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Partea I. Context 

 

1.1. Misiunea şcolii 

 

Formarea tinerilor din zona ocupaţională Rădăuţi pentru economia viitorului, 

răspunzând cerinţelor pieţei forţei de muncă, oferind şanse egale pentru integrarea în 

comunitatea locală şi dezvoltarea unei cariere într-o Europă unită. 

Serviciile oferite de şcoală au la bază calitatea, performanţa, promovarea valorilor 

locale, naţionale şi europene, în vederea dezvoltării personalităţii puternice, a responsabilităţii, 

a spiritului de echipă şi a disponibilităţii pentru învăţare pe tot parcursul vieţii. 

Şcoala este principalul furnizor de forţă de muncă calificată pentru unităţile 

economice cu profil de industrie alimentară şi pentru cele turistice din zona Rădăuţi. 

 

1.2. Profilul şcolii 

 

Colegiul Andronic Motrescu Rădăuţi este situat în Municipiul Rădăuţi, judeţul 

Suceava, în zona cu cea mai mare ofertă turistică din Bucovina, ocupând o suprafaţă de 

13 ha, din care 7 ha ocupate de curţi, clădiri, anexe şi 6 ha teren agricol. 

Domeniile de pregătire oferite de şcoală sunt: turism, comerţ, industrie alimentară, 

ecologie şi protecţia mediului, veterinar, agricultură. 

La începutul anului şcolar 2020/2021 au fost înscrişi  1267 elevi. 

Structura populaţiei şcolare (pe nivel şi pe profil) se regăseşte în Anexa 1. 

Personalul şcolii este format din 90 de cadre didactice şi  de persoane – personal 

administrativ (didactic auxiliar şi nedidactic). Cadrele didactice calificate sunt în procent de 

100%. Personalul didactic este preocupat, în mod constant, de perfecţionare, parcurgând 

diverse stagii de formare continuă în specialitate şi nu numai. 

Distribuţia cadrelor didactice pe paliere de vârstă şi grade didactice este prezentată 

în Anexa 2. 

            Şcoala face parte din grupul celor 12 licee ale judeţului incluse în Proiectul PHARE 

RO VET 2004-2006 Coeziune economică şi socială (componenta învăţământ profesional 

şi tehnic), prin care s-au reabilitat şi modernizat două corpuri de clădire, transformându-se 

într-o pensiune turistică didactică şi un laborator de industrie alimentară (linii de producţie 

produse de panificaţie şi produse din lapte).  
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1.3. Analiza rezultatelor şi evoluţiilor din anul şcolar 2019/2020 

 

 

Procentul de promovabilitate la examenul de certificare a competenţelor 

profesionale, nivel 4, a fost de 100%, respectiv nivel 3, 100%. 

 La examenul de bacalaureat procentul de promovabilitate a fost de 54,62%. 

Rezultatele pe tranşe de medii (la bacalaureat) sunt prezentate în Anexa 3. 

Dintre absolvenţii de liceu: 

- 25,6% continuă studiile la universităţi şi şcoli postliceale; 

- 4,91%sunt angajaţi; 

- 27,82%sunt şomeri; 

- 28,6% sunt plecaţi în străinătate 

- 13,11% sunt nemonitorizaţi 

Dintre absolvenții de școală profesională 

-28,57% continuă studiile 

-14,28% angajați 

-27,27% șomeri 

-7,79%nemonitorizați 

-20,77%plecați în străinătate 

Monitorizarea absolvenţilor  se regăseşte în Anexa 4. 

În anul şcolar 2019/2020, elevii şcolii au obţinut rezultate bune la olimpiadele şi 

concursurile şcolare.   Detalii privind aceste rezultate sunt prezentate în Anexa 5. 

Oferta şcolară a fost elaborată ca răspuns al cererii de pe piaţa forţei de muncă şi 

susţinută de convenţiile de practică prezentate în Harta parteneriatului din Anexa 6. 

Situaţia detaliată a formării continue a cadrelor didactice este  prezentată în Anexa 7. 

Oferta CDL este prezentată detaliat în Anexa 8. 

Rezultatele obţinute de elevi la diversele activităţi extracurriculare sunt prezentate în Anexa 9. 

Amenajări, reamenajări, dotări, achiziţionări, renovări în anul şcolar 2020/2021: 

- amenajarea a  noi săli de clasă în internatul şcolar; 

- achiziţionarea a  50 de scaune  pentru CDI; 

- reamenajarea cabinetelor metodice; 

- reabilitarea faţadei cantinei şi a acoperişului cantinei 

- achiziţionarea unei imprimante pentru administraţie 

- înlocuirea tâmplăriei interioare din internat 

- înlocuirea tâmplăriei exterioare la cantină 

- amenajarea holurilor,sălilor de clasă şi a spaţiilor din  vila 1 



3 
 

- amenajarea cancelariilor din liceu şi internat şi a holurilor din internat 

 

Rezultate financiare 

În anul financiar 2020, şcoala noastră a beneficiat de 9779276 RON.  

Execuţia bugetară pentru anii 2004-2020 este redată în Anexa 10. 

 

Colaborarea şcoală – părinţi 

 

S-au realizat acţiuni de consiliere a părinţilor pentru evitarea abandonului, 

absenteismului şi insuccesului şcolar. 

Pentru desfăşurarea, la standarde de calitate, a procesului instructiv-educativ, s-a 

semnat, de către cele trei părţi semnatare (unitate şcolară, părinte şi elev), Acordul cadru 

de parteneriat pentru educaţie. 

S-a realizat informarea periodică, a părinţilor de către diriginţi, referitoare la 

atitudinea copiilor lor faţă de şcoală şi a rezultatelor obţinute pe tot parcursul anului şcolar. 

 

1.4. Priorităţi la nivel naţional 

 

 Învăţarea centrată pe elev 

 Formarea continuă a personalului didactic 

 Asigurarea calităţii procesului de învăţământ 

 Dezvoltarea curriculumului naţional 

 Dezvoltarea standardelor de pregătire profesională 

 Asigurarea calităţii activităţii de instruire practică 

 Parteneriatul cu agenţii economici 

 Orientarea şi consilierea şcolară şi profesională 

 Optimizarea sistemului informaţional 

 Modernizarea bazei materiale 

 Utilizarea TIC în procesul de predare-învăţare 

 Management educaţional 

 Asigurarea de şanse egale 

 Integrarea elevilor cu nevoi speciale 

 Zone dezavantajate; zone rurale 

 Formarea continuă a adulţilor 

 Integrarea europeană 
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 Dezvoltarea de materiale pentru formarea diferenţiată 

 

1.5. Obiective şi acţiuni regionale şi locale 

 

Colegiul Andronic Motrescu Rădăuţi este situat în Regiunea Nord-Est. 

Unitatea noastră şcolară are sediul în Municipiul Rădăuţi, cel de-al treilea ca mărime 

din judeţ. Regiunea de influenţă cuprinde alte 3 oraşe şi 20 de comune, zona având un 

crescut potenţial de dezvoltare a turismului şi agroturismului, fapt datorat numărului mare de 

obiective turistice. Astfel, în ultimii ani a crescut numărul pensiunilor agroturistice şi a mini-

hotelurilor. De asemenea, s-a înregistrat o creştere a numărului de IMM-uri cu profil de 

industrie alimentară (prelucrarea produselor din lapte, carne, de panificaţie) şi a unităţilor de 

alimentaţie publică (restaurante, fast-food-uri, patiserii, simigerii etc.). 

Datele referitoare la zona Rădăuţi sunt prezentate în Anexa 11.  

 

Obiective regionale şi locale 

 

Obiectiv 1: 

  
 Corelarea ofertei ÎPT cu cererea pieței forței de muncă  
Indicatori:  
 

Ţintă: 

- din total ÎPT: 50% Învățământ Liceal Tehnologic, 50% Învățământ 
Profesional;  
- din totalul învăţământ profesional: 30% Învăţământ profesional dual, 
(14%-2020; 30% - 2025) 
- creșterea procentului absolvenților IPT angajați la operatorii economici 
(OP) parteneri ai unităților de învățământ la 25%. 

