11862/29.10.2018 

Ființele umane nu au 
preț 

19.10.2018 Sala de 
clasă 

Opriță Elena, 
Rudișteanu 
Liliana 

115558/19.10.2018 

Efectele consumului 
de droguri asupra 
sistemului 
cardiovascular 

23.10.2018 Sala de 
clasă 

Muscă Sanda 11726/24.10.2018 

Ce știm despre 
efectele consumului 
de tutun 

24.10.2018 Sala de 
clasă 

Asaftei Lidia 104/15.01.2019 

Drogurile și efectele 
lor 

26.10.2018 Sala de 
clasă 

Lipșa Mihai 12261/5.11.2018 

Etnobotanicele-
droguri mai 
periculoase decât ne 
sugerează 
denumirea 

28.10.2018 Sala de 
clasă 

Ţeoanu 
Anamaria 

12375/8.11.2018 

Azi preșcolari, mâine 
școlari 

10.2018 Sălile de 
clasă 

Ciobanu 
Gabriela, 
Apăscăriței 
Beatrice 

11923/29.10.2018 

Bogățiile toamnei 10.2018 Sălile de 
clasă, holul, 
curtea școlii 

Mîndru Valerica, 
Crihan Daniela 

11894/29.10.2018 

Drogurile și 
adolescenții 

30.10.2018 Sala de 
clasă 

Fedor Alina 11948/30.10.2018 

Efectele consumului 
de cafea la adoles 
cenți 

6.11.2018 Sala de 
clasă 

Dănilă Adina 11308/7.12.2018 

Riscurile consumului 
de alcool 

8.11.2018 Sala de 
clasă 

Ţuca Mihaela 12378/8.11.2018 

Calitate pentru 
rezultate 

8.11.2018 Sala de 
clasă 

Ţuca Mihaela 13006/28.11.2018 

Celebrăm România ! 14.11.2018 Sala de 
clasă 

Opriță Elena, 
Ciobanu Adrian 

13255/5.12.2018 

Alcoolul, tutunul, 
drogurile – distracție 
nevinovată sau 

14.11.2018 Sala de 
clasă 

Asaftei Lidia 106/15.01.2019 
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dușman ? 

Balul Bobocilor 2018 16.11.2018 Sala 
Teatrului  

Pușcașu 
Cristina, Mișcă 
Mirela, Balan 
Corina 

Activitatea a fost 
mediatizată pe 
site-ul şcolii. 

O zi în Parlamentul 
României 

18.11.2018 Parlamentul 
României 

Bejinaru Romeo Activitatea a fost 
mediatizată pe 
site-ul şcolii. 

 
Bunele maniere nu 
se schimbă niciodată 

20.11.2018 Sala de 
clasă 

Dănilă Adina 13309/7.12.2018 

Siguranță prin 
educație rutieră 

21.11.2018 Laborator 
Legislație 
rutieră 

Bunduc Tudor Activitatea a fost 
mediatizată pe 
site-ul şcolii. 

Cum ne putem spori 
capacitatea de 
adaptare 

21.11.2018 Sala de 
clasă 

Ţeoanu 
Anamaria 

12761/22.11.2018 

Săptămâna fructelor 
și legumelor donate 

19-
23.11.2018 

Sala de 
clasă 

Prelipceanu 
Otilia 

12988/28.11.2018 

Lumea se schimbă. 
Noi?-SEG 

21.11.2018 Sala de 
clasă 

Prelipceanu 
Otilia 

12989/28.11.2018 

Tânăra generatie 
poate contribui la 
diminuarea poluării ? 

23.11.2018 Sala de 
clasă 

Crihan Daniela, 
Mîndru Valerica, 
Fedor Alina 

12897/26.11.2018 

Lumea se schimbă 
dacă noi ne vom 
schimba 

23.11.2018 Sala de 
clasă 

Ţuca Mihaela 13005/28.11.2018 

Sărbătorim împreună 
Centenarul 

26-
29.11.2018 

Sălile de 
clasă 

Ciobanu 
Gabriela,Chilariu 
Angelica, 
Apăscăriței 
Beatrice 

13076/29.11.2018 

Drogurile schimbă tot 27.11.2018 Sala de 
clasă 

Fedor Alina 12944/27.11.2018 

100 de ani de la 
Unire 

27.11.2018 Sala de 
clasă 

Bunduc Tudor 12939/27.11.2018 

Efectele drogurilor 
asupra sistemului 
respirator 

28.11.2018 Sala de 
clasă 

Prelipceanu 
Otilia 

13086/4.12.2018 

1 Decembrie – Ziua 
Națională a 
României 

28.11.2018 Sala de 
clasă 

Asaftei Lidia 108/15.01.2019 

Unire în cuget și 
simțiri  

28.11.2018 Sala de 
clasă 

Ţuca Mihaela 13200/4.12.2018 

La mulți ani, 
România! 

29.11.2018 Sala de 
clasă 

Crihan Mihaela-
Daniela, Mîndru 
Valerica 

13256/5.12.2018 

Sărbătorim 
Centenarul 

29.11.2018 Holul liceului Pușcasu Cristina Activitatea a fost 
mediatizată pe 
site-ul şcolii. 
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Categorii de droguri 

30.11.2018 Sala de 
clasă 

Ţeoanu 
Anamaria 

12374/8.11.2018 

Nu-ți vinde viața pe 
țigări ! 

6.12.2018 Sala de 
clasă 

Ţuca Mihaela 12379/11.12.2018 

Alcoolul – 
medicament și 
otravă 

12.12.2018 Laborator 
TIC 

Asaftei Lidia 107/15.01.2019 

Efectele drogurilor 
asupra sistemului 
gastro-intestinal 

19.12.2018 Sala de 
clasa 

Prelipceanu 
Otilia 

295/23.01.2019 

Vin colindătorii, cum 
veneau odată ! 

20.12.2018 Holul liceului Botezatu Daniel, 
Rudişteanu 
Liliana, Şalabină 
Magdalena, 
Ţeoanu 
Anamaria, Balan 
Corina, Gavriluţă 
Cristian 

Activitatea a fost 
mediatizată pe 
site-ul şcolii. 

Iată, vine Moș 
Crăciun ! 

20.12.2018 Sala de 
clasă 

Apăscăriței 
Beatrice 

685/13.01.2019 

Creștini, Crăciunul a 
sosit ! 

20.12.2018 Sala de 
clasă 

Ciobanu 
Gabriela, 
Chilariu Angelica 

680/31.01.2019 

Crăciunul în suflet de 
copil 

20.12.2018 Sala de 
clasă 

Crihan Mihaela-
Daniela 

86/14.01.2019 

Flori dalbe de măr 20.12.2018 CDI Balan Corina, 
Grigoras Daniela 

816/20.12.2018 

Pe urmele lui 
Eminescu 

14.01.2019 Sala de 
clasă 

Ţuca Mihaela 346/28.01.2019 

 
Mihai Eminescu – 
poet universal 

15.01.2019 Sala de 
clasă 

Crihan Mihaela, 
Mîndru Valerica 

693/31.01.2019 

Eminescu – poet 
nepereche 

15.01.2019 Sala de 
clasă 

Ciobanu 
Gabriela, 
Apăscăriței 
Beatrice, Chilariu 
Angelica 

686/31.01.2019 

Singurătatea și 
consumul de droguri 

22.01.2019 Sala de 
clasă 

Ţuca Mihaela 278/22.01.2019 

Uniți suntem mai 
puternici 

23.01.2019 Sala de 
clasă 

Ciobanu 
Gabriela, 
Apăscăriței 
Beatrice, Chilariu 
Angelica 

687/31.01.2019 

Drogurile – moartea 
albă 

23.01.2019 Sala de 
clasă 

Muscă Sanda 290/23.01.2019 

Efectele consumului 
de droguri asupra 
rinichilor 

23.01.2019 Sala de 
clasă 

Prelipceanu 
Otilia 

294/23.01.2019 

24 ianuarie - Unirea 23.01.2019 Sala de Crihan Mihaela- 693/31.01.2019 
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Principatelor 
Române 

clasă Daniela, Mîndru 
Valerica 

24 ianuarie – Mica 
Unire 

23.01.2019 Sala de 
clasă 

Ţuca Mihaela 345/28.01.2019 

Columbofilia- tradiție 

și pasiune 

18.02.2019 Muzeul de 

Stiintele 

naturii 

Ţuca Violeta 1633/27.02.2019 

Efectele consumului 

de droguri asupra 

ficatului 

20.02.2019 Sala de 

clasă 

Prelipceanu 

Otilia 

1413/21.02.2019 

Viciile care ne 

distrug viața 

20.02.2019 Sala de 

clasă 

Asaftei Lidia 3780/6.05.2019 

Drogurile și 

sănătatea mea 

26.02.2019 Sala de 

clasă 

Dănilă Adina 2725/28.03.2019 

Mărțișorul, simbol al 

primăverii 

28.02.2019 Sala de 

clasă 

Apăscăriței 

Beatrice, 

Ciobanu 

Gabriela, 

Muntean Maria 

2078/7.03.2019 

8 martie- Ziua femeii 7.03.2019 Sala de 

clasă 

Ţuca Violeta 2264/13.03.2019 

La mulți ani, iubită 

mamă 

8.03.2019 Sala de 

grupă 

Apăscăriței 

Beatrice 

2795/29.03.2019 

Teribilismul și 

drogurile 

11.03.2019 Sala de 

clasă 

Ţuca Violeta 2265/13.03.2019 

La Francophonie 20.03.2019 Laboratorul 

TIC 

Dănilă Adina 2727/28.03.2019 

Alege între sănătate 

și boală 

20.03.2019 Sala de 

clasă 

Asaftei Lidia 3782/6.05.2019 

Drogurile și vedetele 26.03.2019 Sala de 

clasă 

Dănilă Adina 2726/28.03.2019 

Efectele consumului 

de droguri asupra 

tinerilor 

27.03.2019 Sala de 

clasă 

Preliceanu Otilia 2715/28.03.2019 

Siguranţa online şi 

prevenirea 

delincvenţei juvenile 

3.04.2019 Sala de 

clasă 

Drambă Simona Activitatea a fost 

mediatizată pe 

site-ul școlii 

Inspirație și bun gust 

în arta culinară 

3.04.2019 Holul 

liceului, 

laboratoarele 

de industrie 

alimentară 

Alupoaie Alina, 

Scripcaru 

Simona, 

Tomniuc Oana 

Activitatea a fost 

mediatizată pe 

site-ul școlii 

Fumatul și influența 

anturajului 

10.04.2019 Sala de 

clasă 

Asaftei Lidia 3781/6.05.2019 
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Mirajul și tragedia 

drogurilor: de la 

plăcere la durere 

10.04.2019 Sala de 

clasă 

Prelipceanu 

Otilia 

3375/15.04.2019 

Excursie tematică 15.04.2019 Rădăuți-

Horodnicu 

de Jos-

Sucevița-

Putna 

Dănilă Adina, 

Scripcaru 

Simona, Ţuca 

Violeta, Pandariu 

Roxana 

3420/16.04.2019 

Adolescenții 

subestimează 

puterea drogurilor 

16.04.2019 Sala de 

clasă 

Ţuca Violeta 3421/16.04.2019 

Clasa mea, cea mai 

curată 

16.04.2019 Sala de 

clasă 

Opriță Elena 3549/17.04.2019 

Caravana prieteniei 17.04.2019 Sala de 

clasă 

Apăscăriței 

Beatrice 

3701/19.04.2019 

Excursie tematică 19.04.2019 Iași Lungu Luminița, 

Grădinaru 

Violeta 

 

Educația – prioritate 

globală 

15.05.2019 Laboratorul 

TIC 

Dănilă Adina, 

Bejinaru Romeo, 

Salabină 

Magdalena 

4771/30.05.2019 

Tutun și alcool – o 

combinație 

periculoasă 

15.05.2019 Sala de 

clasă 

Asaftei Lidia 6083/3.07.2019 

Ce se intamplă în 

creier cand consumi 

droguri ? 

16.05.2019 Sala de 

clasă 

Prelipceanu 

Otilia 

4212/20.05.2019 

Educația ne leagă pe 

toți ! 

16.05.2019 Sala de 

clasă 

Ţuca Violeta 4477/27.05.2019 

Drogurile ș legea 16.05.2019 Sala de 

clasă 

Ţuca Violeta 4157/16.05.2019 

Să educăm 

împreuna! 

17.05.2019 Sala de 

spectacole 

Grădinaru 

Violeta 

Activitatea a fost 

mediatizată pe 

site-ul şcolii. 

Festivitatea de 

premiere a 

Concursului național 

de creație literară și 

pictură „Alecu Ivan 

Ghilia” 

17.05.2019 Sala de 

spectacole 

Dohotariu Viorel, 

Grădinaru 

Violeta 

Activitatea a fost 

mediatizată pe 

site-ul şcolii. 

Educația ne unește 27.05.2019 Sala de 

ședințe 

Dir. Dohotariu 

Dumitru-Viorel 

Activitatea a fost 

mediatizată pe 
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site-ul şcolii. 

O lume minunată-

lumea copiilor 

31.05.2019 Sala de 

clasă 

Crihan Daniela, 

Mîndru Valerica 

5713/26.06.2019 

1 iunie – Copilăria 

este dulce 

31.05.2019 Grădinița 

Sendriceni, 

Centrul Zori 

de zi 

Scripcaru 

Simona,Dănilă 

Adina, Tomniuc 

Oana, Fedor 

Alina, 

Dutcovschi 

Gabriela, 

Pușcașu 

Cristina,Oprița 

Elena, Asaftei 

Lidia, Pașcu 

Dorina, Ciocan 

Ramona, 

Bunduc Tudor, 

Salabină 

Magdalena  

4968/4.06.2019 

Nu lăsa alcoolul să-ți 

distrugă zborul ! 

5.06.2019 Sala de 

clasă 

Ţuca Violeta 5076/5.06.2019 

Ziua eroilor 6.06.2019 Sala de 

clasă 

Crihan Daniela, 

Mîndru Valerica 

5715/26.06.2019 

Ziua olimpismului 11.06.2019 Laborator 

TIC 

Nistor Marius. 

Botezatu Daniel 

Activitatea a fost 

mediatizată pe 

site-ul şcolii. 

Ne-am jucat,literele 

am învățat 

12.06.2019 Sala de 

clasă 

Crihan Daniela, 

Mîndru Valerica 

5716/26.06.2019 

La revedere, dragă 

grădiniță! 

12.06.2019 Sala de 

grupă 

Crihan Daniela, 

Mîndru Valerica 

5717/26.06.2019 

Influența și implicarea 

familiei în tratarea 

dependenței 

12.06.2019 Sala de 

clasă 

Asaftei Lidia 6082/3.07.2019 

Alte activitati relevante: 

 Au fost încheiate parteneriate şi protocoale de colaborare cu: 

- Universitatea „Gheorghe Asachi”, Facultatea de Stiința și ingineria materialelor, Iași 

- Universitatea „Ştefan cel Mare”, Facultatea de Stiinte economice și administratie 

publică, Suceava 

- Liceul “Regina Maria” Dorohoi  

- Liceul „Demostene Botez” Trușești 

- Colegiul UCECOM „Spiru Haret” București 

- Şcoala Gimnazială “A. I. Cuza” Dorohoi 

- Şcoala Gimnazială nr.2 Hilișeu-Crișan 

- Şcoala Gimnazială “Alexandra Nechita” Vaslui 
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- Şcoala Gimnazială nr.1 Vicovu de Sus, Suceava 

- Şcoala Gimnazială „Moara Nică” Moara, Suceava 

- Şcoala Gimnazială Liteni, Iași 

- Şcoala Profesională “Gheorghe Burac” Vlăsineşti 

- Grădinița Prieteniei Arad 

- Grădinița „Gulliver” Suceava 

- Primăria comunei Şendriceni 

- Poliţia Şendriceni şi Dorohoi 

- Asociaţia “Eliberare” Bucureşti 

- DGASPC Botoşani 

- Junior Achievement Romania 

- Muzeul Judeţean Botoşani – Secţia Ştiinţe ale naturii 

- ISU “Nicolae Iorga” Botoşani 

- Centrul de zi pentru copii “Zori de zi” Şendriceni 

- Centrul Militar Județean 

- Corpul profesoral al mediatorilor Botoșani 

- Spitalul municipal Dorohoi 
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 1.3.4 Proiecte derulate – cooperarea internationala 

Începând cu anul  şcolar 2018-2019 , Liceul Tehnologic ”Al. Vlahuta” - 
Sendriceni  îşi propune să  îşi  dezvolte dimensiunea  europeană prin 

implicarea în proiecte educaţionale finanţate de Uniunea Europeană prin 
programul Erasmus+, programul Uniunii Europene în domeniul educaţiei , 
formării , tineretului şi sportului pentru perioada 2018-2022. Acest lucru 

constituie o necesitate şi o prioritate pentru echipa managerială şi întregul 
colectiv al şcolii , constituind o modalitate de inovare , eficientizare a actului 
educaţional , de îmbunătăţire a rezultatelor şcolare , de adaptare a procesului 

educaţional la realităţile contemporane  şi , totodată , un mijloc  de creşterea a 
prestigiului şcolii la nivelul comunităţii locale .  