Acţiuni: 

Promovarea ofertei de formare profesională nivel 3 în rândul operatorilor 
economici din zona Rădăuți din domeniile noastre de formare 
Promovarea imaginii școlii 
Monitorizarea absolvenților 

 

Obiectiv 2: 
Dezvoltarea Parteneriatului Public Privat  
Indicatori:  
 

Ţintă: 

- gradul de satisfacere a solicitărilor operatorilor economici-99% în 2025 
față de 90,15 % 2018 
- creșterea numărului de contracte de parteneriate cu operatorii 
economic la 100 %  
- creșterea implicării operatorilor economici în elaborarea programelor 
curriculumului în dezvoltare locală (CDL) la 100% 
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Acţiuni: 

Elaborarea CDL în colaborare cu agenţii economici în vederea 
dezvoltării unor competenţe impuse de retehnologizările unităţilor de 
producţie 
Elaborarea şi implementarea unei proceduri de identificare a cererilor de 
formare a adulţilor pe piaţa muncii 
Încheierea contractelor cadru de pregătire practică a elevilor 

 

Obiectiv 3: Asigurarea calității sistemului de formare profesională 

Ţintă: 

Actualizarea infrastructurii formării profesionale iniţiale conform cerințelor 
exprimate în SPP  
- Creșterea numărului de profesori calificați la 100% în 2025 de la 
98,60% în 2018 
- Actualizarea competențelor personalului didactic conform cerințelor 
operatorilor economici 

Acţiuni: 

 Aplicarea chestionarelor cadrelor didactice şi efectuarea de observare a 
lecţiilor pentru identificarea nevoilor de dezvoltare profesională conform 
noilor cerinţe 
 Participarea cadrelor didactice la cursuri de dezvoltare profesională 
organizate de CCD 
Organizarea şi desfăşurarea activităţilor metodice cu tematica 
particularizată pe noile cerinţe 

 

 

Obiectiv 4  
 

Actualizarea instrumentelor de planificare strategică PLAI/PAS  
Indicatori:  
 

Ţintă: - actualizarea anuală a PAS  
- participarea la cursuri de management educativ a tuturor directorilor și 

directorilor adjuncți din unitățile ÎPT 

Acţiuni: 
Reorganizarea comisiei de actualizare PAS 

Colectarea informaţiilor necesare reactualizării şi reactualizarea PAS 
Participarea la cursuri de management  educativ a directorilor 

 

Obiectiv 5 Creşterea participării şi facilitarea accesului la programele de 

formare profesională 

Ţintă: număr de tineri din ÎPT beneficiari de susținere financiară la 100%  
- număr de programe/proiecte prin care se dezvoltă competențe 

antreprenoriale 10 
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Acţiuni: Identificarea elevilor cu nevoi speciale şi a grupurilor vulnerabile 
 Monitorizarea lunară a absenţelor înregistrate 
Identificarea cauzelor frecvente ale absenţelor  
Elaborarea şi implementarea strategiilor de învăţare pentru a răspunde 
stilurilor individuale de învăţare, nevoilor, abilităţilor şi gradului de 
motivare a fiecărui elev: 
- programe speciale de recuperare pentru elevii cu nivel scăzut al 
pregătirii iniţiale 
Introducerea prin CDL şi  a  programelor de dezvoltare a unor 
competenţe antreprenoriale 

 

Obiectiv 6:  
 

Dezvoltarea infrastructurii serviciilor de Orientare si Consiliere 

Profesională 

Ţintă: - creșterea numărului de personal calificat în oferirea serviciilor de 
orientare și consiliere profesională la 100%  
- număr de elevi și părinți informați și consiliați 100% 

Acţiuni: Participarea cadrelor didactice la cursuri organizate pe domeniul 
orientării şi consilierii şcolare  
Organizarea unor acţiuni comune cu şcolile gimnaziale în vederea unei 
mai bune orientări a elevilor din cl a VIII a pentru continuarea studiilor în 
IPT 
Activități de consiliere și orientare școlară și profesională 

 

 

Partea a II-a. Analiza nevoilor 

 

2.1. Analiza mediului extern 

 

2.1.1. Analiza profilului economic 

            Economia României a crescut, în 2019, cu 4,1%, conform estimărilor Institutului 

Național de Statistică, Nivelul PIB-ului în 2019 a fost de aproximativ 1.059,80 miliarde lei.  

           Regiunea Nord Est a contribuit cu un procent de 10,03% la realizarea PIB-ului 

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

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

putere economică, după judeţele:  

    -Est, cu un PIB de 36,895 mld. Lei;  

     

     

    -ului inferioare.  

          În anul 2019, valoarea PIB/locuitor din judeţul Suceava – indicator sintetic pentru 

aprecierea gradului de dezvoltare – a fost cu 43,0% mai mic decât media naţională. 
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        Județul Suceava deține o poziție favorabilă în Regiunea Nord-Est și are o contribuție 

importantă la economia întregii regiuni, furnizând 18,20% din produsul intern brut al 

acesteia. Regiunea Nord-Est furnizează aproximativ 10% din produsul intern brut național.  

        La creşterea PIB, în anul 2019 faţă de anul 2018, au contribuit aproape toate 

ramurile economiei, contribuţii pozitive mai importante având următoarele ramuri:  

 

transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante (+0,9%), cu o pondere de 18,2% la 

formarea PIB;  

 

 

activitățile de servicii suport (+0,4%), cu o pondere de 7,8% la formarea PIB;  

         Contribuții negative la creșterea PIB au avut agricultura, silvicultura şi pescuitul (-

0,1%) cu o pondere de 4,1% la formarea PIB, precum și industria (-0,3%) cu o pondere de 

21,8% la formarea PIB.  

         La finele anului 2019 Județul Suceava este caracterizat prin următoarele aspecte 

economice:  

2.666 firme înmatriculate în anul 2019 și 1.576 firme radiate;  

113.225 salariați în luna decembrie 2019;  

4.151 lei, salariul mediu brut la nivelul lunii decembrie 2019;  

2.553 lei, salariul mediu net la nivelul lunii decembrie 2019.  

          La nivelul anului 2019, în ceea ce privește înmatriculările de agenți economici, 

situația se prezintă astfel:  

mărul total al agenților economici înmatriculați a scăzut cu 4,78% în 2019 față de anul 

2018;  

răspundere limitată cu o scădere de peste 3%, menținându-se astfel trendul descendent 

din anul anterior;  

și IF.  

-se astfel trendul 

ascendent din anul anterior.  

          Principalii indicatori economici ai societăţilor comerciale în anul 2019, comparativ cu 

anul 2018, se prezintă astfel:  
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2018;  

crescut cu 2,47% - de la 20.214,60 milioane lei în 2018 la 20.714,43 milioane lei în 2019;  

-a menținut trendul de creștere a valorii profitului din exploatare obținut de 

către societățile analizate, cu peste 8 procente, la fel și rata profitului a înregistrat o 

creștere de aproape 6%;  

mai puțini față de anul 2018, însă productivitatea medie a muncii a crescut cu peste 4%.  

                                               Sursa- PLAI 2020-2025 

 

2.1.2. Investiţiile străine 

 

În judeţul Suceava, la 31.12.2017 erau un număr de 900 agenţi economici cu 

participare străină, cei mai  importanţi ca număr şi capital social provenind din următoarele 

ţări: 

Tab. 2.1. Operatori economici cu capital străin  

Nr. crt.   Ţara  Număr firme  Total capital social 
(lei)  

1.  Italia  243  16301101,72  

2. Germania 78 19721915,20 

3. Ucraina 64 456460,00 

4. Spania 61 304680,00 

5. Franţa 55 111242734,70 

6. Austria 52 1166054110,00 

7. Turcia 43 12680040,00 

8. SUA 40 637312,60 

Sursa- PLAI 2020-2025 

Principalele domenii de activitate ale firmelor cu capital străin opereză în următoarele 

domenii de activitate: comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea 

autovehiculelor şi motocicletelor (268 firme), industria prelucrătoare (116 firme), construcții 

(111 firme), transport și depozitare (82 firme), hoteluri și restaurante (54 firme). 