Scoala va promova urmatoarele valorile europene  

 ECHITATE ,  INCLUZIUNE, EGALITATE DE ŞANSE   ; 

 ÎNVĂȚAREA PE TOT PARCURSUL VIEȚII 

 COOPERARE  

 DIALOGUL INTERCULTURAL  

 RESPECT PENTRU DIVERSITATE  

 PARTICIPARE  ŞI CETĂŢENIE ACTIVĂ  

 MULTILINGVISM  

Liceul Tehnologic ”Al. Vlahuta” - Sendriceni urmăreşte  creşterea calităţii 

educaţiei prin promovarea valorilor europene, într-un parteneriat deschis, cu 
implicarea efectivă şi responsabilă a tuturor partenerilor sociali. Dorim să 
satisfacem nevoia fiecăruia de a fi competent în a deţine şi utiliza informaţia, 

deschis spre schimbare şi spre înţelegerea şi respectarea valorilor socio-
culturale ale unei societăţi democratice.  

Şcoala dispune de un colectiv de cadre didactice şi elevi cu deschidere 
pentru colaborare cu colective din alte ţări, pentru participare la proiecte de 
reformă educaţională. 

  Baza materială (acces la internet , săli de clasă dotate cu aparatură 
modernă ) permite legături permanente cu parteneri din şcoli aparţinând 
Comunităţii Europene, facilitând dialogul constructiv, însuşirea şi aplicarea 

strategiilor de învăţare europene. Implicarea în proiecte şi parteneriate 
europene ar putea aduce   o nouă viziune  şcolii dând impulsuri noi asupra 

întregului demers didactic. Schimburile de experienţă vor conduce la 
asimilarea de exemple de bune practici cu o influenţă pozitivă în dezvoltarea 
competenţelor lingvistice, social-civice, digitale, de sensibilizare şi exprimare 

culturală. Astfel, se conturează pentru absolvenţii şcolii posibilitatea de a-şi 
construi  un “profil de formare european”, caracterizat prin interesul şi 

preocuparea  pentru  învăţarea pe tot parcursul vieţii, atât în contexte 
educaţionale  formale, cât şi informale , astfel încât să îşi formeze şi să îşi 
dezvolete competenţele necesare care să le asigure integrarea cu succes pe 

piaţa muncţii , dar şi dezvoltarea personală.    
Liceul Tehnologic ”Al. Vlahuta” - Sendriceni  este  interesat şi preocupat 

de  promovarea  diversităţii culturale , a schimbului   de valori la scară locală, 

naţională şi internaţională, prin implicarea în proiecte şi acţiuni educaţionale 
europene .  
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Nevoile organizației în termeni de dezvoltare a calității și 
internaționalizare identificate sunt: 

 Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ pentru dezvoltarea 

armonioasă a personalităţii elevilor, prin formarea şi dezvoltarea 
competenţelor acestora, în spiritul educaţiei incluzive şi a valorilor 

democraţiei; 

 Asigurarea condiţiilor optime de studiu şi de siguranţă necesare 

desfăşurării unui învăţământ de calitate; 

 Creşterea interesului elevilor şi cadrelor didactice pentru realizarea de 

activităţi educative care să contribuie la promovarea practicilor democratice, 
orientarea elevilor spre realizarea în viaţa publică, exersarea în şcoală a 
calităţii de cetăţean;  

 Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în scopul 
eficientizării activităţilor şi al adecvării la nevoile exprimate de beneficiari;  

 Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte şi 
parteneriate locale, naţionale şi europene.  

 
Comisia pentru proiecte de cooperare interregionala si 

internationala va fi un organism operațional care coordonează activitățile 

proiecte și programele de dezvoltare a dimensiunii europene a școlii. 

Cadrele didactice ale şcolii  au desfășurat de-a lungul timpului și 
desfășoară și în prezent  activități cu specific european proiecte europene 
pentru prevenirea şi combaterea bullyingului , pentru promovarea siguranţei în 
mediul on-line , promovarea valorilor, tradiţiilor româneşti în Europa, proiecte 

de formare şi dezvoltare profesională etc . De asemenea, o parte  din personalul 

didactic al școlii ,   sub 10%,  a participat la cursuri de formare continuă și 
ateliere de lucru organizate de ANPCDEFP , în colaborare cu C.C.D. Botosani , 

cu privire la proiectele europene ERASMUS + , parteneriate strategice , 
mobilităţi etc .  

Strategia instituțională privind activitățile de cooperare și de mobilitate 
europeană incepand cu anul şcolar 2018-2019 are în vedere următoarele 

aspecte:  

 Reorganizarea spaţiului „Programe europene” care este pus la dispoziţie 

cadrelor didactice şi elevilor implicaţi în realizarea proiectelor; 

 Informarea cadrelor didactice şi a elevilor în legătură cu posibilitatea 

desfăşurării unor proiecte de parteneriat strategic sau de mobilitate a 
cadrelor didactice şi a elevilor, cu aplicabilitate în activităţile curriculare; 

 Stimularea elevilor şi cadrelor didactice în vederea comunicării prin 

intermediul internetului (email, alte aplicații, forumuri de discuţii) în 
cadrul unor proiecte educaţionale; .  

 Realizarea de  proiecte comune cu alte şcoli (lingvistice, de cercetare, 
excursii tematice etc.) din zonă, din ţară şi din străinătate.   

 Participarea la schimburi internationale de elevi 

 Aplicarea la termenele stabilite pentru obţinerea de granturi în 

programul Erasmus +.  

 Sprijinirea financiară a apariţiei revistei şcolii şi a activităţilor de 

promovare a imaginii şcolii  

 Alocarea corespunzătoare a fondurilor pentru derularea proiectelor 

ERASMUS + 
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 Realizarea unor parteneriate de tip VET pentru pregatirea elevilor in 

diferite tari ale UE 

 Diseminarea în cadrul unor activităţi specifice,si pe site-ul şcolii, în presa 

locală şi judeţeană a experienţei participării la programele europene şi 
aplicarea în activitatea şcolară.   

 Popularizarea activităţii şcolii, a rezultatelor obţinute de elevi şi cadre 
didactice în cadrul proiectelor în comunitate şi în afara acesteia (mass-

media, internet, publicaţii, revista şcolii), în vederea creşterii prestigiului 
şcolii şi a sentimentului de apartenenţă al elevilor şi al cadrelor 

didactice;  Iniţierea unor proiecte de colaborare cu diferite ONG:-uri, 
firme private;   

 Continuarea parteneriatelor cu institutiile din cadrul comunităţii. 

 Demararea unor proiecte cu finantare europeana nerambursabila pentru 

dezvoltarea scolara 
 
Activităţile derulate în anul şcolar 2018-2019 în domeniul cooperării 

internaţionale şi-au propus: 

 creşterea sentimentului de solidaritate al tinerilor în sensul apartenenţei la 
un spaţiu unic, Europa; 

 implicarea activă a tinerilor în toate domeniile vieţii sociale; 

 familiarizarea cu programul Erasmus+; 

 creşterea spiritului de iniţiativă, de solidaritate a tinerilor; 

 promovarea schimburilor de tineret în vederea dezvoltării unei atitudini 
pozitive faţă de alte culturi; 

 promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii şi implicarea cadrelor didactice 
în noile programe Erasmus+; 

 acumularea experienţei si cunostinţelor, dobândirea aptitudinilor necesare 
pentru a trăi, a munci într-o societate europeană. 

S-au realizat: 

1. Stabilirea planului de activitate si a responsabilităţilor fiecărui membru 
Septembrie - Octombrie 2018; 

2. Ziua Europeana a Limbilor straine - 25 -28  Septembrie 2018; 
3. Inscrierea pe site-ul Olyfran în vederea participarii la ediţia din 2018 a 

Olimpiadei Francofoniei; 
4. Mentinerea corespondentei şcolii noastre pe portalul e-twinning in vederea 

gasirii unor eventuali parteneri pentru viitoare proiecte; 
5. Participarea la sedinţele organizate de ISJ Botoşani, prin inspector Rodica 

Mighiu, cu responsabilii Comisiilor de cooperare internaţională din unităţile 
şcolare si la alte intalniri organizate la nivel local de catre institutii 
interesate/implicate in proiecte de cooperare internatională 

6. Mentinerea corespondentei cu partenerii din strainatate/ traducerea 
diverselor documente de catre profesorii de limbi straine 

7. Participarea la seminariile „E-twinning  
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8.  Organizarea activităților dedicate Zilei Francofoniei, Spring Day și a Zilei 
Europei 

9. Participarea la Olimpiada Internationala a Francofoniei, inscrierea scolii pe 
site-ul Olyfran si participarea la concurs - diplome 

10.  Propunerea și realizarea unor activități menite să promoveze studierea 
limbilor străine, învățarea permanentă, utilizarea resurselor on line pentru 
limbi străine, în cadrul săptămânii Școala Altfel. 

Au fost depuse 3 proiecte ERASMUS+ 

 LIMBA FRANCEZA – O SANSA! CONSORTIU JUDETEAN PENTRU 
ADAPTAREA STRATEGIILOR DE PREDARE INVATARE/EVALUARE A 

LIMBII FRANCEZELA EUROPA ACTUALA (KA 101) – proiect aprobat; 

 STAGII DE PRACTICA IN CONTEXT EUROPEAN – PERSPECTIVA DE 

DE DEZVOLTARE PROFESIONALA SI DE INSERTIE PE PIATA 
MUNCII; (KA 102) 

 EDUCATIE INCLUZIVA DE CALITATE IN RAPORT CU MODELE 

EUROPENE DE INVATAMANT; (KA 101) 
 (Sursa - rapoartele şi procesele verbale existente la nivelul şcolii) 

1.3.5 Dezvoltarea bazei materiale 

 S-au realizat achiziţii pentru ferma didactică din surse proprii de 

finanţare. 

 S-au reamenajat laboratoarele de specialitate 

 S-au realizat dotari pentru laboratoarele si atelierele unitatii 

 S-au achizitionat calculatoare pentru inlocuirea unui laborator de 
informatica din cele existente in unitate 

 (Sursa - rapoartele şi procesele verbale existente la nivelul şcolii, datele 
din contabilitatea unităţii) 
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1.3.6 Evaluarea calităţii învăţământului  

 

Obiective propuse la nivelul ariei curiculare / comisiei: 
 

 Îndeplinirea obiectivelor propuse în Planul de îmbunătăţire a activităţii. 
 Culegerea dovezilor privind satisfacerea principiilor de calitate şi prelucrarea datelor. 
 Monitorizarea îndeplinirii Planului de îmbunătăţire. 
 Monitorizarea activităţilor realizate în cadrul ariilor curriculare şi comisiilor. 
 Completarea la timp a datelor cerute în platforma online 
 Pregătirea pentru viitoarea Evaluare Externă Periodică/Acreditare realizată de ARACIP 



Activitati realizate la nivelul ariei curiculare / comisiei : Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității  

 

Activitatea realizata 

 

Data sustinerii 

activitatii 

 

Locul desfasurarii activitatii 

 

Cine a sustinut activitatea 

 

Dovada/ Numarul de 

inregistrare a procesului 

verbal  

Analiza indeplinirii Planului de 

Imbunatatire pe anul scolar 2017-2018 

Septembrie 

2018 

Localul Sendriceni C.E.A.C. Nr. 8623 / 12.09.2018              

Realizarea Planului 

managerial/Programului de activitate pe 

pentru anul şcolar 2018-2019. 

Septembrie 

2018 

 

 

Localul Șendriceni 

 

C.E.A.C. 

Nr. 9075  / 26.09.2018  

Nr . 8621 / 12.09.2018 

Realizarea Planului de îmbunătăţire a 

activităţii. 

Septembrie 

2018 

Localul Șendriceni C.E.A.C. 

directori 

Nr.  8622  / 12.09.2018 

 

Finalizarea Raportului Anual de 

Evaluare Internă 2017-2018 

 

 

Octombrie 2018 

 

Localul Șendriceni 

 

C.E.A.C. 

Compartiment Secretariat 

 

 

Nr. 11235/ 12.10.2018 

 

Inițializarea Raportului Anual de 

Evaluare internă 2018-2019 și 

completarea datelor  

 

Octombrie 2018 

 

Localul Șendriceni 

 

C.E.A.C 

 

Platforma online 

 

Actualizarea   afişierului  C.E.A.C. din 

toate spaţiile şcolare. 

 

Octombrie 2018 

Afișierul de la Dorohoi și cel 

de la Șendriceni 

Sachelaru Laurențiu Nr. 11979 / 31.10.2018 

 

Aplicarea chestionarelor de nevoi 

pentru elevi/părinți (opționale și CDL) 

 

15.01.2019 

 

Localul Șendriceni/Dorohoi 

 

 

Sachelaru Laurențiu 

 

chestionare 
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Analiza activităţii la aria curriculară 

,,Limbă şi comunicare’’ privind 

îndeplinirea criteriilor de calitate. 

 

 

Martie 2019 

Localul Sendriceni C.E.A.C. Proces verbal comun 

Analiza activităţii la aria curriculară 

,,Matematică şi ştiinţă’’ privind 

îndeplinirea criteriilor de calitate. 

 

 

 

Aprilie 2019 

Localul Sendriceni C.E.A.C. Proces verbal comun 

Analiza activităţii la aria curriculară 

,,Om  şi societate’’ privind îndeplinirea 

criteriilor de calitate. 

 

 

Iunie 2019 

Localul Sendriceni C.E.A.C. Proces verbal comun 

Analiza activităţii la aria curriculară 

,,Tehnologii ’’ privind îndeplinirea 

criteriilor de calitate. 

 

 

Iunie 2019 

Localul Sendriceni C.E.A.C. Proces verbal comun 

Şedinţa de analiză a CEAC pe anul 

şcolar 2018-2019 

 

 

01.07.2019 

Localul Sendriceni C.E.A.C. Proces verbal 
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Alte activitati relevante la nivelul ariei curiculare/comisiei: Comisia pentru 
evaluarea și asigurarea calității 
 

 Introducerea periodică și la timp a activităților pe platforma online  
 A fost realizat Planul de  îmbunătăţire pentru anul şcolar 2018-2019, care  a fost aprobat de  

C.A. al şcolii. 
 Au fost completate datele finale pentru  R.A.E.I. pe anul școlar 2018-2019, pe platforma 

https://calitate.aracip.eu 
 R.A.E.I. pentru anul școlar  2018-2019 a fost finalizat pe platforma de sprijin la termenul 

stabilit de ARACIP. 
 Au fost completate datele pentru anul școlar 2018-2019 pe platforma 

https://calitate.aracip.eu 
 Se  desfăşoară ore de pregătire pentru obiectele de bacalaureat după un program stabilit 

împreună cu elevii. 
S-au realizat 

 Repararea utilajelor agricole -întreținere și vopsire 
 Achiziționat material didactic pentru grădiniță. 
 Achiziționat scule pentru ateliere școlare (truse de scule, mașini de găurit, etc ). 
 Reactivi pentru laboratorul de chimie. 
 Repararea și vopsirea gardului la terenul de fotbal. 
 Finalizarea investitiei pentru iaz. 
 Intalnirea cu scriitori originari din județul Botoșani. 
 Proiecte derulate cu Poliția Dorohoi 
 Realizat reparații curente în locația Șendriceni. 

 

 

 (Sursa - raportul de validarea a inspecţiei desfăşurate în anul şcolar 
precedent)
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1.4 Contextul naţional 

 

PRIORITĂŢI NAŢIONALE 
 

 Învăţarea centrată pe elev 

 Parteneriatul cu întreprinderile 
 Dezvoltare curriculum 

 Dezvoltare de standarde 
 Formarea continuă a personalului (metodică) 
 Asigurarea calităţii 

 Orientarea şi consilierea 
 Sistemul informaţional 
 Modernizarea bazei materiale 

 Management educaţional 
 Şanse egale 

 Utilizarea TIC în predare 
 Elevii cu nevoi speciale 
 Zone dezavantajate; zone rurale 

 Formarea continuă a adulţilor 
 Integrarea europeană 

 Dezvoltarea de materiale pentru formare diferenţiată 
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1.5 Obiectivele şi priorităţile la nivel regional şi local 

 
A) Obiectivele şi priorităţile la nivel regional (sursa PRAI mai 2009) 

 
1. Adaptarea  retelei scolare si a ofertei  de formare profesionala 

initiala la cerintele pietei muncii si a optiunilor elevilor.  

  Tinta : Scaderea ratei somajului in randul tinerilor raportat la 

populatia activa de la 19,1 (2006) % la 15% (2013). 
2. Cresterea participarii la programe de FPC prin reteaua IPT 

 Tinta:Cresterea ponderii populatiei cu grad ridicat de pregatire/calificare 

(min. nivelul 2) prin programe de formare continua de la 12,5 % in 2006 la 30 
% in 2013. 
3. Asigurarea egalitatii de sanse in formarea initiala  

Tinte: Reducerea ratei de parasire timpurie de  la 22,98 % in 2006 la 
10% in 2013. 