 

  2.1.3. Procesul de integrare europeană şi cerinţele de competitivitate  
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         Ca urmare a integrării României în UE, firmele din judeţ se confruntă cu o presiune 

concurenţială sporită pentru a rezista pe piaţa internă şi pentru a valorifica oportunităţile 

participării pe piaţa UE.  

         Noi firme şi investiţii de capital străin vor fi atrase în judeţ. Dincolo de avantajul 

conjunctural (care se va reduce în timp) al preţului relativ scăzut al forţei de muncă, 

competitivitatea firmelor va fi condiţionată într-o măsură din ce în ce mai mare de 

creşterea valorii adăugate prin eforturi susţinute de inovare şi segmentare pentru 

cucerirea şi păstrarea pieţei, cu accent pe tehnologie, calitate, design, marketing, tehnici 

de vânzare adecvate.  

         Nevoile de competitivitate ale firmelor vor conduce şi la dezvoltarea şi diversificarea 

pieţei de servicii pentru afaceri (“business to business”): servicii de consultanţă, financiare, 

comerciale etc., dar şi alte servicii pentru întreprinderi rezultate din externalizarea unor 

activităţi auxiliare producţiei şi contractate cu firme specializate - de ex. de întreţinere şi 

reparaţii (mentenanţă), service pentru produsele vândute etc.  

          Unul dintre factorii ce potenţează competitivitatea este dezvoltarea sectorului de 

cercetare-dezvoltare. Din păcate, legăturile sectorului de cercetare-dezvoltare cu mediul 

economic sunt insuficient dezvoltate comparativ cu potenţialul şi nevoile de dezvoltare 

economică a judeţului. În viitor, odată cu dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere 

este necesară accelerarea procesului de transfer tehnologic.  

           În ultimii 4 ani analizaţi, judeţul Suceava a cunoscut o creștere a numărului de 

cercetători la 10.000 locuitori, de la 18,3 în 2011 la 24,9 în 2014. În valoare absolută, 

numărul de salariaţi în activitatea de cercetare-dezvoltare din judeţ a crescut de la 526 de 

salariați în 2011 la 574 de salariați în 2014 (în timp ce la nivel naţional a crescut de la 

42363 de salariați în 2011 la 42963 salariați în 2014).  

           De asemenea, în anul 2014 a avut loc o scădere a cheltuielilor de cercetare-

dezvoltare la nivelul judeţului cu 18,5%. 

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

2016, în perioada 01.01.2017 - 30.11.2017 indicele producţiei industriale, serie brută, 

comparativ cu perioada similară a anului 2016, a fost de 111,2%. 

           În perioada ianuarie - septembrie 2017, exporturile FOB din judeţul Suceava au 

totalizat 391.4 mii euro. Comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2016, valoarea 

mărfurilor exportate a crescut cu 21,6%.  

         Creşteri ale volumului exporturilor de mărfuri în perioada ianuarie-septembrie 2017, 

comparativ cu exporturile din aceeaşi perioadă a anului 2016, s-au înregistrat la secţiunile:  

- Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale 322,2%  
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- Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea 67,8%  

- Produse minerale 46,1%  

- Articole din piatră, ipsos, ciment, ceramică, sticlă şi din materiale similare 42,8%  

- Produse vegetale 42,6%  

- Pastă de lemn, hârtie, carton şi articole din acestea 38,7%  

- Mijloace şi materiale de transport 38,0%  

- Materiale textile şi articole din acestea 36,8%  

- Mărfuri şi produse diverse 20,6%  

- Animale vii şi produse animale 17,9%  

- Produse alimentare, băuturi şi tutun 16,8%  

- Maşini şi aparate; echipamente electrice; aparate de înregistrat, reprodus sunetul şi 

imaginile 15,9%  

- Produse din lemn, exclusiv mobilier 14,1%  

- Încălţăminte, pălării, umbrele şi articole similare 9,6%  

           Secţiunea produse chimice a avut în primele 9 luni ale anului 2017, comparativ cu 

perioada ianuarie - septembrie 2016, o creştere de 11 ori (de la 19 la 209 mii euro).  

           O scădere cu 49,5% a valorii mărfurilor exportate a înregistrat în perioada ianuarie-

septembrie 2017 comparativ cu perioada similară din anul 2016, secţiunea instrumente şi 

aparate optice, fotografice, cinematografice, medico-chirurgicale şi similare; ceasuri; 

instrumente muzicale; părţi şi accesorii ale acestora.  

           În cadrul regiunii Nord-Est, judeţul Suceava se află pe locul 3, după Iaşi şi Bacău, 

din punct de vedere al volumului de mărfuri exportate în perioada ianuarie-septembrie 

2017, deţinând 17,8% din total exporturi la nivel de regiune. În perioada ianuarie-

septembrie 2017, Regiunea Nord-Est a deţinut o pondere de 4,7% în totalul mărfurilor 

exportate de România.  

            În perioada ianuarie-septembrie 2017, în cadrul regiunii Nord-Est, judeţul Suceava 

s-a situat tot pe locul 3 din punct de vedere al volumului importurilor de mărfuri, deţinând, 

19,9%   

           În anul 2017 judeţul Suceava dispunea de o infrastructură diversă:  

- lungimea simplă a liniilor de cale ferată – 526 km;  

- lungimea simplă a liniilor de cale ferată electrificate – 248 km;  

- lungimea drumurilor publice total (locul 3 pe țară) – 3150 km, din care:  

- drumuri publice modernizate – 1576 km;  

- drumuri publice cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere – 107 km;  
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- drumuri naţionale – 628 km;  

- drumuri naţionale modernizate – 614 km;  

- drumuri naţionale cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere – 14 km;  

- drumuri judeţene şi comunale – 2522 km;  

            În \]apropierea municipiului Suceava, la o distanţă de 12 km, se află Aeroportul 

Internaţional „Ştefan cel Mare” Suceava, care asigură legăturile aeriene cu restul 

României, precum şi cu alte ţări.  

             Judeţul Suceava avea la data de 31.12.2017 o reţea de distribuţie a apei potabile 

în lungime totală de 1163,4 km (din care 59,5% se găseşte în municipii şi oraşe), o reţea 

de canalizare cu o lungime de 759,5 km şi o reţea de distribuţie a gazelor naturale în 

lungime totală de 534,4 km.  

            Dinamica investiţiilor în infrastructura tehnică (alimentare cu energie electrică, apă, 

gaz, etc.), edilitară şi pentru afaceri, în creştere în ultimii ani, se va accentua în perioada 

următoare din perspectiva nevoilor de dezvoltare economică şi socială şi a continuării 

integrării europene.  

             În telecomunicaţii se remarcă un proces de modernizare care se va accentua în 

viitor, datorită creşterii gradului de acoperire şi expansiunii noilor tehnologii atât în 

telefonia fixă cât şi în telefonia mobila. Schimbările tehnologice în domeniu, vor antrena 

modificări în profilul unor calificări (ex. competenţele IT pentru sistemele de transfer 

integrat de date, voce şi imagine).  

             Adaptarea la standardele UE pentru protecţia mediului conduce la o nevoie în 

creştere de personal specializat dar şi de dezvoltare a unor competenţe de mediu ca parte 

din pregătirea tehnică generală, indiferent de specialitate. 

           Pentru creşterea competitivităţii fermelor agricole şi în special a fermelor familiale 

s-au organizat 10 loturi demonstrative, din care 8 în domeniul vegetal şi două în ferme 

zootehnice.  