           Cresterea gradului de cuprindere in mediul rural, in grupuri 
dezavantajate ( copii cu CES) 
4. Dezvoltarea resurselor umane din sistemul IPT in vederea 

asigurarii calitatii in formare 

  Tinta: Cresterea ratei de participare a cadrelor didactice la cursuri de 

formare continua, cu un ritm de 25% din total/ an scolar 
5. Dezvoltarea infrastructurii unitatilor scolare IPT, in vederea 

asigurarii calitatii in formare 

 Tinta: realizarea de unitati scolare reprezentative-campusuri scolare 
IPT la nivelul regiunii-20 ( minim 3 unitati pe fiecare judet) 
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B) Obiectivele şi priorităţile la nivel local (sursa PLAI Botoşani  2013-

2020) 
 

Obiectiv 1: Adaptarea reţelei şcolare şi a ofertei de formare profesională 

initială , la cerinţele pieţei muncii şi opţiunilor elevilor. 
Ținta / Rezultate măsurabile:   

 Reducerea procentului de tineri șomeri din total șomeri de la 21% din 
numărul șomerilor  în 2006 la 15 % în 2013. 

 
Obiectiv 2: Creşterea ponderii populaţiei cu grad ridicat de calificare prin 
programe de formare continuă. 

Ţintă/rezultate măsurabile:  

 Creșterea ponderii populației cu grad ridicat de pregătire/calificare 

(min. nivelul 2) prin formarea continuă de la 12,5% în 2006 la 30 % în 
2013. 

 
Obiectiv 3:  Asigurarea egalităţii de şanse în formarea iniţială 
Ţintă/rezultate măsurabile:  

 Reducerea ratei de părăsire timpurie a şcolii, de  la 66,38 % în 2006 la 
10% în 2013.  

 Creşterea ponderii populației cu grad ridicat de pregătire/calificare 
(min. nivelul 3) din mediul rural de la 31% în 2004 la 60% in 2013 

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

Ţintă/rezultate măsurabile: 

 Creşterea ratei de participare a cadrelor didactice la cursuri de formare 

continuă, cu un ritm de 25% din total/ an şcolar. 

 Realizarea unei pregătiri profesionale la nivelul ţărilor din Uniunea 

Europeană în cel puţin 60% din unităţile de învăţământ profesional şi 
tehnic. 
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CAPITOLUL 2 – ANALIZA NEVOILOR  

 

2.1 Analiza mediului extern  

2.1.1 Analiza demografică a zonei ocupaţionale 

Repartizarea populaţiei pe medii de rezidenţă influenţează direct 

structura de ocupare a forţei de munca. Astfel, in  zonele analizate există o 
populaţie ocupată preponderent în sectorul primar (agricultură), sectoarele 

secundar şi terţiar fiind dezvoltate în municipiul Dorohoi. 

Dacă se analizează din punct de vedere demografic localităţile 
arondate zonei se poate obţine o imagine asupra structurii acesteia  putând 

trage concluzii asupra dezvoltărilor de perspectivă ale zonei.  
Date obţinute din comuna Sendriceni: 

 Nr. locuitori – 4208 

 Nationalitatea predominanta - romana 

 Etnii nu este cazul 

 Orientarea religioasa, culte recunoscute: 85% ortodoxi 15% 

penticostali. 

 ocupaţia de baza agricultura 80%  

 persoane plecate la munca in strainatate aproximativ 10% 

 Structura populaţiei pe grupe de vârsta: 
o 0-15 ani – 767 

o 15-19 ani – 329 
o Peste 19 ani -3112 

 Populaţia activa ocupata in domeniile 

 Agricultura - 50 

 Comerţ - 10 

 Servicii -15 

 Mica industrie 

 prel. Lemn - 6 
 Prel. lapte - 20 
 Panificaţie – 15 

 Bugetari  - 90 

 Şomeri  - 10 

 
Analiza datelor furnizate de PLAI la nivelul zonelor din care unitatea scolara 

isi recruteaza elevii permite realizarea următoarelor  date centralizatoare: 
 

Profilul demografic al zonelor ocupaţionale din care unitatea îşi recrutează 
elevii 
(Sursa PLAI Botoşani  mai 2009) 

Populaţia  



LICEUL TEHNOLOGIC  „ALEXANDRU VLAHUŢĂ” ŞENDRICENI 

PAS 2013-2020 –PLAN OPERAŢIONAL 2019-2020 

  69/119 

 

Zona 
ocupationala 

Suprafata 
totala 
km2 

Total 
1992 

Total 
2002 

Masculin 
2002 

Feminin 
2002 

< 10 
ani 

10-14 
ani 

15-19 
ani 

20-24 
ani 

25-54 
ani 

55-59 
ani 

> 60 
ani 

Densit. 
/km2 

Spor 
mediu 
anual 

Ritm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 

Zona 2 402,1 52382 48906 23702 25204 5649 4214 4272 3284 19733 1987 9767 121,63 -347,6 -0,66 

Zona 11 457,55 29071 29461 14278 15183 3969 2116 1820 2022 9334 1501 8699 64,39 39 0,13 

Total judet 

4985,69 463592 452834 222071 230763 57195 36756 35304 32292 173864 20085 97338 90,83 -1075,8 -0,23 

 
Ponderea populaţiei pe grupele de vârstă 10-14 şi 15-19 ani în anul 2002 

 

ZONE OCUPATIONALE TOTAL (%) Masculin  (%) Feminin  (%) 10-14 (%) 15-19 (%) 

2 10,70 10,67 10,95 11,46 12,10 

11 6,40 6,42 6,59 5,75 5,15 

TOTAL JUDET 100,00 49,04 50,96 8,12 7,79 
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Situaţie privind presiunea populaţiei nonactive asupra populaţiei active 
 

ZONE OCUPATIONALE 

TOTAL 

POP. 

<   15 ani > 60 ani <15 + >60 ani 15 - 60 ani 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

2 48906 9863 20,16 9767 19,97 19630 40,13 29276 59,87 

11 29461 6085 20,65 8699 29,53 14784 50,18 14677 49,82 

TOTAL 78367 15948  18466  24414  44953  

 

Structura populaţiei pe naţionalităţi 

Zona 
ocupaţională 

Populaţie 

Total Romani % Rromi % Ucraineni % Ruşi % Maghiari Evrei 
Alte 
etnii 

2 48906 48387 98,93 451 0,92 8 0,01 - - 7 40 13 

11 29461 29451 99,96 5 0,016 - - - - 4 - 1 

Total judeţ 452834 447426 98,8 3391 0,74 896 0,19 699 0,15 83 1/4 225 
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Populaţia activă pe zone ocupaţionale 

Zona 
ocupaţională 

P O P U L A T I A 

TOTAL 
JUDET 

ACTIVA 

TOTAL 
POP. 

ACTIVA 

 OCUPATA NEOCUPATA 

% 
TOTAL 
POP. 

OCUPATA 
% Masculin 

< 30 
% 

30-40 
% 

40-50 
% 

> 50 % 
TOTAL POP. 
NEOCUPATA 

% < 30 % 
30-40 

% 
40-50 

% 
> 50 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Zona 2 48906 23219 47,48 19677 84,75 10017 72,08 79,08 69,70 79,14 3542 15,25 27,92 20,92 30,30 20,86 

Zona 11 29461 14199 48,20 13581 95,65 7751 44,38 72,79 86,29 96,54 618 4,35 55,62 27,21 13,71 3,46 

Total judeţ 452834 213730 47,20 189708 88,76 103652         24022 11,24 
  

      

 

Populaţia inactivă pe zone ocupaţionale 

Zona 
ocupaţională 

 

POPULATIA INACTIVA 

TOTAL 
POP. 

INACTIVA 

% 
ELEVI + 

STUDENTI 
% Pesionari % 

Alte 
categorii 

% 

1 18 19 20 21 22 23 24 25 

Zona 2 25687 52,52 9243 35,98 9431 36,72 7013 27,30 

Zona 11 15262 51,80 4002 26,22 6351 41,61 4909 32,16 

Total judeţ 239104 52,80 75284 31,49 91171 38,13 72649 30,38 
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Recensământul populaţiei şi al locuinţelor 2002 - statutul profesional 
 

Zona 
ocupationala 

SALARIATI 
PATRONI 

(intreprinzatori privati) 
Lucratori pe cont 

propriu 
Membrii ai unor soc. 

Agricole proprie 
Lucratori familiali in 

gosp. Proprie 
Alta situatie 

TOTAL 
din care 
Masculin 

TOTAL 
din care 
Masculin 

TOTAL 
din care 
Masculin 

TOTAL 
din care 
Masculin 

TOTAL 
din care 
Masculin 

TOTAL 
din care 
Masculin 

2 12815 6570 283 190 4773 3425 18 10 4012 1298 75 50 

11 2281 1370 46 35 5353 4125 8 3 6151 2395 66 51 

Total judeţ 86521 45643 2359 1663 52941 41539 272 156 62475 24965 897 688 

 
 
 Recensământul populaţiei şi al locuinţelor 2002 - sectorul în care lucrează persoana 

 

Zona 
ocupa-
tionala 

Persoane din 
sectorul de stat 

Persoane din 
sectorul privat 

Persoane din 
sectorul mixt 

Persoane din 

gospodaria 
proprie 

Persoane din 
alte gospodaria 

Persoane din 

sector 
nedeclarat 

TOTA

L 

din care 
Masculi

n 

TOTA

L 

din care 
Masculi

n 

TOTA

L 

din care 
Masculi

n 
TOTAL 

din care 
Masculi

n 

TOTA

L 

din care 
Masculi

n 

TOTA

L 

din care 
Masculi

n 

2 5117 2658 8488 4413 670 315 7701 4157 0 0 0 0 

11 1091 613 2316 1499 62 58 10436 5809 0 0 0 0 

Total 

judeţ 35004 18069 65472 37316 3302 1762 

10168

7 57507 0 0 0 0 

 

 
Recensamantul populaţiei - 19 martie 2002 - populaţia de 10 ani şi peste după nivelul şcolii absolvite 
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ZONA 
OCUPA-

TIONALA 

superior 
de lunga 

durata 

superior 
de scurta 

durata 

postliceal 
si de 

maistri 

liceal 
profesional 
si de 

ucenici 

secundar 
inferior 

(gimnazial) 

primar 
fara 
scoala 

absolvita 

scoala 
absolvita 

nedeclarata 

2 1413 100 1076 8177 7257 12286 12971 3136 8 

11 216 26 208 2214 3136 9049 8573 2373 2 

Total judeţ 12030 847 8241 61455 55674 120040 108853 28330 199 
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Centralizator cu elevii de gimnaziu, clasele VII-VIII înscrişi în anul şcolar 2017-2018 la şcolile din bazinul demografic al 

unităţii 
DENUMIRE Localitate VII VIII 

SCOALA  CORNERSTONE Dorohoi 13 17 

SCOALA GIMNAZIALA NR 1 DOROHOI Dorohoi 25 33 

SCOALA GIMNAZIALA NR 4 DOROHOI Dorohoi 27 15 

SCOALA GIMNAZIALA NR 7 "ALEXANDRU IOAN CUZA" DOROHOI Dorohoi 47 43 

SCOALA GIMNAZIALA NR 8 "MIHAIL KOGALNICEANU" DOROHOI Dorohoi 82 76 

SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 "STEFAN CEL MARE" DOROHOI Dorohoi 30 37 

SCOALA GIMNAZIALA NR. 5 "SPIRU HARET" DOROHOI Dorohoi 77 82 

SCOALA GIMNAZIALA BRAESTI Braesti 28 37 

SCOALA GIMNAZIALA "DIMITRIE POMPEIU" BROSCAUTI Broscauti 23 31 

SCOALA GIMNAZIALA NR 1 CORDARENI Cordareni 20 27 

SCOALA GIMNAZIALA CORLATENI Corlateni 38 33 

SCOALA GIMNAZIALA FUNDU HERTII Cristinesti 30 22 

SCOALA GIMNAZIALA NR 1 CRISTINESTI Cristinesti 29 26 

SCOALA GIMNAZIALA DERSCA Dersca 21 33 

SCOALA GIMNAZIALA DIMACHENI Dimacheni 15 17 

SCOALA GIMNAZIALA NR 1 DUMENI Dumeni 31 15 

SCOALA GIMNAZIALA NR 2 DUMENI Dumeni 17 11 

SCOALA GIMNAZIALA NR 1 HAVIRNA Havarna 39 42 

SCOALA GIMNAZIALA EZER Hiliseu-Horia 18 19 

SCOALA GIMNAZIALA HILISEU-CRISAN Hiliseu-Horia 19 19 

SCOALA GIMNAZIALA HILISEU-HORIA Hiliseu-Horia 13 17 

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAIL SADOVEANU" DUMBRAVITA Dumbravita 46 31 

SCOALA GIMNAZIALA "STEFAN CEL MARE" IBANESTI Ibanesti 15 31 

SCOALA GIMNAZIALA LOZNA Lozna 16 12 

SCOALA GIMNAZIALA STRATENI Lozna 22 23 

SCOALA GIMNAZIALA NR 1 SENDRICENI Sendriceni 30 34 

SCOALA GIMNAZIALA LISNA Lisna 12 14 

SCOALA GIMNAZIALA NR 1 SUHARAU Suharau 15 17 

SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 SUHARAU Suharau 12 12 

SCOALA DE ARTE SI MESERII "SFANTUL ANDREI" SMIRDAN Smirdan 12 17 

SCOALA GIMNAZIALA VACULESTI Vaculesti 24 21 

SCOALA GIMNAZIALA NR 1  "PROF. OCTAVIAN IONESCU" VORNICENI Vorniceni 35 26 

SCOALA GIMNAZIALA NR 1 VORNICENI Vorniceni 44 56 

 TOTAL 925 946 

 

 



LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU VLAHUŢĂ” ŞENDRICENI 

PAS 2013-2020 –PLAN OPERAŢIONAL 2019-2020 

  75/119 

 
 
CONCLUZII 

 
1. Repartizarea populaţiei pe medii de rezidenţă influenţează direct 

structura de ocupare a forţei de munca 

2. Proporţie ridicata a populaţiei care trăieşte in mediul rural  

3. Se remarcă faptul ca populaţia zonei are un grad de îmbătrânire relativ 

ridicat, grad generat de migraţiile populaţiei active în perioada anterioară 
1989 către alte pieţe de forţă de muncă. 

4. Rata şomajului în creştere  

5. Pe grupe mari de vârstă, populaţia va înregistra reduceri importante la 
grupa 0-14 ani, grupa 65 ani şi peste şi creşteri pentru grupa 15-64 ani 

(resurse de muncă). 

6. Populaţia cu vârsta cuprinsa intre 15-19 ani, in perioada 2014-2020 va 
avea o evoluţie descendentă cu aproximativ 20,71%. 