           La loturile din sectorul vegetal s-a urmărit şi demonstrat realizarea unor producţii 

ridicate şi de calitate prin:  

- folosirea materialului biologic certificat;  

- folosirea unor soiuri şi hibrizi adecvaţi zonei de cultură;  

- respectarea tuturor verigilor tehnologice;  

- valorificarea terenului în funcţie de potenţialul productiv al solului.  

            Majoritatea loturilor demonstrative la vacile cu lapte s-au organizat în ferme nou 

înfiinţate din zona montană şi din zona sub-montană .  
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            S-a urmărit şi demonstrat cum influenţează producţia şi calitatea laptelui următorii 

factori:  

- furajarea;  

- rasa;  

- respectarea tehnologiilor de creştere şi exploatare;  

- respectarea condiţiilor de igienă.  

            Deşi s-a făcut o promovare permanent a posibilităţilor oferite prin utilizarea 

fondurilor europene nu s-a reuşit a se întocmi nici un proiect.  

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

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

68.462 ha proprietate a persoanelor juridice, uat-uri şi fizice, aflată în administrare şi/sau 

pază.  

             Suceava este judeţul cu cea mai mare suprafaţă de fond forestier din ţară, 

aceasta ridicându- se la 437.465 ha la data de 01.01.2017. Suprafaţa reprezintă 6,8% din 

fondul forestier al ţării şi 50,9% din suprafaţa totală a judeţului.  

            Calitatea regenerărilor este urmărită cu precădere în campaniile de împăduriri şi la 

controlul anual al regenerărilor, momente de referinţă pentru viitorul plantaţiilor.  

            Suprafeţele incluse în clasa de regenerare, pentru anul 2017, au fost de 8.447 ha 

din care destinate împăduririi 7.856 ha.  

             În anul 2017, au fost parcurse cu lucrări de împăduriri 3040 ha dar există în clasa 

de regenerare şi suprafeţe pentru care s-au depăşit două sezoane de vegetaţie de la 

tăierea definitivă. Această situaţie se regăseşte în cea mai mare parte în pădurile 

proprietate privată, punctul vulnerabil al acestei activităţi.  

             Din fondul de ameliorare a fondului funciar constituit la nivelul Ministerului Apelor 

şi Pădurilor, s-a alocat suma de 1715 mii lei pentru decontarea lucrărilor de reconstrucţie 

ecologică executate în perimetrele de ameliorare. 

             În anul 2017, s-au executat lucrări de împăduriri şi întreţinere a plantaţiilor în 

valoare de 851 mii lei, din care 781 mii lei decontate până la finele anului 2017.  

            Vegetatia silvică a favorizat şi dezvoltarea unei variate şi bogate faune de animale 

salbatice pentru vânat.  

              O sursă de venituri, foarte puţin exploatată în prezent, o constituie fructele de 

pădure, ciupercile şi flora specifică (plantele medicinale) – resurse valoroase pentru 

industria cosmetică şi farmaceutică, alimentară etc.  
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            Suprafaţa acoperită cu păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră din judeţul 

Suceava reprezintă 36,7% din suprafaţa forestieră a regiunii şi 6,7% din suprafaţa 

forestieră a ţării.  

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

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

pensiunile turistice urbane (29,1%), hoteluri (17,7%), vile turistice (4,6%) şi 11,8% 

celelalte tipuri de structuri de primire turistică (moteluri, hostel- uri, cabane turistice, 

bungalow - uri, s.a.).  

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

judeţul Suceava în 2017 a fost de 213.699 locuri — zile. Faţă de 2016 capacitatea de 

cazare turistică în funcţiune a crescut cu 5,3%.  

             În perioada 01.01.2017 - 30.11.2017, în structurile de primire turistică din judeţul 

Suceava, au fost înregistrate 345.417 sosiri, cu 13,8% mai multe faţă de aceeaşi perioadă 

a anului precedent. Numărul de sosiri ale turiştilor români în perioada 01.01.2017 - 

30.11.2017 a fost de 294.263 persoane, valoare mai mare cu 15,9% comparativ cu 

perioadă similară din anul 2016.  

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

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

             Comparativ cu luna noiembrie 2016 indicele de utilizare netă a capacităţii de 

cazare turistică în funcţiune a crescut cu 1,9 punct procentual (23,4%).  

            In luna noiembrie 2017 indicele de utilizare înregistrat de structurile de primire 

turistică din judeţul Suceava a fost cu 2,4 puncte procentuale mai mic faţă de indicele 

înregistrat la nivel naţional (27,7%).  

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

turistice din zona staţiunii balneare Vatra Dornei (8,1 zile), urmate de structurile din zona 

„alte localităţi şi trasee turistice” (2,0 zile), structurile din zona montană (1,6 zile) şi 

structurile din municipiul Suceava (1,7 zile).  

            Pe categorii de clasificare, cea mai mare valoare a duratei medii a şederii au 

înregistrat structurile de primire turistică de 3 stele, de 3,0 zile iar cea mai mică din 

structurile de primire turistică de 4 stele, de 1,5 zile.  

Durata medie a şederii în luna noiembrie 2017 a fost de 2,5 zile la turiştii români şi de 2,0 

zile la turiştii străini. 

În raport cu problematica analizată, principalele neajunsuri constatate în cadrul 

sistemului de educaţie şi formare profesională sunt:   

-interes mai scăzut al tinerilor pentru formare profesională şi carieră în agricultură; 
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-gradul redus de acoperire teritorială a ofertei de educaţie şi formare profesională 

(iniţială şi continuă) în ruralul montan;  

-absenţa unei pregătiri generale privind economia ruralului montan  considerată a fi 

necesară încă din gimnaziu (în cadrul orelor de educaţie tehnologică / componenta de 

curriculum la decizia şcolii - CDŞ), atât ca bază de pregătire pre - vocaţională, cât şi din 

perspectiva celor care nu continuă studiile şi rămân în gospodării;   

-baza materială deficitară a şcolilor din domeniu (fermă didactică, echipamente 

etc.); 

-formarea profesională a cadrelor didactice marcată preponderent de cunoştinţe 

pentru agricultura de câmp deficitară şi neactualizată în privinţa competenţelor specifice 

agriculturii şi dezvoltării durabile in zonele de munte.  

Un răspuns adecvat la problematica dezvoltării ruralului montan, din perspectiva 

educaţiei şi formării profesionale, implică nevoia unui program coerent de măsuri pe 

următoarele direcţii prioritare:   

-consolidarea parteneriatului social prin antrenarea în procesul decizional şi de 

planificare strategică în ÎPT a reprezentanţilor instituţiilor şi organizaţiilor reprezentative 

pentru ruralul montan;   

-introducerea în documentele de planificare strategică în ÎPT a unei secţiuni 

distincte pentru problematica ruralului montan, având în vedere:  planul locale de acţiune 

(PLAI);  planurile de acţiune (PAS) la nivelul şcolilor din ÎPT cu ofertă de formare în 

agricultură cu specific montan.   

-iniţierea / dezvoltarea unor şcoli cu profil agromontan, cu arie de acţiune 

acoperitoare pentru principalii masivi muntoşi, având în vedere dezvoltarea bazei 

materiale, ferma didactică, ateliere şcoală şi laboratoare organizate şi dotate 

corespunzător, din perspectiva agriculturii montane cu o componentă de agroturism 

inclusă.   

-programe de formare continuă a cadrelor didactice de specialitate pentru 

adecvarea competenţelor specifice agriculturii montane; 

-adaptarea conţinutului pregătirii prin curriculum în dezvoltare locală (CDL) în 

funcţie de specificul local, la toate calificările din cadrul rutei progresive de 

profesionalizare relevante pentru agricultura montană;  

- completarea / adaptarea pregătirii la nivel gimnazial din zonele montane având 

în vedere noţiunile generale privind economia ruralului montan - în cadrul orelor de 

educaţie tehnologică / componenta de CDŞ;   
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-programe de orientare şi consiliere profesională adaptate grupurilor ţintă din ruralul 

montan (elevi şi părinţi, tineri agricultori), în parteneriat între instituţiile de învăţământ, 

Direcţia Judeţeană pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Oficiul Judeţean de 

Consultanţă Agricolă, autorităţi locale, organizaţii neguvernamentale (ONG) cu activităţi 

de consultanţă şi instruire în agricultură etc. 