7. Populaţia din categoria de vârsta 15-24 ani va descreşte în intervalul 
2005-2025 cu apr. 14,30%. 

8. Pentru următorii 2 ani există o constanţă în numărul viitorilor absolvenţi 
de gimnaziu la şcolile din care unitatea îşi recrutează elevii la liceu. 
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2.1.2 Profil economic al zonei ocupaţionale 

 

Date furnizate de Primăria Comunei Sendriceni 

 

 Numar firme private ce activeaza pe raza comunei si domeniile 

de activitate: 
o Agricultura - 8  
o Comert -9 

o Prelucrare lapte  - 2 
o Tamplarie – 5 

o Morarit 4 

 Numar de intreprinderi individuale ce activeaza pe raza comunei 

si domeniile de activitate: 
o Pomicultura  5 
o Agricultura 40 

o Cresterea animalelor 15 

 Reteaua de drumuri ce traverseaza comuna: 

o Nationale – 10Km 
o Judetene – 15 Km 
o Comunale – 35 Km 

 Reteaua de transporturi la nivelul comunei 
o  Servicii oferite de firma VIMAR SPEED SRL   

 Infrastructura culturala: 
o Biblioteci- 1 

o Centre de zi - 1 
o Lacase de cult – 6 

 Proiecte aflate in derulare pe raza comunei: 
o Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Gimnaziala 

Alecu Ivan Ghilia cu o valoare a investitiei de 2.743.000 lei 
o Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Primara Victor 

Isaceanu Padureni cu o valoare a investitiei de 1.005.000. 

lei 
o Modernizare drumuri comunale în comuna Șendriceni  in 

valoare de 7.718.000 lei 
o Construire și dotare cămin cultural , sat Șendriceni , 

comuna Șendriceni in valoare de 1.950.000 lei  

o  Construire grupuri sanitare Scoala Primara Stefan Airinei 
Horlaceni  in valoare de 81.000 lei  

o    

 Proiecte prognozate: 
o Alimentare cu apa si canalizare localitatea Sendriceni cu o 

valoarea a investitiei de 150.000.000  lei 
o Construire gradinita sat Sendriceni cu o valoarea a 

investitiei de 921.000 lei 
Construire sala de sport la Liceul Tehnologic Alexandru Vlahuta Sendriceni 
cu o valoarea a investitiei de 3.500.000  lei 
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2.1.3 Analiza pieţei muncii în zonele ocupaţionale 2 si 11 

Analizând PLAI Botoşani capitolul Profilul economic al judeţului Botoşani 

putem obţine următoarele informaţii: (sursa PLAI Botoşani mai 2009) 

 

Variatia populatiei rezidente in mediul urban pe judete in intervalul 

1999-2004 
 

Judeţ 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Botosani 40.01 39.72 39.32 39.24 37.00 36.77 41.61 

 Sursa: Anuare INS 1999-2005 

 

Populatia pe grupe de varste, judete si medii rezidentiale, 2005 
 

Judet 
Total populatie 0-14 ani 15-19 ani 

Urban Rural Urban Rural Urban Rural 

Botosani 192369 267531 32305 54331 19963 18847 

Sursa: INS 

 

Structura populaţiei pe grupe de vârste în judeul Botoşani, în 2004 
 

Judet Grupe de varsta 

Populatie, 

nr. 
locuitori 

sub 15 

ani 

15-19 

ani 

20-24 

ani 

25-29 

ani 

30-64 

ani 

Peste 

65 
ani 

Botosani 459195 19.46 8.30 7.02 7.77 26.96 30.49 

Sursa: Anuar INS 2005 

 

 

 2000 2001 2002 2003 2004 

Grupa de varsta 
(ani) 

5-9 5-9 
10-
14 

5-9 
10-
14 

5-9 
10-
14 

10-
14 

Botosani 
2967

9 
3003

8 
3717

2 
2839

7 
3613

8 
2863

5 
3391

8 
3173

6 

Sursa: Anuare INS 2001-2005 
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 Evoluţia populaţiei de vârsta preşcolară şi şcolară, pe judeţe, în 
intervalul 2003-2025 

 

Judete/Grupe de 
varsta (ani) 

2003 2005 2010 2015 2020 2025 

Botosani 145.2 143.2 134.8 124.9 119.6 115.6 

3-6 22.6 23.6 22.2 22.0 20.9 19.2 

7-14 51.4 48.1 45.9 45.3 43.9 42.1 

15-24 71.2 71.4 66.8 57.5 54.8 54.3 

Sursa: INS 
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2.2 Analiza mediului intern  

2.2.1 Elevi şcolarizaţi în unitatea de învăţământ 

Analizând datele statistice din S.C. – urile şcolare, putem remarca 
următoarele aspecte: 

 Un număr relativ constant de elevi – fluctuaţii mici -( în jurul a 1000 
de elevi ) în anii analizaţi, dar cu un trend descrescător , ajungând la 

840 elevi la începutul anului 2010-2011 pentru grupul şcolar, 
respectiv 810 în anul școlar 2011-2012 şi 753 în 2014-2015. In 2015-

2016 au activat in scoala 1119 elevi iar in anul 2016-2017 au fost 

inmatriculati 1125 elevi. In SC0 pentru 2017-2018 figureaza 1124 
elevi. 

 Raportul masculin/feminin este în jur de 5/3; 

 Un număr mic de elevi din zona locală ( Şendriceni ) şi un număr 

uneori mai mult decât dublu de elevi din zonele limitrofe. Aproximativ 
10% dintre elevii de liceu provin din urban și 90% din rural.  

 Se constată o scădere a interesului elevilor din mediul urban faţă de 
cel rural pentru accesul în unitate la începutul anului şcolar 2010-
2011, și accentuare în 2017-2018. 

 Numărul elevilor de anul de completare (din 2007-2008) este mai mare 

în comparaţie cu anii precedenţi, cu un maxim în anul şcolar 2004-
2005. Pentru anul şcolar 2009-2010 se poate observa scăderea 
numărului de elevi aproape la nivelul anului 2006-2007; Pentru 2011-
2012 se constată dispariția claselor școlarizate prin anul de completare 
și apariția claselor de stagii de pregătire practică. 

 Se constată creşterea numărului de elevi pe ruta directă la 588, în 

condiţiile generalizării învăţământului liceal tehnologic in 2010. Prin 
stagii de pregătire practică au fost școlarizați 92 elevi în 3 clase. In 

2016-2017 a functionat o singura clasa de stagiu cu calificarea 
Tamplar universal. In anul 2017-2018 nu mai exista in oferta scolii 

nici o clasa de stagii. 

 Nu mai există clase cu frecvență redusă. În anul şcolar 2009-2010 s-a 

redus numărul de elevi la frecvenţă redusă la 34 deoarece nu a mai 
fost aprobată clasa a XI-a, înființându-se clase de seral. În anul 2011-

2012 nu s-a realizat nici o clasă de seral. Incepand cu  anul şcolar 

2013-2014 nu mai avem clasă de seral. 

 Din 2012 s-a reînfiinţat şcoala profesională cu durata studiilor de 2 

ani, după clasa a IX a. 

 În 2012-2013 au fost şcolarizaţi 30 de elevi prin şcoala profesională în 

calificarea mecanic agricol. 

 Pentru 2014-2015 există 4 clase de elevi în primul an de şcoală 

profesională de 3 ani. 

 In anul scolar 2015-2016 unitatea functioneaza cu 12 clase de scoala 

profesionala si o clasa de stagii de pregatire totalizand un numar de 
369 elevi. 

 Pentru 2016-2017 unitatea functioneaza cu 14 clase de scoala 
profesionala si o clasa de stagii. Efectivele de elevi/clasa sunt de peste 

28 elevi in medie la invatamantul profesional. 
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 In anul scolar 2017-2018 la nivelul unitatii sunt scolarizati elevi in 
invatamantul profesional in 15 clase. 

 Numarul de clase de invatamant profesional s-a mentinut si pentru 
anul scolar 2018-2019. 

 In 2019-2020 functioneaza 16 clase de invatamant profesional si 13 
clase de nivel liceal tehnologic. Din cauza numarului redus de elevi au 

fost comasate doua dintre clasele a XII-a din unitate. 
( Vezi anexa A.11) 
Sursa: Statisticile şcolare 
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2.2.2 Pierderi cohortă înregistrate pe ruta de profesionalizare 
progresivă 

În urma analizei pierderilor cohortă înregistrate pe ruta de 
profesionalizare progresivă precum şi pe ruta directă se pot trage 

următoarele concluzii: 

 Pierderile din liceu tehnologic ruta directă sunt de 31 elevi în 

anul şcolar 2010-2011, 26 elevi în 2011-2012. Pentru anul 
şcolar 2012-2013 pierderile au fost de 8 elevi. În 2013-2014  a 
incetat calitatea de elev pentru 37 elevi din învăţământul liceal. 

In 2016-2017 au parasit scoala un numar de 42 elevi 

 La ruta progresivă de calificare s-au înregistrat 18,75% pierderi 

în 2010-2011, 5,56% în 2011-2012. În  2013-2014 pentru un 
număr de 4 elevi a incetat calitatea de elev. 

 Pierderile la trecerea de la clasa a X-a la stagiile de practică sunt 
în număr de 91 elevi dar  au venit şi elevi de la alte unităţi 

şcolare care nu au acreditare pentru nivelul 2 pentru a continua 
cursurile în unitatea noastră. 

 Din statistici reiese un număr mare de pierderi la liceu, dar 

trebuie luat in considerare că în 2012 si 2013 elevii au fost 
admisi la liceu în clasa a IX a apoi au trecut la scoala 

profesională de 2 ani. Există un număr de 30 elevi în 2012-2013 
si 83 în 2013-2014 elevi care au optat scoala profesională de 2 
ani. 

 In anul scolar 2012-2013 in scoala profesionala au fost admisi 
30 elevi, in 2013-2014 au fost admisi 80 elevi iar in anul scolar 

2014-2015 au fost admisi 111 elevi. 

 Numarul elevilor din invatamantul profesional care au parasit 

unitatea inaintea finalizarii cursurilor a fost de 16 elevi in 2013-
2014 si de 23 elevi in 2014-2015. In 2015-2016 s-au inregistrat 

un numar de 3 elevi de invatamant profesional care au parasit 
scoala inainte de finalizare. In anul scolar 2016-2017 numarul 
elevilor de invatamant profesional care nu au finalizat cursurile 

a fost de 16 iar in anul scolar 2017-2018 de 12. 

 In 2018-2019 s-au inregistrat un numar de 4 elevi de 

invatamant profesional care au parasit scoala inainte de 
finalizarea anului scolar. La nivel liceal s-au inregistrat un 

numar de 20 elevi care au renuntat la a frecventa cursurile in 
timpul anului sau nu s-au prezentat la cursuri. 

 Se constata o crestere a interesului elevilor pentru invatamantul 

profesional si tehnic. 
( Vezi anexele A.1) 

Sursa: Statisticile şcolare 
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2.2.3 Cauzele pierderilor înregistrate pe ruta profesională progresivă la 
sfârşitul anului şcolar 2018-2019 

Cauzele pierderilor, fie prin liceu tehnologic fie pe ruta profesională 

progresivă, constituie un prilej de analiză şi de reflecţie pentru conducerea 
şcolii şi pot fi rezumate astfel: 

 În datele analizate de-a lungul anilor cel mai mare număr de pierderi 
se regăseşte la S.A.M. 47 în 2008-2009  în mare măsură aceștia fiind 

copii neşcolarizaţi care nu s-au prezentat la şcoală deloc şi copii 
repetenţi; 

  La sfârşitul anului şcolar 2013-2014 numărul elevilor de pe ruta de 

formare progresivă a scăzut si datorită faptului că din cauza 
numărului redus de elevi din anumite clase unitatea a fost in situaţia 

de a  renunta la clasa a XII domeniul tehnic, claificarea profesională 
Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii. 

 La stagiile de pregătire practică pentru 2011-2012 unitate a solicitat 
un număr de 5 clase dar au fost aprobate doar 4 fiind în situația de a 

redistribui elevii de la domeniul construcții la alte calificări. Numărul 
elevilor în cele 4 clase care s-au înființat a fost de 125. 

 În 2013-2014 am avut înscrişi un număr de 69 elevi în cele 3 clase de 

stagii.  

 O altă cauză a pierderilor o constituie situaţia materială şi socială 

precare a foarte multor elevi ai liceului nostru, în special a celor din 
mediul rural, fapt ce a dus la foarte multe plecări ale copiilor la muncă 

în străinătate sau angajarea acestora la diferite unităţi din judeţ sau 
din ţară; 

 Problema nedecontării în totalitate a abonamentelor de călătorie 

pentru naveta elevilor este o altă cauză a pierderilor înregistrate în 

rândul elevilor. 

 In 2015-2016 au parasit sistemul 14 elevi de liceu si 3 elevi de scoala 

profesionala. Numarul elevilor care au parasit sistemul in 2016-2017 
este de 42 elevi de liceu si 16 elevi de scoala profesionala. In 2017-
2018 s-au inregistrat un numar de 32 elevi de liceu si 12 elevi de 

scoala profesionala abandonuri scolare. 

 In 2018-2019 s-au inregistrat un numar de 4 elevi de invatamant 

profesional care au parasit scoala inainte de finalizarea anului scolar. 
La nivel liceal s-au inregistrat un numar de 20 elevi care au renuntat 
la a frecventa cursurile in timpul anului sau nu s-au prezentat la 

cursuri. 
 ( Vezi anexele A.10.3.) 

Sursa: Statisticile şcolare 
 

2.2.4 Rata abandonului şcolar 

Studiul ratei abandonului şcolar în ultimii  ani şcolari a evidenţiat o 
serie de aspecte care trebuie precizate: 

 Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar, „abandonul şcolar” este situaţia în care un 

elev nu frecventează cursurile şi depăşeşte cu mai mult de doi ani 
vârsta clasei, ca urmare în toate S.C. – urile de final de an şcolar sunt 
trecuţi doar elevii care se încadrează în această prevedere. De aceea, în 
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ultimii doi ani şcolari, nu figurează nici un caz de abandon şcolar la 
nivelul claselor a IX a şi a X-a. Elevii care nu au frecventat aproape 
deloc şcoala se vor regăsi în statistici la rubrica „alte situaţii”; 

 La liceu, în ultimul an şcolar au fost 20 cazuri de abandon şcolar ca 
urmare a situaţiilor familiale dificile (familii plecate în străinătate iar 

copiii au renunţat la şcoală nefiind controlaţi de nimeni); 

 În 2012-2013 la stagiile de practică s-au înregistrat 7 cazuri de 

abandon, în 2013-2014 un număr de 11 elevi care au abandonat, iar 
in 2014-2015 un număr de 2 elevi care au abandonat. 

 Pentru un număr de 27 elevi, în anul şcolar 2014-2015 s-a consemnat 
încetarea calităţii de elev conform ROFUIP . 

 In 2016-2017 s-au transferat 13 elevi  care au parasit scoala si un 
numar de 14 au venit prin transfer. 

 In 2017-2018 s-au transferat 17 elevi  care au parasit scoala si un 
numar de 5 au venit prin transfer. 

 In 2018-2019 au venit un numar de 9 elevi in timpul anului scolar si 
au plecat un numar de 5. 

( Vezi anexele A.10.4.) 
Sursa: Statisticile şcolare 
  

2.2.5 Rata de promovare 

Parcurgând anexele  A. 10.5, putem concluziona: 

 Se observă o rată de promovabilitate relativ bună la toate profilurile 
liceului tehnologic . in 2015-2016 s-au înregistrat procente de 72,41% 

la clasa a IX-a, 82,92% la clasa a X-a, 93,93% la clasa a XI-a si 82,60 
% la clasa a XII-a. 

 Cea mai mică rată de promovare în 2014-2015 s-a înregistrat la clasa 

a IX a.  

 In 2015-2016 s-au înregistrat procente de 97,4% la primar, 91,52% la 

gimnaziu, 75,68% la liceu, 87,11% la învătamântul profesional si 
85,71% la stagii de practică, adică 84,58% la nivel de unitate. 

 In 2016-2017 s-au înregistrat procente de 96,62% la primar, 94,30% 
la gimnaziu, 90,10% la liceu, 94,51% la învătamântul profesional si 

100% la stagii de practică, adică 93,32% la nivel de unitate. 

 In 2017-2018 s-au înregistrat procente de 99,24% la primar, 97,60% 

la gimnaziu, 87,94% la liceu, 94,84% la învătamântul profesional 
adică 93,42% la nivel de unitate. 

 In 2018-2019 s-au înregistrat procente de 96.47% la primar, 99.08% 
la gimnaziu, 91.29% la liceu, 90.44% la învătamântul profesional 

adică 92.54% la nivel de unitate. 
 

( Vezi anexele A.10.5) 

Sursa: Statisticile şcolare 
 

2.2.6 Rata de succes la examenul de Bacalaureat 
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Analiza anexei A.10.6, scoate în evidenţă continuarea rezultatelor 
necorespunzatoare din anul 2010 la examenul de bacalaureat şi evaluarea. 

În anul şcolar 2012-2013, din cei 27 elevi care au susţinut evaluarea 

naţională doar 12 au promovat, iar în 2014 din cei 32 elevi au promovat 
doar 7 adică un procent de 21%. 

Din cei 78 de elevi absolvenţi ai învăţământului liceal din 2013 au 
promovat examenul de bacalaureat doar 5, adică 6,41%. 

Din cei 63 absolventi de liceu ai anului 2014 doar 13 s-au prezentat la 

examenul de bacalaureat. În sesiunile din 2014 au sustinut examenul de 
bacalaureat 29 elevi din care au promovat13 adică un procent de 45%.  

In 2015 au promovat examenul de bacalaureat un numar de 12 elevi 

din care 10 elevi din seria curenta. 
Procentul de promovare a fost de 12,04% 

Situatia s-a mai imbunatatit la sesiunile din 2016. Au sustinut 
examenul de bacalaureat in prima sesiune 40 elevi din care 29 din seria 
curenta si 11 din seriile anterioare. Au promovat examenul 16 elevi adica un 

procent de 40%. Rezultatele au fast mai slabe in a doua sesiune cand doar 2 
elevi din cei 18 inscrisi au promovat. 

In anul 2017 s-au inscris pentru a sustine examenul de 47 elevi din 
care 32 din seria curenta si 15 din seriile anterioare. Au promovat examenul 
21 elevi, 44,6%, 15 din seria curenta, 46,8% si 6 din seriile anterioare adica 

un procent de 40%. Rezultatele au fost mai slabe in a doua . 
In anul 2018 s-au inscris pentru a sustine examenul de bacalaureat 

de 64 elevi din care 43 din seria curenta si 21 din seriile anterioare. Au 

promovat examenul 14 elevi, 31,81%, 10 din seria curenta, 28,57% si 4 din 
seriile anterioare adica un procent de 44,44%. Rezultatele au fost mai slabe 

in a doua sesiune si pe ansamblu mai slabe ca in anul scolar precedent. 
Daca se analizează insă promovabilitatea raportată la numărul de 

absolventi de clasa a XII-a aceste procente devin simtitor mai mici. 