 

Repere economice ale zonei Rădăuţi 

 

2.1.4. Piaţa muncii 

 

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

utilizează doua serii de date statistice diferite: Balanţa forţei de muncă (BFM) şi Ancheta 

asupra forţei de muncă în gospodarii (AMIGO). Indicatorii statistici din cele două serii de 

date nu sunt comparabili deoarece metodele de colectare, unele definiţii şi metode de 

calcul sunt diferite. Pe de altă parte, doar analiza datelor din ambele serii poate oferi o 

imagine completă şi reală asupra pieţei muncii din România. BFM permite 

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

comparabilitatea la nivel naţional între regiunile de dezvoltare şi compatibilitatea cu 

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

(Biroul Forţei de Muncă). 

Principalele constatări desprinse din informaţiile din BFM la nivelul judeţului 

Suceava: Populaţia activă, populaţia ocupată: În anul 2018 populaţia activă a crescut cu 

2,1 mii persoane faţă de 2017, şi cu 25,7 mii mai mică decât în anul 2010, în perioada 

2012-2017 populația activă a avut un trend descrescător, 2018 este primul an cu o 

creștere față de perioada anterioară.  

Populaţia ocupată din anul 2018 a crescut faţă de 2017 cu 2,6 mii persoane şi cu 

18,7 mii mai mică decât în 2010, populația ocupată la fel ca populația activă a avut un 

trend descrescător, 2018 este primul an cu o creștere față de perioada anterioară.  

 

Rata de activitate şi rata de ocupare:  

 

În ceea ce priveşte rata de activitate din anul 2018 este mai mare decât în 2017 cu 

1,2 procente și mai mare decât în 2010 cu 3 procente. Rata de ocupare a crescut în 2018 

cu 1,2 procente faţă de 2017 şi este mai mare cu 4,1 procente faţă de anul 2010.  
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În judeţul Suceava din 2012-2017 populaţia ocupată a avut un trend descrescător, 

dar în anul 2018 se observă o creștere cu 2,6 mii persoane faţă de anul 2017, dar mai 

puțin decât în 2010 cu 18.7 mii persoane.  

Ponderea populaţiei ocupate în construcții a crescut 0.6 mii persoane în anul 2018 

faţă de 2017 şi are cea mai mare valoare din perioada 2010-2018. În afară de domeniile 

Administrație publică și apărare și Educație unde a avut loc o scădere cu 0.1 mii procente, 

în toate celelelate domenii de activitate au avut loc creșteri față de anul 2017.  

Din evoluţia numărului mediu al salariaţilor pe activităţi ale economiei în perioada 

2010 - 2018, se observă o creştere a numărului mediu de salariaţi în perioada 2010-2016 

şi o descreştere în anul 2017. În anul 2018 numărul salariaţilor a crescut cu 2928 

persoane faţă de anul 2017 și cu 11588 persoane mai mult decât în 2010. Această 

creștere a numărului de salariați se regăsește în fiecare domeniu de activitate. 

La nivelul județului Suceava, rata șomajului a înregistrat în anul 2020 valori mai 

mici decât în anul 2019 până în luna mai, în lunile mai-iulie valorile au fost aproximativ 

egale cu cele din anul trecut,iar în lunile august-septembrie rata șomajului a depășit 

valorile din aceleași luni ale anului 2019 , plecând de la valoarea de 4,72% înregistrată în 

luna ianuarie 2020, a ajuns în luna septembrie 2020 la valoarea de 5,01%, cu 0,09 pp mai 

mică faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. 

 

Sursa PLAI 2020-2025, date AJOFM Suceava 

În septembrie 2020, rata şomajului la nivelul judeţului Suceava a înregistrat valoarea 

de 5,01%, superioară celei la nivel naţional 3,26%. La 30.09.2020, în evidenţa AJOFM 

Suceava se aflau 11.600 şomeri, cu 197 şomeri mai puţin faţă de aceeaşi perioadă a 

anului trecut. 

Până la data de 30.09.2020, au fost comunicate de către angajatori 8528 locuri de 

muncă vacante, cu 4824 locuri de muncă vacante mai puţin faţă de aceeşi perioadă a 

anului trecut. Această scădere se datorează pandemiei de COVID-19, o mare parte din 
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agenții economici din județ si-au restrâns activitatea sau chiar au suspendat-o pentru o 

perioadă de timp.  

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

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

pentru meserii din domeniul construcţiilor, locuri de muncă în domeniul comercial, al 

turismului şi prelucrării lemnului, şi un număr destul de mare de muncitori necalificaţi. 

Conform Anuarului Statistic al Judeţului Suceava, în ultimii ani se constată tendinţa 

de scădere a numărului şi ponderii populaţiei civile ocupate (civile) în industrie şi 

agricultură, în pararel cu creşterea în servicii şi administraţie. Serviciile sunt pe primul loc 

în ierarhia ocupării la nivel judeţean. În scădere, ponderea populaţiei ocupate în industrie 

este mai mică decât media naţională. De asemenea, agricultura a înregistrat o scădere 

constantă în ultimii ani, în schimb construcţiile, cu o pondere puţin mai mică decât media 

naţională, înregistrează o tendinţă de creştere. Domeniile cu dinamică pozitivă şi potenţial 

mare de absorbţie pe piaţa muncii locale sunt: turism şi alimentaţie, comerţ, servicii, 

construcţii.  

De la începutul anului au fost comunicate de către angajatori un număr de 13353 

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

locuri de muncă vacante.  

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

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

pentru meserii din 33 domeniul construcţiilor, locuri de muncă în domeniul comercial, al 

turismului şi prelucrării lemnului, şi un număr destul de mare de muncitori necalificaţi. 

La 30.09.2020 sunt în plată 611 absolvenţi din promoţia 2020. Anul trecut la 

30.09.2019 erau în evidenţă 461 absolvenţi, cu 150 mai mulţi decât în anul 2019. 

Conform studiilor făcute de AJOFM s-a observat că şomajul afectează mai mult 

bărbaţii şi persoanele adulte  (40 -50 ani), dar şi populaţia tânără (<25 ani) . Detalii privind 

aceste date sunt prezentate în Anexa 13 (Sursa: PLAI 2020–2025). 

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

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

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

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

Din chestionarea a 25 de agenţi economici parteneri, se desprinde concluzia că 

aceştia doresc să angajeze la absolvire: 

- 23 absolvenţi cu specializarea Tehnician în activităţi economice; 

- 3 absolvenţi cu specializarea Tehnician în turism; 

- 12 absolvenţi cu specializarea Tehnician analize produse alimentare; 
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- 7 absolvenţi cu specializarea Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului; 

- 3 absolvenţi cu specializarea Tehnician veterinar; 

- 123 absolvenţi cu calificarea Ospătar (chelner), vânzător în unităţi de alimentaţie; 

- 16 absolvenţi cu calificarea Organizator banqueting; 

- 44 absolvenţi cu calificarea Brutar-patiser – preparator produse făinoase; 

 

Distribuţia firmelor pe domenii de activitate în zona Rădăuţi 

 

Domeniul de 
activitate 

Nr. firme 

Comerţ 157 

Producţie 22 

Servicii 132 

Construcţii 15 

 

Tabel 2.6. Distribuţia firmelor în zona Rădăuţi 

Concluzii din analiza pieţei muncii 

4.3.1. Principalele constatări desprinse din informaţiile din AMIGO la nivel regional  

Populaţia activă, populaţia ocupată:  

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

cu disparităţi majore pe sexe şi medii rezidenţiale:  

decât în cazul bărbaţilor.  

semnificativ în rural.  

Rata de activitate şi rata de ocupare:  

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

disparităţi majore pe sexe şi medii rezidenţiale.  

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

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

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

Şomajul (BIM):  

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

naţional având următoarele aspecte:  

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

rural la nivel naţional;  

- şomajul puţin mai mare în cazul bărbaţilor;  
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- şomajul ridicat al tinerilor (15-24 ani).  

Ocuparea şi şomajul pe niveluri de educaţie  

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

este mai scăzut. Rata şomajului regional pentru persoanele cu nivel scăzut de educaţie 

este dublă decât la nivel naţional. În Regiunea Nord - Est şansele de ocupare sunt mult 

mai reduse decât la nivel naţional pentru persoanele cu nivel scăzut de pregătire (cu cel 

mult învăţământ gimnazial). La nivel regional rata de ocupare a femeilor cu nivel scăzut de 

educaţie este de două ori mai mică decât a bărbaţilor.  

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

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

pregătire (cel mult gimnazial).  

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

media pe ţară. 

 

2.1.5. Date demografice (Sursa: PLAI 2020–2025) 

 

La 1 ianuarie 2020, populaţia cu domiciliul în judeţul Suceava era de 764123  

locuitori, reprezentând 3,43% din populaţia României şi 19,13 % din populaţia regiunii 

Nord Est. 

Tabel 2.7 – Evoluția populației rezidente la 1 ianuarie 2020 

    2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Sucea

va 

73632

4 

737737 738868 73999

1 

741314 743744 74623

7 

748150 75370

7 

 
759889  

 

76412
3 

Regiun

ea N-E 

38897
57   

388309
3  

387991
1  

38859
34  

389988
9  

392485
8  

39343
89  
 

393993
8  

39517
65  

3968040  3994475 

Româ

nia 

22516
004  

224805
99  

224337
41  

22390
978  

223461
78  

223128
87  

22273
309  

222308
43  

22193
562  

2217058
6  

2217469
3 

Sursa: PLAI 2020-2025 
 

Analiza datelor statistice evidenţiază o creștere a populaţiei judeţului în perioada 

2012 - 2020, de la 738868 locuitori la 1 ianuarie 2012 la 764123 locuitori cu domiciliul pe 

raza județului înregistrați la 1 ianuarie 2020 (creștere cu 3,42%, față de -1,15% la nivel 

național și 2,95% la nivel regional).  

Densitatea populaţiei cu domiciliul în judeţul Suceava este de 89,34 loc/kmp, fata de 

107,4 loc/kmp la nivelul regiunii NE şi 92,91 loc/kmp la nivelul României. La începutul 

anului 2020, judeţul Suceava are un grad de urbanizare a populației după domiciliu de 

44,00%, valoare situată sub media naţională (56,40%) şi regională (45,57%).Structura pe 
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sexe indică pe ansamblul populaţiei la nivel judeţean o uşoară preponderenţă a 

persoanelor de sex feminin (50,03%), valoare mai mică comparativ cu media naţională 

(51,16%) dar apropiată de valoarea înregistrată la nivel regional (50,13%). 

Evoluţia populaţiei după domiciliu după 2012 indică un spor demografic. În judeţul 

Suceava, grupele de vârstă tinere 0-14 ani, înregistrează un procent de 17,49% din total 

populație (132873 persoane), situându-se în top la nivel național. 11 Grupa de vârstă 

pentru ÎPT, 15-19 ani, reprezintă 6,06% din totalul populație (46758 persoane), procent ce 

se menține constant în ultimii ani. Deşi este majoritară pe ansamblu, populaţia feminină 

este în minoritate în grupele tinere şi mature de vârstă (până în grupa 50-54 ani), după 

vârsta de 55 ani populaţia feminină fiind majoritară. La data de 1 ianuarie 2020, copiii cu 

vârste între 10-14 ani deţineau o pondere de 5,97% din totalul populaţiei cu domiciliul în 

judeţ, populaţia tânără cu vârsta între 15 - 19 ani reprezenta un procentaj de 6,06% iar 

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

vârste şi medii rezidenţiale Grupele de vârstă cuprinse între 0-49 ani au o pondere de 

67,83% din totalul populației, în mediul rural regăsindu-se cu domiciliul 57,05% din totalul 

grupei menționate. În schimb, pentru grupele de vârstă cuprinse între 50 şi 59 de ani se 

observă o creștere a ponderii în mediul rural (51,59%) faţă de urban (48,41%) comparativ 

cu anul precedent. Scăderea ponderii persoanelor vârstnice din mediul urban comparativ 

cu mediul rural evidenţiază o îmbătrânire demografică mai accentuată în rural. La 

recensământul din 20 octombrie 2011, populaţia română este predominant majoritară 

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

ucrainiană 1,0%, poloneză 0,3%, ruși-lipoveni 0,3%, germană 0,1%, ş.a. Faţă de 

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

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

la 1,2% la 1,0%).n anul 2019, în judeţul Suceava, numărul persoanelor care au plecat cu 

domiciliul din județ a fost mai mare faţă de numărul persoanelor care şi-au stabilit 

domiciliul în judeţ, soldul schimbărilor de reședință a avut valori negative, observându-se 

o accentuare a acestui fenomen (-792 persoane în 2019, fata de -534 persoane în 2018, 

față de -217 persoane în anul 2017). Datele statistice oficiale înregistrează doar migraţia 

internă şi externă rezultată din schimbările oficiale de reședință. În realitate nu poate fi 

însă ignorat fenomenul îngrijorător al emigraţiei, în special în rândul tinerilor şi al 

persoanelor calificate, cu tendinţă de accentuare. Prognoza demografică realizată de 

Institutul Naţional de Statistică la orizontul anului 2060 indică o reducere a populaţiei 

României faţă de 2011 cu 7164,9 mii locuitori.  

Până în anul 2025 se estimează reduceri la nivel judeţean ale populaţiei de vârstă 

şcolară şi preşcolară (3-24 ani), în toate grupele de vârstă analizate, cea mai mare 
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scădere înregistrând grupele 15-18 şi 19-24 ani , acestea fiind şi cele care încadrează 

grupul ţintă principal pentru planificarea în învăţământul profesional şi tehnic (15-18 ani 

pentru liceu, 19-24 ani pentru învăţământul postliceal şi superior). În grupa 15-18 ani, faţă 

de 2005 se estimează o reducere la nivelul judeţului de de 34,7% până în 2025. La nivel 

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

19-24 ani, faţă de 2005 scăderea prognozată la nivel judeţean este de 23,1% până în 

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

2025. Efectele acestor evoluţii vor afecta direct populaţia şcolară şi structura populaţiei în 

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

dezvoltării economicosociale a judeţului. Pe de altă parte, în intervalul de analiză 2015-

2025, se estimează la nivel regional o consolidare relativă a vârstei de mijloc (35-55 ani), 

active pe piaţa muncii, ceea ce în mod logic conduce la o nevoie crescândă de formare 

continuă pentru adulţi - în atenţia şcolilor interesate de compensarea pierderilor de 

populaţie şcolară. 

 

2.1.6. Cererea de competenţe 

 

În urma interviurilor şi chestionarelor aplicate agenţilor economici parteneri s-a 

formulat concluzia că angajatorii preferă persoane tinere, care posedă un nivel superior al 

competenţelor şi abilităţilor, uşor adaptabili, care pot lucra cu uşurinţă în echipă, care au 

abilităţi de a deservi mai multe utilaje, care au cunoştinţe de operare PC şi de limbi 

străine, în special, limbi străine aplicate. De asemenea, se pune accent pe persoanele 

care posedă experienţă profesională. 

Dezvoltarea continuă a sectorului turismului în zona Rădăuţi conduce la o creştere a 

cererii de bucătari, ospătari, menajere, barmani şi recepţioneri; prin dezvoltarea unităţilor de 

producţie în industrie alimentară, creşte şi numărul cererilor de brutari, patiseri, tehnicieni 

analize produse alimentare, ecologi. De asemenea, persoanele care doresc să-şi înfiinţeze 

propria afacere în domeniul agroturismului trebuie să aibă aptitudini legate de începerea 

unei afaceri (management, marketing, activităţi economice). 