In anul 2019 s-au inscris pentru a sustine examenul de bacalaureat 
de 46 elevi din care 39 din seria curenta si 7 din seriile anterioare. Au 

promovat examenul 23 elevi, 56.10%, 22 din seria curenta, 56.4% si 1 elev 
din seriile anterioare adica un procent de 33.33%.  

Cauzele se regăsesc în nivelul extrem de scăzut de pregătire al elevilor 

care vin în clasa a IX-a, mulţi elevi fiind cu note de admitere sub 5 şi având 
o stare materială şi familială dificilă, în dezinteresul constant manifestat faţă 
de pregătirea examenelor şi din mentalitatea greşită că totul poate fi 

cumpărat. 
 

 
Sursa: Statisticile şcolare 
 

2.2.7 Evoluţia ratei de succes 

Urmărind cele 4 anexe ale ratei de succes, desprindem următoarele 
concluzii: 

 Se poate observa o creştere a ratei de succes nivelul 3 faţă de anii 
precedenţi (100%) datorată în special dotărilor din atelierele şi 

laboratoarele de specialitate realizate în ultimii ani, precum şi 
interesul manifestat de elevi; 
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 Nivel excelent de promovare a Examenului de certificare a 
competenţelor profesionale nivelul  3, la liceu ( 97,75 % în anul şcolar 

2003-2004 şi 100 % în 2004-2005 şi 2005-2006, 96,10 % în 2006-
2007 şi 100% în 2007-2008 , 2008-2009 , 2009-2010 , 2010-2011 şi 

2013-2014, 98,56% în 2011-2012), 82,05 % în 2012-2013, respectiv 

de 90,36% in 2014-2015 si 100% in 2015-2016, dovadă a bunei 
pregătiri realizată în cadrul orelor de specialitate şi a perioadei de 

instruire practică; 

 Toti elevii care s-au prezentat pentru sustinerea examenelor de 

certificare a calificărilor profesionale în 2015 au promovat examenele, 
cu exceptia unui candidat din seriile anterioare. S-a inregistrat un 
singur elev absent din cei care s-au inscris.  

 Procentul de promovare la certificarea calificarilor profesionale nivel 3 
si 4 prin invatamant profesional si invatamant licel tehnologic a fost de 

100% in anul scolar 2016-2017. Pentru clasa de stagiu de pregatire 
practica, procentul de promovare a examenului de certificare a fost de 

doar 63,64%. 

 Procentul de promovare la certificarea calificarilor profesionale nivel 3 

si 4 prin invatamant profesional si invatamant liceul tehnologic a fost 
de 100%, respectiv 100% in anul scolar 2017-2018. 

 Procentajul de 100% s-a mentinut la examenele de certificare nivelul 3 

si respectiv 4 si in anul scolar 2018-2019. 
( Vezi anexele A.10.6) 

Sursa: Statisticile şcolare 

2.2.8 Evoluţia numărului de elevi/cadru didactic 

Studiul Anexei A.7 permite desprinderea următoarelor concluzii: 

 Creşterea numărului de elevi/cadru didactic la nivel liceal cu maxime 
în anii şcolar 2002-2003 şi 2003-2004 ca urmare a comasării unor 

clase de liceu astfel încât noile clase formate au avut un număr mare 
de elevi; 

 Numărul de elevi per cadru didactic  la liceu a înregistrat valori de 

15,61 în 2009-2010, 16,95 în 2010-201, 15,42 în 2011-2012, de 
14,16 în 2012-2013, 18,27 în 2013-2014  respectiv 13,54 în 2014-

2015 

 La învăţământul profesional şi tehnic s-au înregistrat 13,05 

elevi/cadru didactic în 2008-2009, 12,72 în 2009-2010, 11,00 în 
2010-2011, 25 în 2011-2012, pentru 2012-2013 valoarea fiind de 

21,16 în 2013-2014 de 13,69  iar în 2014-2015 de 12,75. Statisticile 
se vor modifica in conditiile generalizarii desfasurarii activitatii cu 
clasa de elevi la orele de aplicatii practice. 

 In 2015-2016 s-au inregistrat 15,00 elevi/cadru didactic la 
învăţământul profesional si tehnic, iar in 2016-2017 s-a inregistrat un 

numar de 15,11 elevi/cadru didactic. 

 In 2017-2018 s-au inregistrat 14,66 elevi/cadru didactic la 

învăţământul profesional si tehnic. 

 In 2018-2019 s-au inregistrat 15  elevi/cadru didactic la învăţământul 

profesional si tehnic. 
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Vezi anexa A.10.7) 
Sursa: Statisticile şcolare 

2.2.9 Cheltuieli publice/elev 

Analizând graficele din anexa 12 se constată un nivel relativ constant 
de cheltuieli în anii 2003 şi 2004 cu o pondere aproximativ egală în 2003 şi 
sume identice în 2004 între nivelul liceal şi cel profesional/SAM, precum şi o 

creştere a nivelului de cheltuieli în anul 2006 faţă de cei precedenţi, dar şi 
un raport subunitar între nivelul SAM şi cel liceal de la bugetul local. 

Trendul cheltuielilor pe 4 ani este unul ascendent la ambele niveluri 
ajungându-se ca în anul şcolar 2007-2008 să se constată un nivel aproape 
egal cu cel din anul precedent. Pentru anii 2013 – 2019 nivelul cheltuielilor 

sunt mai mari.  
Din păcate este dificil de realizat o analiză a cheltuielilor materiale 

/elev. 

( Vezi anexa 12) 
Sursa: Documente contabile ale unităţii 

2.2.10 Ponderea personalului didactic în TVET 

Din datele statistice existente la nivelul şcolii reiese că in anul şcolar 
2014-2015 la nivelul unităţii există un număr de 10 titulari şi 25 suplinitori 

care predat în învăţământul profesional si tehnic, iar un număr de  5 cadre 
didactice au studii de specialitate în alt domeniu decat cel in care predă.  La 
nivel de unitate au existat în 2014-2015 un numar de 7 cadre didactice 

debutante, 26 cu definitivat, 16 cu gradul al II lea 24 cu gradul I si 5 cadre 
didactice fara grad didactic. 

In 2015-2016 datele statistice arata ca au existat un număr de 10 
titulari şi 25 suplinitori care predat în învăţământul profesional si tehnic, iar 
un număr de  5 cadre didactice au studii de specialitate în alt domeniu decat 

cel in care predă.  La nivel de unitate au existat în 2014-2015 7 cadre 
didactice debutante, 26 cu definitivat, 16 cu gradul al II lea 24 cu gradul I si 

5 cadre didactice fara grad didactic. 
Pentru 2016-2017 in invatamantul profesional si tehnic au fost 

aprobate un numar de 57,65 norme didactice pe care au lucrat un numar de 

31 titulari, 15 suplinitori, 1 detasati, 10 didactic asociat. 
S-au inregistrat un numar de 11 suplinitori calificati si un numar de 4 

suplinitori cu studii in alt domeniu decat cel in care si-au desfasurat 

activitatea. 
Pentru 2017-2018 in invatamantul profesional si tehnic au fost 

aprobate un numar de 32,24 norme didactice pe care au lucrat un numar de 
12 titulari, 11 suplinitori, 1 detasati, 5 didactic asociat. 

S-au inregistrat un numar de 14 suplinitori calificati si un numar de 2 

suplinitori cu studii in alt domeniu decat cel in care si-au desfasurat 
activitatea. 

Pentru 2018-2019 in invatamantul profesional si tehnic au fost 
aprobate un numar de 58,93  norme didactice pe care au lucrat un numar 
de 11 titulari, 13 suplinitori, 9 didactic asociat. 

S-au inregistrat un numar de 6 suplinitori calificati si un numar de 7 
suplinitori cu studii in alt domeniu decat cel in care si-au desfasurat 
activitatea. 
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Vezi anexa A.13) Sursa: Statisticile şcolare 

 

2.2.11 Date privind inserţia socio-profesională a absolvenţilor şcolii, 

promoţia 2018-2019 

Din datele furnizate de secretariat la clasele terminale de ciclu de 
învăţământ la 30.IX.2018, se poate concluziona: 

 

 Toti elevii care au finalizat cursurile gimnaziale s-au inscris pentru 

continuarea studiilor prin liceu sau scoală profesională; 

 Se constată un procentaj destul de bun de absolvenţi ai ciclului 

inferior al liceului care continuă studiile în nivelul 4 de calificare 
profesională şi de absolvenţi ai scolii profesionale sau stagii care 

continuă ciclul superior al liceului pe ruta progresivă de 
profesionalizare. 

 Se constată un procent mic de absolvenţi ai nivelului 4 de calificare 

(absolvenţi de liceu) care continuă studiile urmând un institut de 
învăţământ superior; 

 Procent relativ mare de şomeri din rândul absolvenţilor nivelului 3 si 
4; 

 Mulţi decid să plece la muncă în străinătate atât din rândul 
absolvenţilor de liceu dar şi ai claselor de stagiu  (cauza: situaţie 

materială şi financiară dificile). 

 Este dificil de realizat o anchetă referitoare la inseria socio-

profesională a absolvenilor si urmărirea traseului educational sau 
personal al acestora. 

Vezi anexa A.10.8 
Sursa: Chestionarele completate de secretariat la ridicarea actelor de 
studii  

2.2.12 Reţele şcolare 

Reţele active în care este implicată şcoala  
 

PROIECT: Îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării profesionale prin 
reţele parteneriale  

Numărul de identificare al contractului: 
POSDRU/85/1.1/S/57551 
 

Şcoli participante: 
1. Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară ,,D. MOŢOC’’  Bucureşti 

2. Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară ,,TEREZIANUM’’  Sibiu 

3. Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava 

4. Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova   

5. Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară ,,RALUCA RIPAN’’   CLUJ 

NAPOCA 
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2.2.13 Harta parteneriatului în domeniul formării profesionale a elevilor 
în anul şcolar 2018-2019 

Din datele prezentate în Anexa A.2.2.13. putem desprinde câteva 

concluzii: 

 Cele mai multe Convenţii de colaborare sunt încheiate cu agenţi 

economici din domeniile mecanica,  turism şi alimentaţie, respectiv 
industrie alimentară si fabricarea produselor din lemn; 

 Cei mai mulţi parteneri ai unităţii noastre şcolare asigură în proporţie 
de aproape 100 % formarea competenţelor la elevi în conformitate cu 

cerinţele impuse de SPP-urile specifice domeniului de calificare; 

 Totuşi niciunul dintre agenţii economici parteneri nu pot asigura 

condiţiile de organizare şi derulare a examenelor de final de ciclu; 

 Nici un partener economic nu acordă însă burse de studiu pentru 

elevii noştri, foarte puţini asigură echipamentul de protecţie necesar şi 
la fel de puţini angajează absolvenţi; 

 Foarte puţini parteneri contribuie la îmbunătăţirea şi modernizarea 

bazei didactice a şcolii. 
Vezi anexa A.2.2.13.) 

Sursa: Convenţiile de colaborare cu agenţii economici 

2.2.14 Educaţia adulţilor 

Şcoala noastră nu este acreditată deocamdată în programe care 
asigură educaţia adulţilor. 

2.2.15 Evoluţia elevilor cuprinşi în învăţământul profesional şi tehnic 

Anexa A.14 furnizează următoarele informaţii: 

 Cu excepţia anului şcolar 2002-2003, şi a anului şcolar 2012-2013 în 

toţi ceilalţi ani şcolari nu s-a realizat planul de şcolarizare aprobat de 
I.S.J. Botoşani, deoarece, aproape fără excepţie, nu s-au realizat 

clasele din domeniul agricol, cea mai mare diferenţă consemnându-se 
în anul şcolar 2003-2004 când, din cele 5 clase de agricultură 
aprobate ( cu un total de 150 de elevi ), nu s-a realizat niciuna; 

 Dintre domeniile de calificare profesională, se disting Industrie 
alimentară şi Turism şi alimentaţie publică unde procentul de 

realizare a fost de aproape 100 %, în unii ani şcolari, înscriindu-se mai 
mulţi elevi decât cei prevăzuţi prin planul de şcolarizare; 

 În ultimii ani a crescut ponderea claselor de profil Servicii în liceu, faţă 

de profilul Resurse naturale şi protecţia mediului, profilul tehnic 
având o pondere relativ constantă; 

 Planul de şcolarizare a fost realizat integral în ultimii 4ani şcolari 

 La învăţământul profesional şi tehnic, cei mai mulţi elevi sunt înscrişi 

la  domeniul Mecanic ( trend ascendent în ultimii 4 ani ) urmat de 
elevii de la Industrie alimentară şi Turism şi alimentaţie. 

 În anul școlar 2010-2011 nu s-au format clasa din domeniul pregătirii 

de bază Servicii, clasa din domeniul protecţia mediului, clasa din 

domeniul Prelucrarea lemnului precum şi clasele din domeniul 
Agricultură, procentul de realizare fiind sub 60%.  

 Pentru anul școlar 2011-2012 deși prin planul de școlarizare au fost 
aprobate de ISJ Botoșani un număr de 5 clase a IX a în final au fost 
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realizate 8, cererea pentru aceste clase fiind mai mare ca în anii 
precedenți. Unitatea a profitat de  nerealizarea planului de școlarizare 
de către alte unități din județ și a primit prin redistribuire alte clase.  

 Pentru anul şcolar 2013-2014 s-au realizat 10 clase de liceu 
tehnologic adică 100% din planul propus. 

 Pentru 2014-2015 s-au propus 4 clase de liceu Tehnologic si 4 clase 
de scoală profesională.  Toate clasele au fost relizate. Pentru cele 112 

locuri de scoală profesională au optat initial peste 200 de elevi din 
clasele a VIII a. 

 Toate clasele propuse pentru 2015-2016, adica 4 clase de liceu 
tehnologic si 5 clase de scoala profesionala au fost realizate. Pentru 

clsele de scoala profesionala a existat si in acest an scolar concurenta, 
unitatea fiind nevoita sa aplice proba suplimentara de departajare 
pentru a realiza repartizarea candidatilor; 

 Planul de scolarizare a fost realizat si pentru anul scolar 2016-2017 
toate cele 9 clase propuse fiind realizate (4 liceu si 5 profesionala). 

 Pentru anul scolar 2018-2019 s-a realizat planul de scolarizare de 5 
clase in invatamantul profesional dar din cele 4 clase de invatamant 

liceal tehnologic s-au realizat doar 3. Nu s-a realizat clasa din 
domeniul agricultura. 

 Pentru 2019-2020 s-au realizat un numar de 6 clase din invatamantul 
profesional si 3 clase in invatamantul liceal tehnologic, planul de 

scolarizare fiind realizat integral. 
Vezi anexa A.14 
Sursa: Statisticile şcolare  

 

2.2.16 Concluzii 

Din analiza observaţiilor formulate la indicatorii prezentaţi în 
capitolele 2.2.1. – 2.2.15. reţinem următoarele concluzii referitoare la Î.P.T. 
în cadrul unităţii noastre şcolare: 

 Analiza numărului de elevi şcolarizaţii în cei 10 ani şcolari cuprinşi în 
indicatori relevă un nivel relativ constant de elevi, cu o pondere mai 

mare a băieţilor, dispariţia  SAM, reînfiinţarea şcolii profesionale după 
clasa a IX-a, creşterea procentului de Liceu tehnologic şi o 
dezechilibrare a numărului de elevi din mediul urban comparativ cu 

cel rural; 

 Un procent însemnat de pierderi cohortă la unele domenii şi în unii 

ani şcolari ( construcţii, mecanică ), un număr mai mare de absolvenţi 
la unele domenii decât cei înscrişi în primul an ( lemn ), foarte puţine 

pierderi la unele domenii (turism şi alimentaţie), puţine pierderi la 
trecerea în anul de completare, şi multe la trecerea în clasa a XII-a 
ruta progresivă de calificare şi la liceul tehnologic; 

 Cel mai mare număr de pierderi s-a regăsit la SAM şi este dat de elevii 
care nu s-au prezentat la şcoală aproape deloc ( majoritatea din cauza 

dificultăţilor materiale şi a problemelor familiale), fiind trecuţi în S.C.-
urile şcolare la „neşcolarizaţi”, apoi la liceu din cauza angajării sau 

plecărilor în străinătate, o situaţie deosebită s-a înregistrat la trecerea 
în anul de completare unde rata pierderii a fost negativă; 
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 Rata abandonului este ridicată, cei mai mulţi abandonând şcoala din 
cauza problemelor sociale; 

 Rata de promovare, pe perioada analizată, a fost extrem de bună la 
liceul tehnologic (la unele profiluri de 100 %), bună la unele domenii, 

şi slabă la altele în unii ani şcolari . 

 Rata de succes la examenul de Bacalaureat a fost foarte bună în 

sesiunile 2004 şi 2007 şi 2008, bună în 2005, satisfăcătoare în 2006 
(mulţi respinşi au provenit de la frecvenţa redusă); Rezultate bune s-
au înregistrat şi în anul 2009.  

 Rezultatele au fost dezastruoase în 2010 - 2015 atât la bacalaureat cât 
şi la evaluarea naţională cu o crestere in 2015-2016 si 2016-2017. 

 Procentajul promovării Examenului de certificare a competenţelor 

profesionale în liceul tehnologic a fost excelent în ultimii 8   ani, iar 
ratele de promovare a examenelor de certificare a competenţelor 
profesionale la nivelele 3 şi 4 sunt bune, conforme cu pregătirea 

elevilor şi cu exigenţele comisiilor de examen; 

 Nivelul cheltuielilor per elev s-a situat în ultimii 4 ani pe un trend 

ascendent şi s-a păstrat un oarecare echilibru între nivelul liceal şi cel 
profesional, cu un oarecare avans pentru cel din urmă în anul 2005 şi 
pentru primul în 2007; 

 Un procentaj extrem de bun de absolvenţi ai ciclului inferior al liceului 
care continuă studiile la nivelul 4, al absolvenţilor de liceu care 

urmează un institut de învăţământ superior dar şi unul ridicat de 
şomeri din rândul absolvenţilor; 

 Există parteneri economici la fiecare domeniu/profil, dar foarte puţini 
reuşesc să angajeze absolvenţi ai unităţii noastre şcolare, să ofere 

burse şi să contribuie la modernizarea bazei didactice; 

 Şcoala noastră nu este implicată deocamdată în programe care 

asigură educaţia adulţilor; 

 S-a obtinut autorizarea unei noi calificari prin scoala profesionala; 

 S-a acreditat calificarea Tehnician in gastronomie; 

 Unitatea a trecut cu bine de evaluarea peridica la 5 ani efectuata de 

ARACIP in 2016. 

 S-au realizat progrese in dezvoltarea bazei materiale a scolii pentru 

calificarile pregatite prin ninvatamantul profesional si liceal tehnologic 
dar si pentru celelalte niveluri de invatamant pregatite in unitate. 

 In 2019 unitatea a fost selectata prin ordin de ministru printre cele 53 
de unitati scolare care vor beneficia de sprijinul financiar al MADR 

pentru dezvoltarea bazei materiale. 
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2.3 Analiza SWOT  

 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

1. Şcoala dispune de echipamente, 
mijloace moderne de informare, 
comunicare şi prezentare a 

informaţiilor la care au acces elevii, 
profesorii şi personalul auxiliar 

2. Responsabilităţile personalului 
didactic şi nedidactic sunt clar 
definite şi înţelese (organigrama, fişa 

postului, echipe pe programe şi 
proiecte). 

3. Sistemul de circulaţie a informaţiilor 

este eficient şi multidirecţional. 
4. Număr mare de  cadre didactice care 

utilizează laboratorului informatizat 
şi aplicaţiile informatice AEL . 

5. În fiecare an se realizează un număr 

mare de ore de pregătire pentru 
elevii participanţi la concursuri, 
olimpiade, examene de absolvire şi 

pentru cei cu ritm lent de învăţare 
6. Efectuarea unui număr mare de ore 

utilizând softul AEL la diverse 
discipline şcolare precum şi 
utilizarea din ce în ce mai mult a 

metodelor şi mijloacelor moderne de 
predare-învăţare – evaluare 

7. Relaţii bune de colaborare cu agenţii 
economici din domeniile industrie 
alimentară și turism și alimentație la 

care elevii noştri desfăşoară 
instruirea practică  

8. Procent mare al elevilor care 

realizează un progres semnificativ 
raportat la media de intrare în 

liceu/scoală profesională 
9. Rezultate foarte bune obţinute de 

elevii noştri la examene de certificare 

a calificărilor profesionale,   
olimpiade, concursuri, cercuri şi 

întreceri sportive 
10. Participarea cadrelor la stagii de 

formare . 
11. Asociația părinților, cu 

personalitate juridică se implică în 

1. Organigrama foarte complexa, 
număr mare de locații în care 
se desfășoară activitatea, 

imposibilitatea coordonării 
corespunzătoarea a 
activităților. 

2. Nu există o sală de sport 
3. Nu există S:D:V:- uri suficiente 

pentru atelierele de lăcătuşărie 
şi tinichigerie, iar parte din 
cele care există sunt uzate 

moral şi fizic 
4. Slaba implicare a unor cadre 

didactice în programe de 
dezvoltare profesională sau 
educaţională. 

5. Internatul necesită în 
continuare fonduri pentru 
reabilitare, in momentul de 

fata desi parterul poate fi 
utilizat acesta nu este folosit; 

6. Costurile cazării în internat şi 
a mesei la cantina liceului nu 
sunt accesibile tuturor elevilor 

externi, motiv pentru care din 
cauza numărului mic de 

solicitări începând cu anul 
şcolar 2013-2014 internatul şi 
cantina nu funcţionează. 

7. Procentul relativ ridicat al 
părăsirii timpurii a şcolii. 

8. Număr mare de absenţe 

nemotivate şi de repetenţi. 
9. Colaborarea slabă cu unii 

părinţi 
10. Mediile de intrare în liceu 

deşi au crescut faţă de anii 

precedenţi,  rămân foarte mici 
11. Rata mare de pierderi 

cohortă înregistrate pentru 
unele domenii la trecerea de la 
un nivel la altul. 

12. Doua structuri nu au primit 
autorizatii de functionare fie 
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viața școlii pentru dezvoltarea şi 

îmbunătăţirii bazei didactice 

realizând astfel creşterea calităţii 
actului educaţional. 

12. Relaţii bune cu Poliţia, 

Jandarmeria, Spitalul municipal. 
13. Exista preocupare constantă 

pentru promovarea imaginii şcolii 
(Sursa: Materialele promoţionale 
realizate, Dovezi ale vizitelor şi 

acţiunilor desfăşurate în şcoală: 
fotografii, articole din presă, filme). 

14. Biblioteca şcolii conţine un 

număr mare de cărţi din toate 
domeniile; 

15. CDL - ul se adaptează la nevoile şi 
interesele comunităţii locale şi a 
partenerilor sociali 

16. Conexiune permanentă la 
INTERNET 

17. Realizarea planului de şcolarizare. 

18. S-a realizat conectarea la 
INTERNET a inca unei structuri a 

unitatii. 
19. Exista 2 microbuze scolare cu care 

se asigura transportul elevilor din 

structuri la scoala de centru; 
20. Implicarea scolii in proiectul 

ROSE; 
21. Inceperea reabilitarii a doua din 

structurile unitatii prin fonduri 

PNDL; 
22. Inceperea construirii a doua 

terenuri de sport pentru locatia din 

Sendriceni a liceului si pentru 
structura din Ghilia; 

23. Implicarea scolii in proiectul Retele 
parteneriale; 

24. Includerea unitatii scolare in 

grupul liceelor preponderent agricole 
pentru finantare de la MADR; 

din lipsa apei potabile fie pe 
considerentul ca apa nu 

indeplineste conditiile fizico-
chimice; 

13. Exista dificultati in 

asigurarea cadrelor didactice 
calificate pentru anumite 

calificari; 
14. Nu s-au aprobat proiectele 

de cooperare internationala 

prin fonduri ERASMUS +; 
15. Nu exista in ultimii ani 

cursuri de formare accesate de 

cadrele didactice prin 
programul ERASMUS+; 

 

Oportunităţi  Constrângeri  

1. Necesitatea reconversiei profesionale 
ca urmare a şomajului înregistrat în 

judeţul Botoşani (Sursa: Date 
statistice privind evoluţia pieţei 
muncii); 

2. Programele cu finanţare europeană 
(Sursa: www.infoeuropa.ro); 

1. Legislaţie financiară restrictivă 
2. Număr mare de familii cu unul 

sau ambii părinți plecați la 
muncă în străinătate și implicit 
număr mare de elevi rămași 

nesupravegheați. 

3. Slaba implicare a agenţilor 
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3. Programul MEC de reabilitare a 
infrastructurii şcolare finanţat de 

Banca Mondială (Sursa: Strategia de 
dezvoltare a învăţământului 
preuniversitar); 

4. Programul National de Dezvoltare 
Locala a Guvernului Romaniei; 

5. Posibilitatea atrageri de fonduri prin 
prestări servicii către agenţi 
economici şi persoane fizice 

6. Legislaţie stimulativă în ceea ce 
priveşte angajarea tinerilor, a 
creditelor pentru crearea de noi 

locuri de muncă 
7. Posibilitatea ca şcoala să devină 

furnizor de formare profesională 
pentru adulţi şi în alte domenii 

8. Dezvoltarea serviciilor în domeniul 

serviciilor , agricol, turism, activităţi 
conexe, prelucrarea primară şi 
secundară a produselor agricole 

(industrie alimentară) - direcţii 
prioritară de dezvoltare regională 

cuprins în PRAI şi PLAI  
9. Exerciţiu bugetar 2014-2020 al 

Comisiei Europene. 

 
 

economici în dotarea şcolii şi în 
organizarea unor activităţi 

extracurriculare. 
4. Salarii mici pentru personalul 

didactic auxiliar și cel 

nedidactic; 
5. Concurenţa şcolilor care au 

clase cu acelaşi 
profil/specializare 

6. Distanţe  mari între locaţiile 

structurilor arondate cu 
implicaţii negative în 
coordonarea activităţilor.  

7. Scăderea numărului de elevi în 
perspectiva anului 2020 (Sursa: 

Date statistice) 
8. Existenţa discrepanţelor între 

cerere şi oferta de pe piaţa 

muncii 
9. Repartizarea computerizată a 

absolvenţilor de gimnaziu pe 

baza rezultatelor şcolare ale 
elevilor şi fără nici o legătură cu 

aptitudinile acestora (Sursa: 
Cererile de transfer ale elevilor) 

10. Metodologia si calendarele 

admiterii in liceu si invatamant 
profesional care fac posibila 

realizarea anumitor clase de 
liceu in a doua sesiune de 
admitere doar cu elevi corigenti;  

11. Situaţia materială precară a 
unor familii din mediul rural şi 
urban (Sursa: Date statistice 

referitoare la veniturile 
populaţiei). 

12. Motivare scăzută a cadrelor 
didactice (Sursa: Salariile 
profesorilor); 

13. Menţinerea unei rate scăzute 
de participare la formarea 

continuă şi datorită inexistenţei 
subvenţiilor pentru angajator în 
vederea sporirii interesului 

pentru pregătirea profesională a 
angajaţilor; 
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2.4 Opţiuni strategice rezultate din analiza SWOT.  

 

 

 
În urma analizei SWOT se pot stabili următoarele  opţiuni strategice: 

 

 Masuri de susţinerea a activităţilor ce urmăresc adaptarea unităţii 

şcolare si a ofertei de formare profesionala iniţiala si continua, la 
cerinţele pieţei muncii si opţiunile elevilor 

 Masuri pentru a asigura egalitate de şanse rural/urban,inclusiv prin 

ameliorarea infrastructurii şcolare de cazare, si încurajarea 
colaborării dintre scoli  

 Susţinerea activităţilor ce urmăresc formarea continuă si mărirea 
nivelului mediu de calificare a forţei de munca cu precădere in 

mediul rural 

 Masuri de reducere a absenteismului, de prevenire a părăsirii 

timpurii a şcolii, imbunatatirea rezultatelor scolare si creşterea 
gradului de inserţie a elevilor cu nevoi speciale în învăţământul 

profesional si tehnic 

 Dezvoltarea activităţii de consiliere si orientare profesionala  bazata 

pe un mecanism judeţean de culegere, prelucrare si  diseminare a 
datelor necesare in orientarea profesionala,  

 Masuri de formare continua a formatorilor pentru promovarea  

metodelor moderne de formare inclusiv de consiliere si orientare 
profesionala, urmărind asigurarea calităţii IPT, inclusiv prin 

participarea cu proiecte la programul ERASMUS+; 

 Dezvoltarea infrastructurii unităţii şcolare pentru asigurarea calităţii 

în formare 
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2.5 Rezumatul principalelor aspecte ale procesului de dezvoltare 
(priorităţi sau obiective generale) 

Obiectivele şi acţiunile din prezentul capitol au fost preluate şi 
dezvoltate din Planul Regional de Acţiune pentru IPT, din Planul Local de 

Acţiune al judeţului Botoşani şi adaptate la situaţia concretă a Liceului 
Tehnologic „Alexandru Vlahuţă” Şendriceni. 

Planul de acţiuni al şcolii defineşte acţiunile, indicatorii proprii, 

modalităţile concrete de asigurare a resurselor necesare de finanţare a 
acestor acţiuni. 

Principalele aspecte care necesită dezvoltare în perioada următoare, 

în şcoala noastră, pot fi grupate astfel: 

 

1. Adaptarea şcolii şi implicit a ofertei de formare profesională 
iniţială şi continuă la cerinţele pieţei muncii , opţiunile elevilor 
şi nevoile comunităţii; 

2. Asigurarea egalităţii de şanse în formarea profesională iniţială; 

3. Prevenirea absenteismului, a părăsirii timpurii a şcolii, creşterea 

gradului de includere a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale 
si imbunatatirea performantelor scolare; 

4. Dezvoltarea resurselor umane şi a infrastructurii unităţii şcolare , 

în vederea asigurării calităţii în formare;
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CAPITOLUL 3 – OBIECTIVE ŞI ACŢIUNI  

3.1 Obiective şi acţiuni 

PRIORITATEA : Dezvoltarea structurii IPT în concordanţă cu dinamica unei societăţi bazate pe cunoaştere, cu 

tendinţele dezvoltării socio-economice din judeţul Botoşani. 

OBIECTIVUL 1: Adaptarea şcolii şi implicit a ofertei de formare profesională iniţială şi continuă la cerinţele pieţei 
muncii , opţiunile elevilor şi nevoile comunităţii 

CONTEXT:  
Ca şi în cazul judeţului  şi în zonele ocupaţionale 2 şi 11 repartizarea populaţiei pe medii de rezidenţă influenţează direct 

asupra structurii de ocupare a forţei de muncă. În mediul rural populaţia este ocupată prioritar în sectorul primar 
(agricultura), sectoarele secundare şi terţiare fiind dezvoltate doar în Municipiul Dorohoi şi sporadic în câteva localităţi 

rurale. 
Zona Dorohoiului este o zonă tributară schimbărilor  din societatea românească de după 1990. Dacă până la 1990 

marea parte a populaţiei din zonă, fie din mediul rural fie din mediu urban, se află încadrată în una  din marile unităţi 

economice industriale  ce funcţionau în zonă (IMUGDP, Fabrica de sticlă, Fabrica de confecţii) şi totodată existau premise 
pentru dezvoltarea altor unităţi economice, în momentul de faţă la nivelul zonei există serioase probleme. 

Închiderea marilor unităţi economice sau reducerea activităţii acestora a determinat numeroase schimbări în 

structura specializărilor şi nivelului de ocupare al persoanelor angajate.  
Din analiza efectuată în zona ocupaţională reiese că în perioada următoare până în 2020, dar şi după,  se va realiza o 

dezvoltare în domeniul serviciilor şi  construcţiilor. Deşi la nivel global se estimează că sectorul agricol va marca un regres  
se vor dezvolta industria agroalimentară, serviciile în agricultură, precum şi o serie de alte sectoare tradiţionale ale 
industriei prelucrătoare. 

Şcoala va trebui să abordeze diferenţiat problematica formării prin promovarea unor calificări specifice, cum ar fi cele 
din domeniile  turism şi alimentaţie, construcţii sau fabricarea produselor din lemn.  De asemenea se impune regândirea 

orientării profesionale atât a elevilor cât şi a părinţilor întrucât se constată că nu există un suport corespunzător în această 
direcţie. 

Este foarte important ca şcoala să se implice în activităţi de formare profesională a adulţilor prin autorizarea unităţii 

ca furnizor de formare continuă 
Se impune un sprijin activ pentru structura de tip elev părinte , din partea unui personal bine instruit care să-i consilieze 
în privinţa ofertei educaţionale şi a previziunilor de pe piaţa muncii. 

Se impune reorganizarea fermei didactice în vederea asigurării unei pregătiri profesionale corespunzătoare pentru elevii de 
la clasele de profil dar şi pentru realizarea de venituri extrabugetare.  

Precondiţii şi riscuri: 
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 Aplicarea cadrului legal, privind formarea profesionala iniţiala; 

 Resursele materiale si umane necesare in susţinerea IPT 

 Realizarea parteneriatului la nivelul fiecărei unități școlare; 

 Slaba implicare a partenerilor economici, si lipsa de  informare privind structura IPT si posibilităţile de 

formare profesionala. 