 

2.1.5. Parteneri actuali şi potenţial 

Colegiul Andronic Motrescu Rădăuţi desfăşoară intense activităţi de parteneriat: 

 parteneriate cu agenţi economici – Harta parteneriatului social (Anexa 6); 

 parteneriate cu alte unităţi şcolare: Colegiul Agricol Fălticeni, Colegiul Tehnic 

„Edmond Nicolau” Brăila, Colegiul de Industrie Alimentară „Elena Doamna” Galaţi, 
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Colegiul Tehnic „Letea” Bacău, Colegiul „Brad Segal” Tulcea, Colegiul Tehnic „Gh. 

Cartianu” Piatra Neamţ. 

 parteneriate cu alte instituţii sau organizaţii: ISJ, CCD, Consiliul Local, Primărie, 

Camera de Comerţ, AJOFM, OJCA, CJAPP, Poliţie, DSP, Universitatea Ştefan cel 

Mare Suceava, Universitatea Ion Ionescu de la Brad Iaşi, Organizaţia Salvaţi copiii. 

 

2.1.7. Activităţile celorlalte şcoli şi ale furnizorilor privaţi de instruire 

 

Observaţiile fac referire doar la profilurile/domeniile specifice Colegiului Andronic 

Motrescu Rădăuţi. 

Învăţământ de stat 

1. Filiera Tehnologică, profilul/domeniul Servicii , specializările: 

 Tehnician în turism 

 Tehnician în activităţi economice 

 Organizator banqueting 

2. Filiera Tehnologică, profilul/domeniul Resurse naturale şi protecţia mediului, 

specializările: 

 Tehnician veterinar  

 Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului 

 Tehnician analize produse alimentare 

 Tehnician în industria alimentară 

3. Şcoală profesională,  

  domeniul industrie alimentară, calificare Brutar-patiser, preparator produse 

făinoase 

 domeniul Turism şi alimentaţie, calificarea ospătari (chelneri), vânzător în 

unităţi de alimentaţie 

În judeţ mai există unităţi şcolare care oferă pregătire în domeniu, astfel: 

- Servicii: Colegiul Economic Dimitrie Cantemir Suceava, Colegiul Tehnic de 

Industrie Alimentară Suceava, Colegiul Tehnic Petru Muşat Suceava, Colegiul 

Tehnic Rădăuţi, Colegiul Agricol Fălticeni, Grupul Şcolar Mihai Băcescu Fălticeni, 

Colegiul Alexandru cel Bun Gura Humorului,Colegiul Silvic Bucovina Câmpulung 

Moldovenesc, Grupul Şcolar Nr. 1 Cîmpulung Moldovenesc, Grupul Şcolar 

Agricol Dorna Candreni, Grupul Şcolar Vasile Cocea Moldoviţa (11). 

- Resurse naturale şi protecţia mediului: Colegiul Agricol Fălticeni, Colegiul Tehnic 

Petru Muşat Suceava, Colegiul Silvic Bucovina Câmpulung Moldovenesc, Grupul 

Şcolar Agricol Dorna Candreni (4). 
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În ceea priveşte învăţământul particular, există 7 asemenea unităţi şcolare, ale căror 

profiluri nu se regăsesc printre profilurile prioritare ale unităţii noastre şcolare. 

 

2.2. Analiza mediului intern 

 

2.2.1. Predarea şi învăţarea 

 

Pentru analizarea procesului de predare-învăţare s-au constituit echipe la nivelul 

fiecărei catedre, care au evaluat activitatea anului şcolar precedent şi au întocmit rapoarte. În 

urma analizării acestor rapoarte şi a chestionarelor date elevilor, se pot formula următoarele: 

Puncte tari: 

 Cadrele didactice dovedesc o bună cunoaştere a curriculumului şi îşi stabilesc 

strategiile de predare-învăţare în funcţie de standardele de pregătire 

profesională, de specificul fiecărui colectiv de elevi, de rezultatele elevilor la 

testele predictive, de progresul elevilor (dovezi: portofoliile cadrelor didactice, 

rapoarte catedre). 

 A crescut numărul cadrelor didactice care au adoptat strategii didactice în scopul 

învăţării centrate pe elev (dovezi: proiectarea lecţiilor). 

 Majoritatea cadrelor didactice utilizează măsuri eficiente pentru promovarea 

egalităţii şanselor şi împiedicarea discriminării (dovezi: modalităţi de evaluare 

unitare la nivelul catedrelor). 

 Relaţiile de lucru stabilite cu elevii sunt eficiente, prin activităţile de învăţare 

urmărindu-se nu doar facilitarea comunicării profesor-elev, ci şi elev-elev, 

dezvoltându-se astfel capacitatea de lucru în echipă (dovezi: proiectarea 

unităţilor de învăţare, proiecte). 

 La orele de instruire practică de specialitate s-au manifestat preocupări de a 

dezvolta la elevi abilităţi practice. 

 Tot mai multe cadre didactice utilizează metode interactive de predare-învăţare, 

ceea ce duce la o creştere a interesului elevilor pentru disciplinele respective 

(dovezi: utilizarea laboratorului multimedia şi a programului AEL). 

 Resursele materiale existente în şcoală sunt integrate în lecţii pentru sprijinirea şi 

eficientizarea învăţării (dovezi: proiectarea unităţilor de învăţare şi a lecţiilor). 

 Obţinerea de rezultate bune şi foarte bune la examenul de certificare a 

competenţelor profesionale, la olimpiadele interdisciplinare şi  la târgurile firmelor 

de exerciţiu (dovezi: statisticile şcolii, diplome). 
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 Preocuparea cadrelor didactice pentru formarea continuă: susţinerea gradelor 

didactice, participarea la activităţile metodice de la nivelul şcolii, zonei şi 

judeţului, participarea la diferite tipuri de cursuri de formare (dovezi: portofoliile şi 

dosarele personale ale cadrelor didactice). 

 

Puncte slabe: 

 Există o mare dificultate în realizarea performanţelor şcolare la disciplinele ce au 

alocate un număr mic de ore în planul de învăţământ. 

 Numărul mic sau inexistent de manuale pentru clasele a XI-a şi a XII-a. 

 Rezultatele slabe la testele predictive, ceea ce denotă o slabă pregătire iniţială a 

elevilor (dovezi: rapoarte catedre). 

 Stabilirea criteriilor individuale de învăţare se face mai ales pentru elevii 

performanţi (pregătirea pentru concursuri şi olimpiade şcolare) şi mai puţin 

pentru elevii cu deficienţe de învăţare. 

 Datorită programelor şcolare foarte încărcate, a numărului disproporţional de ore 

cu volumul de informaţii şi a ritmului destul de lent de învăţare al elevilor, 

predomină încă evaluarea sumativă în defavoarea celei formative. 

 Rezultate slabe la examenul de bacalaureat. 

 Motivaţia elevilor pentru învăţare este scăzută (dovezi: absenţele elevilor de 

clasa a XII-a la  pregătirea suplimentară pentru bacalaureat). 

 Dificultatea de a realiza practic un program de pregătire suplimentară din cauza 

orarului deja prea încărcat al elevilor. 

 Programele şcolare rigide permit prea puţin tratarea individuală a elevilor, după 

nevoile fiecăruia. 

Măsuri: 

 Asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ (plan operaţional pentru 

asigurarea calităţii). 

 Stabilirea criteriilor individuale privind rezultatele la învăţătură şi ţinte individuale 

de învăţare, pe baza testelor iniţiale. 

 Adaptarea strategiilor de învăţare pentru a răspunde stilurilor individuale de 

învăţare, nevoilor, abilităţilor şi gradului de motivare ale fiecărui elev. 

 Alcătuirea programelor de învăţare astfel încât să ofere posibilitatea învăţării prin 

paşi mici. 

 Creşterea numărului de cadre didactice care aplică învăţarea centrată pe elev. 