INDICATOR:  

 Rata şomajului tinerilor raportat la populaţia activă 

ŢINTA/REZULTATE MĂSURABILE: 

 Reducerea procentului de tineri cu vârsta între 18 şi 24 ani  aflaţi în şomaj de la aproximativ 21%  din 

totalul şomerilor înregistraţi în zonă în 2006 la 15 % în 2020 

Acţiuni - Activităţi 

Rezultate așteptate 

Termene Responsabili 
Parteneri 
posibili 

Costuri 

estimate 
(RON) 

Posibilităţi de 
finanţare 

1.1 Dezvoltarea unor 
parteneriate eficiente 
pentru dobândirea 

de către elevi a 
competențelor 

specializate. 

 Convenții de 

colaborare pentru 

100% din elevii 
şcolarizaţi pentru 
nivelul 3 și 4; 

 O activitate anual 
derulată în cadrul 

unităţii; 

Anual  
până în 
2020 

Directori 
Resp.  ariei 
curriculare 

Tehnologii 
Consiliul de 
administraţie 

Agenţi 
economici 
Şcoli din 

reţeaua TVET 
AJOFM 

1000  

Fonduri POS 
DRU 

Fonduri 
guvernamentale 

Bugetul local 

Resurse 
extrabugetare 

1.2 Elaborarea 

planurilor de 
şcolarizare adaptate 
cerinţelor pieţei 

muncii. , cu 
includerea 

preponderentă a 
claselor din domeniul 
serviciilor, inclusiv al 

serviciilor în 
agricultură, 
construcţiilor, al 

 Plan de școlarizare 

depus 

 Plan de școlarizare 

realizat în proporție de 
cel puțin 80% 

Anual  

până în 
2020 

Directori 

Consiliul de 
administraţie 

Agenţi 

economici 
AJOFM 
ISJ 

Consiliul 
Local 

1000 
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turismului şi 
alimentaţiei, dar  şi a 
micii industrii , 

bazate pe 
prospectarea pieţei 
muncii la nivelul 

zonei 

1.3 Elaborarea și 

adaptarea CDL la 
competenţele 

specifice economiei 
locale, în parteneriat 
cu agenţii economici, 

incluzând şi 
problematica 
legislaţiei muncii în 

U.E. Elaborarea CDL 
specifice stagiilor de 

practică aferente 
calificărilor 
profesionale prin 

liceu tehnologic 

 100% din CDL - 

elaborate în 
parteneriat cu agenți 

economici 

Anual 

până în 
2020 

Directori 

Responsabilii 
de arii 

curriculare 
Consiliul de 
curriculum 

ISJ 

Agenţi 

economici 
Consiliul 

Local 
Consiliul 
reprezentativ 

al părinţilor  
Unităţi 
Şcolare din 

U.E. 

1000 

1.4 Reorganizarea 

fermei didactice, a 
atelierelor şi 
laboratoarelor de 

specialitate 

 Asigurarea încadrării 

cu personal calificat în 
fermă în procent de 

100% 

 Realizarea anuală a 

cel putin 100.000 lei 
din valorificarea 

produselor din fermă 

 Laboratoare şi ateliere 

funcţionale pentru 
fiecare calificare 

2020 Director, 

administrator, 
responsabil arie 
curriculară 

tehnologii  

Agenţi 

economici 
parteneri ai 
unităţii 

şcolare 
 

- Bugetul local 

Resurse 
extrabugetare 
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 Dotarea conforma a 
fermei didactice, 

atelierelor si 
laboratoarelor scolare 
din fonduri MADR; 

 



LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU VLAHUŢĂ” ŞENDRICENI 

PAS 2013-2020 –PLAN OPERAŢIONAL 2019-2020 

  100/119 

 

OBIECTIVUL 2: Asigurarea egalităţii de şanse în formarea profesională iniţială 

CONTEXT: 
Liceul Tehnologic  „Alexandru Vlahuţă” Şendriceni, este o unitate care deserveşte populaţia şcolară  din zona 

ocupaţională  numărul 11 (comunele Şendriceni, Hilişeu Horia, Lozna, Dersca, Pomârla, Suharău, Smârdan, Cristineşti) 

dar şi din zona ocupaţională 2 ( municipiul Dorohoi şi zonele învecinate), zonă din care şcoala recrutează aproximativ 70% 

dintre elevi. 

Până în 2009 precedent şcoala a funcţionat în două locaţii (Şendriceni şi Dorohoi) dar din 2009 prin comasarea cu 

şcoala generală au mai apărut 4 locaţii, acest lucru generând majoritatea problemelor cu care se confruntă cum ar 

fi:cheltuieli de transport;dificultăţi de organizare şi control; dificultăţi în asigurarea condiţiilor de cazare pentru elevi şi a 

combustibilului necesar încălzirii spaţiilor în sezonul rece;programul de desfăşurare al orelor este afectat de distanţele 

dintre locaţii; 

Unitatea oferă instruire prin liceu tehnologic si şcoală profesională la aproximativ 800 elevi. 

Se impune reorganizarea fermei didactice. 

La nivelul comunităţii există încă reticenţă în continuarea studiilor de către elevii claselor a VIII a la unităţi şcolare din 

mediul rural. Există încă probleme în ceea ce priveşte asigurarea transportului elevilor. 

În aceste condiţii există discrepanţe majore între facilităţile oferite elevilor din mediul urban comparativ cu cei din 

rural, şi nu se asigură egalitatea de şanse în formarea profesională iniţială. 

Precondiţii şi riscuri: 

 Respectarea cadrului juridic privind asigurarea egalităţii de şanse in formarea iniţială. 

 Asigurarea resurselor materiale, financiare si umane necesare. 

 Situaţiile socio-economice din anumite zone permit deocamdată asigurarea unor şanse egale de reuşita pentru toţi 
elevii din aceeaşi generaţie 

INDICATORI: 
1. Rata de părăsire timpurie a scolii  
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2. Numărul de proiecte de cooperare derulate anual 
 
ŢINTA/REZULTATE MĂSURABILE  

 Derularea anuală a cel puţin unui proiect de cooperare internaţională 
 Activităţi de consiliere şi orientare derulate în 80% din unităţile gimnaziale din zonă 

Acţiuni - 
Activităţi 

Rezultate așteptate 
Termene Responsabili 

Parteneri 
posibili 

Costuri 
estimate 

Posibilităţi de 
finanţare 

2.1 Consilierea 
elev-părinte în 
alegerea  carierei 

 5 protocoale de 
colaborare cu unități 

școlare 

 10 activități de consiliere 

a părinților. 

Anual până 
în 2020 

Directori 
Consilier 
şcolar 

 

Agenţii 
economici 
parteneri ai 

şcolii, 
AJOFM 

10.000 

Fonduri POS 

DRU 
Fonduri 

guvernamentale 
Bugetul local 

Resurse 

extrabugetare 
Fonduri 

comunitare 

Contribuţie 
proprie 

2.2 Consolidarea 

parteneriatelor 
dintre şcolile din 
mediul rural si 

cele din mediul 
urban cu 
expertiză în 

formarea 
profesională şi a 

parteneriatelor cu 
agenţii economici, 
inclusiv in alte 

tari ale UE; 

 5 protocoale de 
colaborare cu unități 
școlare și agenți 

economici 

 3 activități în parteneriat 

cu instituții de 
învățământ superior. 

Anual până 

în 2020 

Directori  

Consiliul de 
administraţie 
Responsabilul 

ariei 
curiculare 
Tehnologii 

 

Agenţii 

economici 
parteneri ai 
şcolii, 

AJOFM 

1000 

2.3 

Îmbunătăţirea 
procesului de 
informare a 

elevilor şi 
părinţilor şi 

promovarea  
calificărilor 

 Site-ul școlii actualizat 

 600 de vizitatori la Ziua 
porților deschise 

 500 de pliante distribuite 

Anual până 

în 2020 

Directori 

Responsabilii 
de arii 
curriculare 

Consilierul 
şcolar 

Asociaţia 

părinţilor 
Agenţii 
economici 

parteneri ai 
şcoli 

 

10.000 
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specifice zonei 
rurale 

2.4 Participarea 
anuală în cadrul 
programelor de 

cooperare cu 
proiecte de 
schimburi de 

elevi având ca 
parteneri şcoli şi 

unităţi economice 
sau organizaţii 
din U.E. 

 Implicarea şcolii în 
activitatea  ASA RENER 

 Depunerea de proiecte 
anuale în cadrul 

programului ERASMUS+ 

Anual până 
în 2020 
conform 

calendarului 
de depunere 
a proiectelor 

Directori şi 
Responsabili 
cu programe 

de cooperare 
internaţională 

Agenţia 
Naţională 
pentru 

Programe 
Comunitare 
în Domeniul 

Educaţiei şi 
Formării 

Profesionale. 
Şcoli 
partenere 

din UE 

40.000 
Euro 
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OBIECTIVUL 3: Prevenirea absenteismului, a părăsirii timpurii a şcolii, creşterea gradului de includere a elevilor cu 
cerinţe educaţionale speciale si imbunatatirea performantelor scolare. 

CONTEXT:  
Liceul Tehnologic “Alexandru Vlahuţă” Şendriceni este singura unitate şcolară care din zona ocupaţională care şcolarizează 

în mediul rural elevi pentru nivelul 3 şi 4 prin Liceul tehnologic si invatamant profesional 

La nivelul şcolii  se înregistrează o rată mare a părăsirii timpurii a şcolii. 

In anul scolar 2015-2016 datele statistice scot in evidenta ca un numar de 14 elevi din liceu si 6 elevi din 

invatamantul profesional au parasit timpuriu scoala, adica 3,3% la liceu si 1,8% la invatamantul profesional.  

In anul scolar 2016-2017  s-au inregistrat un numar de 20 elevi de liceu si  10 elevi din invatamantul profesional 

care au parasit timpuriu sistemul de educatie, adica 5,3% pentru liceu si 2,6% la invatamantul profesional.  

In anul scolar 2017-2018 s-au inregistrat un numar de 32 elevi de liceu si  12 elevi din invatamantul profesional care 

au parasit timpuriu sistemul de educatie, adica 8,7% pentru liceu si 2,9% la invatamantul profesional. 

In anul scolar 2018-2019 s-au inregistrat un numar de 20 elevi de liceu si 4 elevi din invatamantul profesional care 

au parasit timpuriu sistemul de educatie, adica 5.6% pentru liceu si 0.97% la invatamantul profesional. 

Analiza evoluţiilor din ultimii ani scoate în evidenţă că  rata de părăsire are un trend descrescator, dar se situează la 

valori mari. Datele nu sunt atat de relevante deoarece exista fluctuatii in numarul de elevi datorat transferurilor. 

Se inregistreaza un numar mare de elevi transferati intre unitati scolare (veniti/plecati), de cele mai multe ori motivul 

fiind acela al neadaptarii elevului la cerintele calificarii/specializarii pentru care a optat, rezultat al unei orientari scolare 

deficitare. 

Unitatea are in evidentele scolare un numar mare de elevi care provin din grupuri dezavantajate, in special din punct 

de vedere economic, cu unul sau ambii parinti plecati la munca in strainatate; In ultima perioada se inregistraza in unitate 

elevi cu CES pentru care se impun masuri speciale de abordare a procesului instructiv educativ. 
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Din analiza datelor furnizate de PRAI şi PLAI rezultă ca pierderile de la clasa a VIII-a spre clasa a IX-a se situează la 

valoare mare, la nivelul judeţului Botoşani în acest an școlar nu s-au realizat un număr mare de clase  din învățământul 

profesional și tehnic  şi că în acest moment nu există un suport eficient pentru orientarea profesională a elevilor şi 

părinţilor. Se impune un sprijin activ pentru structura de tip elev-părinte din partea unui personal bine instruit  care să-i 

consilieze, ţinând cont de capacităţile elevului si de oferta educaţionala ce i se potriveşte şi care sunt orientările înregistrate 

pe piaţa muncii. Activităţile de consiliere şi orientare derulate în anul şcolar precedent în unităţile gimnaziale din bazinul 

de recrutare a elevilor pentru unitatea noastră au scos în evidenţă slaba informare a elevilor dar mai ales a părinţilor 

acestora despre finalităţile învăţământului profesional şi tehnic, precum şi cunoaşterea într-o mică măsură a ofertelor 

educaţionale a unităţilor liceale. 

 

Precondiţii şi riscuri: 

 Respectarea cadrului juridic privind asigurarea egalităţii de şanse in formarea iniţiala pentru reducerea gradului 
de părăsire timpurie a şcolii 

 Asigurarea resurselor materiale, financiare si umane necesare asigurării echităţii în educaţie 

INDICATORI: 
1. Rata de părăsire timpurie a şcolii; 
2. Ponderea populaţiei cu grad ridicat de calificare; 

3. Procentul de promovare la sfarsit de an scolar; 
ŢINTA/REZULTATE MĂSURABILE  

 Reducerea ratei de părăsire timpurie a şcolii la nivelul de 2,5% până în 2020; 

 Obţinerea certificării de nivel 3 pentru cel puţin 90 % din elevii claselor a XI a invatamant profesional ; 

 Înfiinţarea anual a cel puţin 5 clase de şcoală profesională; 

 Finalizarea ciclului liceal superior pentru cel puţin 60% din elevii admişi anual în clasa a IX a 

 

 

Acţiuni - Activităţi 
Rezultate așteptate 

Termene Responsabili 
Parteneri 
posibili 

Costuri 
estimate 

Posibilităţi 
de finanţare 

3.1 Extinderea si  10 activități de consiliere și Anual Directori Consiliile 50.000 Fonduri POS 
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diversificarea 
activităţilor de 
informare si consiliere 

profesională. Pentru 
cunoaşterea ofertei si 
alternativelor din 

cadrul IPT de către toţi 
elevii claselor a VIII-a 

si de către părinţii 
acestora. Implicarea 
cadrelor didactice în 

programe de formare 
pe tematica 

descentralizării 
învăţământului 
preuniversitar 

 

orientare organizate în școli 

gimnaziale din zonă 

 90% dintre absolvenţii de nivel 

3 respectiv 4 cu examen de 
certificare. 

 2 activitati de consiliere pentru 
elevii de liceu in vederea 

constientizarii necesitatii de a 
finaliza cursurile 

invatamantului liceal; 

 Cel putin o activitate de 

consiliere a parintilor; 
 

până în 
2020 

Consilier 
educativ 
Echipa de 

cadre 
didactice 

Locale 
Şendricen
i şi 

Dorohoi 
Partenerii 
economici 

ai şcolii 
Asociaţia 

părinţilor 
Unităţile 
gimnazial

e din 
zonă 

DRU 
Fonduri 

guvernament

ale 
Bugetul local 

Resurse 

extrabugetar
e Fonduri 

comunitare 
Contribuţie 

proprie 

Fonduri 
proiect 

ROSE 

3.2 Susţinerea 

materiala a elevilor 
defavorizaţi social prin 
valorificarea 

structurilor 
parteneriale de la 

nivelul judeţului si 
unităţilor şcolare. 
Valorificarea 

oportunităţilor create 
prin sistemul de 
finanţare pe elev. 

Asigurarea de facilităţi 
elevilor din unitatea 

şcolară. 

 500 de elevi sprijiniți pentru a 

depune și păstra bursa Bani de 

liceu si bursa profesionala; 

 Activitatilor de pregatire 
remediala organizate cu elevii 

din ciclul inferior al liceului; 

 Activitati de pregatire 

suplimentara a elevilor 
(saptamanala, la sfarsit de 
saptamana sau in perioada 

vacantelor scolare); 

 Cel putin 2 activitati sportive 

si cel putin 2 activitati cultural 
artistice organizate la nivel de 

unitate;  

Anual 

până în 
2020 

Directori 

Responsabil
ul comisiei 
de acordare 

a burselor 
Responsabil 

Comitet de 
Părinţi  
Consilierul 

Educativ 

Consiliile 

Locale 
Şendricen
i şi 

Dorohoi 
Partenerii 

economici 
ai şcolii 
Asociaţia 

părinţilor 

500.000 

3.3 Formarea cadrelor  10% din cadrele didactice Anual Directori  ISJ 5.000 
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didactice pentru 
învăţământul pentru 
elevi cu nevoi speciale   

participante la cursuri prin 
CCD sau alte organisme de 
formare 

până în 
2020 

Responsabil 
cu 
perfecţionar

ea cadrelor 
didactice 

Botoşani 
CCD, 
MEC 

3.4 Monitorizarea 
absenteismului elevilor 
şi a ratei de tranziţie 

de la un nivel de 
şcolarizare la altul. 

 Reducerea numărului de 
absenţe/elev cu 5% anual 

 Creșterea procentului elevilor 

care sunt admişi în liceu la 

clasa a IX a ce finalizează 
ciclul superior al liceului la 
60% 

 

Anual 
până în 
2020 

Directori  
Responsabil 
arie 

curriculară 

Agenţii 
economici 
parteneri 

ai şcolii 
AJOFM 

10.000 
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OBIECTIVUL 4: Dezvoltarea resurselor umane şi a infrastructurii unităţii şcolare , în vederea asigurării calităţii în 
formare 

CONTEXT: În unitatea şcolară rata de absolvire se menţine relativ constantă . Rata de succes la examenul de 
bacalaureat a fost de 99% în  2004 şi 2005, de 76% în 2006,  de 99% în 2007, de 95% în 2008, 97,95% în 2009, dar a 

înregistrat un puternic recul în anul 2010 atingând valoarea de aproximativ 45%  în 2010, de 35 % în 2011 şi de 3,60 % în 
2012, de 6,41 in 2013, de 6,3% în 2014 si 33% in 2015. În 2014 au promovat examenul de bacalaureat un procent de 45% 
din totalul elevilor din seria curenta prezenti. Rata de absolvire a examenului de certificare a calificărilor profesionale a fost 

de 98,56 % în anul 2012, respectiv 100% în 2014. In 2015 bacalaureatul a fost promovat de 12 elevi reprezentand 12,04% 
dintre cei inscrisi. In 2016 procentul de promovare a bacalaureatului in prima sesiune a fost de 39%. In cea de a doua 

sesiune doar 2 elevi au promovat examenul. In anul 2017 s-au inscris pentru a sustine examenul de 47 elevi din care 32 din 
seria curenta si 15 din seriile anterioare. Au promovat examenul 21 elevi, 44,6%, 15 din seria curenta, 46,8% si 6 din seriile 
anterioare adica un procent de 40%. Rezultatele au fost mai slabe in a doua. In anul 2018 s-au inscris pentru a sustine 

examenul de 64 elevi din care 43 din seria curenta si 21 din seriile anterioare. In anul 2019 s-au inscris pentru a sustine 
examenul de bacalaureat de 46 elevi din care 39 din seria curenta si 7 din seriile anterioare. Au promovat examenul 23 elevi, 
56.10%, 22 din seria curenta, 56.4% si 1 elev din seriile anterioare adica un procent de 33.33%.  

În contextul integrării U.E. şi în spaţiul Schengen învăţământul trebuie să se alinieze la standardele şi cerinţele şcolilor din 
U.E. Aceasta  presupune întărirea dimensiunii europene in educaţie, însuşirea de către elevi a noilor tehnici comunicaţionale 

si informaţionale, favorizarea învăţării limbilor europene, realizarea schimburilor şcolare pentru educaţie si formare 
profesionala. 
Exista posibilitatea participarii unitatii scolare in cadrul proiectului ROSE prin care se urmareste imbunatatirea rezultatelor 

scolare la examenele de bacalaureat. 

Precondiţii şi riscuri: 

 Realizarea expertizelor de specialitate necesare; 

 Asigurarea mijloacelor materiale, financiare si umane necesare; 

 Există pericolul lipsei fondurilor alocate dezvoltării infrastructurii 

INDICATORI: 

 Numărul de spaţii şcolare reabilitate 

 Număr de cadre didactice participante la cursuri de formare anual 
ŢINTA/REZULTATE MĂSURABILE  

 3 ateliere  şi 5 laboratoare şcolare reabilitate 
 2 unitati din comuna reabilitate; 

 Participarea anuală a cel puţin 10% din cadrele didactice la cursuri de perfecţionare  
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 Realizarea alimentare cu gaz metan şi modernizare centrale termice in structurile unitatii; 

Măsuri/Acţiuni pentru 
atingerea obiectivului 

Rezultate așteptate 

Termene Responsabili 
Parteneri 
posibili 

Costuri 

estimat
e 

Posibilităţi 

de 
finanţare 

4.1 Dezvoltarea bazei 

materiale , dotarea cu 
echipamente , inclusiv 

pentru formarea continuă, 
conform curriculumului 
utilizat, reorganizarea 

atelierelor, laboratoarelor 
şcolare și a fermei 

didactice pentru atingerii 
competenţelor din SPP şi 
solicitate de partenerii 

sociali ai şcolii. 

 Laboratoare de 

specialitate reorganizate 

 programe de investitii 

prin MADR aprobate; 
 

Anual 

până în 
2020 

Directorii şi 

responsabilii 
ariilor 

curriculare 
Administratoru
l financiar 

Consiliul 

Local,  
Agenţi 

economici 
 

 

Fonduri 

guvername
ntale 

Bugetul 
local 

Resurse 

extrabugeta
re  

Fonduri 

comunitare 
Contribuţie 

proprie 
Fonduri 
alocate  

prin CCD, 

4.2 Reparaţii, reabilitari si 

extinderi ale spatiilor 
scolare   

 Unitati scolare 

reabilitate  

Anual 

până în 
2020 

Directori 

Administrator 
financiar 
 

ISJ Botoşani 

MEC 
Consiliul 
Local 

Aprox 4 

mil. lei 

4.3 Construirea unei săli 
de sport la Şendriceni si 

construirea unei noi 
gradinite in satul Ghilia. 
 

 Propunere de proiect  Până în 
2020 

  300.000
Euro 

4.4 Participarea cadrelor 
didactice din diferite 

domenii de calificare 
profesională la cursuri 

postuniversitare care să 
permită instruirea elevilor, 
inclusiv pentru atingerea 

competenţelor de 

 Cadre didactice 

participante la cursuri 
de formare 

Până în 
2020 

Directori 
Administratorul 

financiar şi 
Responsabili cu 

programe de 
cooperare 
internaţională 

Responsabil cu 

Instituţii de 
învăţământ 

superior, ISJ 
Botoşani 

CCD 
Botoşani 
MEC 

10.000 
Euro 
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comunicare într-o limbă 
străină, participarea la 
cursuri de formare prin 

programul ERASMUS+ 

perfecţionarea 
cadrelor 
didactice 
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3.2 Plan operaţional 2019-2020 

Obiectivul Acţiunea Rezultate aşteptate 
Data până 
la care vor 

fi finalizate 

Persoana/ 
persoane 

responsabile 

Surse posibile de 
finanţare 

1 

 

1.1 

 Convenții de colaborare pentru 

100% din elevii care vor efectua 
stagii la agenţi economici 

pentru nivelul 3 si 4; 

 O activitate desfaurata in 

parteneriat cu agenti 
economici; 

Cu 30 zile 

înaintea 
datei 
planificate 

pentru 
derularea 

stagiului 

Directori 

Responsabil CEAC 
Responsabilul ariei 
curiculare Tehnologii 

Responsabili stagii 

Fonduri 
guvernamentale 

Bugetul local 

Resurse 
extrabugetare 

Fonduri comunitare 
Contribuţie proprie 

Fonduri alocate  

prin CCD, 

1.2 

 Plan de școlarizare depus 

 Plan de școlarizare realizat în 

proporție de cel puțin 80% 

Conform 
calendarului 
MEN 

Consiliul de 
administraţie 

1.3 

 100% din CDL - elaborate în 
parteneriat cu agenți economici 

01.01.2020- 

 
31.05.2020 

Responsabil CEAC 

Responsabilul ariei 
curiculare Tehnologii 

 

1.4 

 Asigurarea încadrării cu 

personal calificat în fermă în 
procent de 100% 

 Cel putin 100.000 lei realizati 
din venituri extrabugetare; 

30.10.2019 

 
 
31.12.2019 

 
 

Directori, 

Administrator de 
patrimoniu, 
Administrator 

financiar 
 

2 
 

2.1 

 5 protocoale de colaborare cu 
unități școlare 

 10 activități de consiliere a 
părinților. 

31.03.2020 
 
31.05.2020 

Directori 
Consilier educativ 
Psiholog școlar 

 

 

2.2 

 5 protocoale de colaborare cu 
unități școlare și agenți 

economici 

31.12.2019 
 

 
31.05.2020 

Directori 
Consilier educativ 
Psiholog școlar 
Diriginți 

 
 

 
Fonduri POS DRU 
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 3 activități în parteneriat cu 
instituții de învățământ 

superior. 

Fonduri POR 2007-
2013 

Fonduri 

guvernamentale 
Bugetul local 

Resurse 

extrabugetare 
Fonduri comunitare 

Contribuţie proprie 
Fonduri alocate  

prin CCD, 

2.3 

 Site-ul școlii actualizat 

 

 400 de vizitatori la Ziua porților 

deschise 

 500 de pliante distribuite 

Permanent  

 
31.05.2020 
 

 
 
 

 
 

Inginer de sistem  

 
Directori 
Consilier educativ 

Consiliul de 
administraţie 
 

 
 

2.4 
 Cel putin un proiect ERASMUS 

depus.  

Aprilie 2020 Responsabil 
cooperarea 

internaţională 

3 

3.1 

 10 activități de consiliere și 

orientare organizate în școli 

gimnaziale din zonă 

 O activitate de consiliere a 

parintilor 
 

Martie 2020 Directori 
Diriginții 

Responsabil arie 
curiculară tehnologii 

 

Fonduri POS DRU 
Fonduri POR 2007-

2013 
Fonduri 

guvernamentale 
Bugetul local 

Resurse 

extrabugetare 
Fonduri comunitare 

Contribuţie proprie 
Fonduri alocate  
prin CCD, 3.2 

 500 de elevi sprijiniți pentru a 

depune și păstra bursa Bani de 

liceu si bursa profesionala 

 Desfasurarea activitatilor de 

pregatire remediala cu elevii 
din ciclul inferior al liceului, de 

pregatire suplimentara pentru 
examenele de Evaluare 

Nationala si bacalaureat, 
activitati sportive si cultural 
artistice  

30.11.2019 
 

 
Conform 

programarii 
ROSE 
 

 
 
 

 

Directori 
Diriginți 

Consiliul de 
administraţie 

3.3  10% din cadrele didactice Conform Responsabil cu 
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participante la cursuri prin 
CCD cu finantare din partea 
unitatii scolare; 

calendarului perfecţionarea 

 3.4 

 Reducerea absenteismului 
școlar cu 5% 

 Creșterea procentului elevilor 

care sunt admişi în liceu la 
clasa a IX a ce finalizează ciclul 
superior al liceului la 60% 

30.06.2020 
 

Conform 
calendarului 
metodologiei 

de 
continuare a 

studiilor. 

Directori,  
Diriginți 

4 

4.1 

 Laboratoare de specialitate 

organizate, ferma modernizata 
prin fonduri MADR 

Mai 2020 Director  

Responsabil arie 
curiculară tehnologii 

Fonduri POS DRU 

Fonduri POR 2007-
2013 

Fonduri 

guvernamentale 
Bugetul local 

Resurse 

extrabugetare 
Fonduri comunitare 

Contribuţie proprie 
Fonduri alocate  
prin CCD,  

Fonduri ERASMUS+ 

4.2 

 Doua unitati scolare reabilitate 

prin proiecte PNDL  

31.08.2020 Directori 

Administrator 
financiar 

4.3 

 Teren de sport finalizat in liceu 

si structura din Ghilia; 

 Proiect depus pentru sala de 

sport; 

 Constuirea unei noi gradinite 

in structura din Ghilia 

31.08.2020 Director,  

Administrator  

4.4 

 30 cadre didactice participante 
la cursuri de formare; 

31.08.2020 Directori 
Responsabil cu 
perfecționarea 
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3.3 Proiectul planului de şcolarizare pentru 2020-2021 
LICEU TEHNOLOGIC clasa a IX a  

Nr. crt. Profilul 
Domeniul pregătirii de 

bază 
Calificarea profesională finală nivel 4 Nr. de clase (nr. elevi) 

1.  
Resurse naturale şi 
protecţia mediului 

Protectia mediului Tehnician in industria alimentara 1 (28) 

2.  Protectia mediului Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului 1 (28) 

3.  Servicii Turism şi alimentaţie Tehnician în gastronomie 1 (28) 

ŞCOALA PROFESIONALĂ CLASA A IX A 
Nr. crt. Domeniul Calificarea nivel 3 Nr. de clase (nr. elevi) 

1.  Mecanică  Mecanic agricol 2 (56) 

Mecanic auto 1 (28) 

Constructor montator de structuri metalice 1 (28) 

2.  Turism si alimentatie Ospatar (chelner) vanzator in unitati de 
alimentatie 

1 (28) 

3.  Industrie alimentară Brutar patiser-preparator produse făinoase 1 (28) 

4.  Agricultura Zootehnist 1 (28) 

 

LICEU TEHNOLOGIC –clasa a XI  

Nr. 
crt. 

Profilul 
Domeniul pregătirii 

de bază 

 
Calificarea profesională 

Nr. de clase 
(nr.elevi) 

1.  Tehnic Mecanică 
 Tehnician mecanic pentru 

întreţinere şi reparaţii 
1 (28) 

2.  Resurse Protectia mediului   Tehnician veterinar 1 (28) 

3.  Servicii Turism şi alimentație  Tehnician în gastronomie 1 (28) 
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CAPITOLUL 4 – CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI REVIZUIRE 

 
 

 

4.1 Rezumat al aranjamentelor privind consultarea în procesul de 
elaborare a planului 

 În realizarea planului de acţiune al şcolii pentru Liceul Tehnologic „Al. 
Vlahuţă” Şendriceni au fost consultate mai multe categorii de subiecţi 

interesaţi sau implicaţi în activitatea de formare iniţială (unităţi şcolare din 
zona Dorohoi, agenţi economici, ISJ Botoşani, AJOFM Botoşani). 

 Au fost stabilite echipe de lucru formate din: 

o cadre didactice din unitate cu ajutorul cărora am stabilit priorităţile 
strategice, obiectivele ţintă care trebuie urmărite pentru realizarea 
misiunii pe care şcoala şi-a asumat-o 

o comunitatea părinţilor din clasele terminale şi de început de ciclu 
pentru a determina aşteptările acestora de la unitatea şcolară şi 

modul în care acestea au fost atinse; au fost stabilite aspectele pe 
care părinţii ar dori să fie ameliorate în viitor; 

o partenerii şcolii pentru stabilirea planului comun de acţiune în 

vederea dobândirii competenţelor cheie de către elevi şi a nevoilor 
de competenţe la nivel local 

 Pentru elaborarea PAS s-a ţinut cont de PND, PRAI-NE şi PLAI 
Botoşani. 

 La nivelul ISJ au fost arondate unităţi şcolare gimnaziale pentru care 

Liceul Tehnologic „Al. Vlahuţă” Şendriceni va acorda asistenţă de specialitate 
şi metodologică.  

 Sarcinile şi responsabilităţile principalilor actori pe scena actului 

educaţional, implicaţi în realizarea managementului şcolar se regăsesc în 
planurile de muncă ale Consiliului de Administraţie şi Consiliului Profesoral. 
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4.2 Aranjamentele privind monitorizarea, revizuirea şi reactualizarea 
planului 

 

 

 

 

 Toate persoanele desemnate ca responsabile pentru măsurile şi 
acţiunile stabilite vor prezenta la termenele fixate raportul de informare 

asupra modului de implementare şi progresul realizat, în cadrul şedinţelor 
consiliului de administraţie al unităţii şcolare iar planul operaţional în 
ansamblul său va monitorizat operativ de Directorul Liceului Tehnologic 

,,Al.Vlahuţă” Şendriceni 

 În urma analizării raportului, membrii consiliului de administraţie vor 

conveni asupra corecţiilor ce se impun în vederea ameliorării rezultatelor şi 
stabilirii direcţiilor de acţiune viitoare 

 Corecţiile care se vor stabili vor asigura revizuirea anuală a PAS şi 

alături de reanalizarea mediului extern şi intern vor fi premisa repartizării 
domeniilor şi subdomeniilor de activitate pe domenii de calificare adaptate 

noilor condiţii. 

 Se vor aplica anumite criterii de evaluare, în funcţie de momentul ales 
(evaluare iniţială, formativă, sumativă) şi de aspectul vizat (calitatea 

instruirii-formării profesionale, calitatea consilierii-îndrumării profesionale, 
calitatea serviciilor de mediere a muncii, calitatea pachetelor de formare). 

 Se va urmări eficienţa utilizării resurselor financiare, materiale, 

umane, informaţionale şi de timp. 

 Se va evalua calitatea şi eficienţa managementului de proiect, cu 

rolurile partenerilor implicaţi şi cu responsabilităţile persoanelor din echipa 
proiectului. 

 Se vor evalua experienţele noi şi modelele dezvoltate, strategiile de 

continuare şi extindere prin intermediul reuniunilor de bilanţ . 

 Se vor analiza cauzele unor eventuale eşecuri în atingerea ţintelor 
propuse în planul operaţional pe anul școlar 2016-2017. 

 Evaluarea anuală a PAS va fi făcută de CLDPS prin echipele de 
monitorizare desemnate, în urma autoevaluării realizate de unitate și 

transmiterea datelor la coordonatorul județean. 
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CADRE DIDACTICE CARE AU COORDONAT REALIZAREA PAS  A 

GRUPULUI ŞCOLAR AL. VLAHUŢĂ ŞENDRICENI 2013-2020 
1. DOHOTARIU DUMITRU VIOREL 
2. GHEORGHIESCU DORIN 

3. ROTARIU GHEORGHE 

4. RAGAZAN IOAN 
5. NISTOR MARIUS 
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ANEXE 
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