 Încurajarea comunicării pe orizontală (elev-elev) în procesul de predare-învăţare. 
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 Creşterea rolului consilierii şi orientării şcolare şi profesionale pentru a determina 

creşterea motivaţiei învăţării. 

 Îmbunătăţirea activităţii de marketing şcolar pentru atragerea unor elevi cu o 

pregătire iniţială mai bună. 

 Implicarea unui număr mai mare de părinţi în activităţile şcolii în vederea scăderii 

absenteismului şi a prevenirii abandonului şcolar. 

 Achiziţionarea sau/şi crearea de softuri educaţionale pentru mai multe discipline, 

în special pentru cele de specialitate. 

 

2.2.2. Materiale şi resurse didactice 

 

Puncte tari: 

 CDI - ul şcolii este dotat cu un număr de 15714 volume, cu o sală de lectură, o 

sală de literatură română, o sală de literatură străină si un depozit de carte. 802 

elevi şi toate cadrele didactice  au fişe şi consultă cărţile de care dispune 

biblioteca. 

 S-a amenajat (din fonduri proprii) şi s-a dotat (din fonduri Phare) un laborator 

multimedia cu o reţea de 29 calculatoare performante + 1 server, videoproiector, 

fleepchart, cameră video, cameră foto digitală, televizor, 2 imprimante laser, 

copiator, DVD player, 2 imprimante jet color, 2 notebook. 

 Existenţa a 2 laboratoare de informatică (cu un total de 25 de calculatoare + 1 server) 

unde se utilizează programul AEL. 

 Dotarea cu calculatoare (8 din fonduri proprii şi 6 din fonduri Phare) a catedrelor 

şi diverselor compartimente (direcţiune, secretariat, bibliotecă, contabilitate, 

casierie, Comisia pentru evaluarea calităţii în învăţământ). 

 Dotarea cu copiatoare (din fonduri proprii şi fonduri Phare) a sălii profesorale,  a 

direcţiunii, secretariatului şi bibliotecii. 

 Prin Programul Phare RO-VET Coeziune economică şi socială 2004-2006 două 

corpuri de clădire din perimetrul şcolii, au fost reabilitate şi utilate conform 

standardelor UE. Clădirile au următoarele destinaţii: 1 – pensiune turistică 

didactică, care vizează instruirea practică a elevilor de la profilul Servicii şi de la  

domeniul Turism şi alimentaţie; 2 – laborator specializat pe produse de patiserie 

şi din lapte, care vizează instruirea practică a elevilor de la profilul Resurse 

naturale şi protecţia mediului, specializarea Tehnician analize produse 

alimentare şi de la domeniul Industrie alimentară. 
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 Existenţa conexiunii la Internet (prin fibră optică) la cele 2 laboratoare de 

informatică, la laboratorul multimedia, la direcţiune, secretariat şi contabilitate. 

 Existenţa cabinetelor de: limba română (2), limbi moderne (2), matematică (1), 

istorie (1), geografie (1), religie (1), patologie veterinară (1), ştiinţe socio-umane 

(1), economic (2), turism (1); a laboratoarelor de: fizică (1), chimie (1), biologie 

(1), ecologie (1) şi a atelierelor de: tâmplărie (1), reparaţii şi întreţinere material 

didactic (1), mecanică – utilaje pentru agricultură (1). 

 Existenţa unui teren de sport. 

 Existenţa unui internat şcolar. 

 Existenţa unei cantine cu 150 locuri/serie (închiriată şcolii Speciale Sf. Stelian 

Rădăuţi). 

 Existenţa unei centrale proprii pe gaz metan 

 Existenţa unui cabinet de consiliere şi orientare şcolară 

Puncte slabe: 

 Necesitatea construirii unei săli de sport, având în vedere numărul mare de elevi 

(1211), condiţiile meteorologice din zonă (temperaturi foarte scăzute iarna) şi distanţa 

mare faţă de alte săli de sport din oraş (aproximativ 3 km până la cea mai apropiată). 

 Aparatura şi echipamentele din laboratoarele de fizică, chimie, biologie, patologie 

veterinară sunt într-o avansată stare de uzură morală şi fizică. 

 

2.2.3. Rezultatele elevilor  

Puncte tari: 

 La olimpiadele şi concursurile şcolare elevii şcolii noastre au obţinut rezultate bune 

şi foarte bune, atât la nivel judeţean, cât şi naţional. (Anexa 5) 

  Promovabilitatea la examenul de  certificare a competenţelor profesionale la 

nivel 4 a fost de 100% și la nivel 3 de 100%. 

 Implicarea cu succes a elevilor în diversele activităţi extracurriculare. (Anexa 9) 

Puncte slabe: 

 Promovabilitatea la examenul de bacalaureat a fost de 54,62%. (Anexa 3)  

 Absenteismul şi mediile scăzute la purtare 

 Abandonul şcolar   

2.2.4. Consilierea şi orientarea vocaţională oferită elevilor 

Puncte tari: 

 Existenţa unor parteneriate încheiate între şcoală şi diverse instituţii şi 

organizaţii: agenţi economici, CJAPP, AJOFM, Consiliul Local, Primărie, Poliţie, 

universităţi, pentru a furniza consiliere şi orientare privind cariera. 
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 95% dintre părinţi consideră eficientă relaţia elev-cadru didactic şi sunt mulţumiţi de 

colaborarea între aceştia şi echipa managerială, diriginţi şi membrii Consiliului 

clasei. 

Puncte slabe: 

 Numărul destul de mic de părinţi (circa 50%) care menţin o legătură permanentă cu şcoala. 

 Necesitatea organizării unor cursuri de formare a cadrelor didactice pe linia orientării în 

carieră. 

 

2.2.5. Analiza portofoliului de produse 

 

 Învăţământ liceal  

Nr. 
crt. 

Specializarea/ 
Calificarea 

Argumente Strategii 

1.  
Tehnician în turism 

STAR 

- acoperă un segment mare de 
piaţă dintr-un sector de 
activitate în plină ascensiune în 
zonă (Sursa: PLAI) 
- solicitarea din partea elevilor 
este tot mai mare; nu necesită 
promovare intensă (Sursa: 
opţiunile elevilor) 
- concurenţa altor şcoli din zonă 

- menţinerea produsului cu 
un număr redus de clase 
pentru atragerea elevilor cu 
o bună pregătire iniţială, care 
pot fi direcţionaţi ulterior 
către alte domenii existente 
în ofertă 
- modernizarea bazei de 
instruire practică prin 
înfiinţarea pensiunii turistice 
didactice (fonduri Phare)  

2.  
Tehnician în activităţi 

economice 
STAR 

- domeniu de activitate cu 
pondere însemnată la nivelul 
judeţului (Sursa: PLAI) 
- concurenţa altor şcoli din zonă 
- înscrierea elevilor este stabilă 
şi nu necesită promovare 
intensă 

- menţinerea produsului cu 
un număr redus de clase 
pentru atragerea elevilor cu 
o bună pregătire iniţială, care 
pot fi direcţionaţi ulterior 
către alte domenii existente 
în ofertă 
- modernizarea bazei de 
instruire practică prin 
înfiinţarea pensiunii turistice 
didactice (fonduri Phare) 

3.  

Tehnician ecolog şi 
protecţia calităţii 

mediului 
STAR 

- acoperă un segment nou de 
piaţă, în plină dezvoltare, în 
perspectiva integrării europene 
(Sursa: PLAI) 
- solicitarea din partea elevilor 
este tot mai mare; nu necesită 
promovare intensă (Sursa: 
opţiunile elevilor) 

- dezvoltarea produsului prin 
intensificarea eforturilor de 
marketing pentru a păstra 
sau creşte segmentul de 
piaţă acoperit 
- intensificarea colaborării cu 
partenerii, în vederea 
asigurării instruirii practice 
de specialitate 
- modernizarea bazei de 
instruire practică prin 
înfiinţarea cabinetului de 
ecologie 
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4.  
Tehnician analize 

produse alimentare 
CASH COW 

- piaţă stabilă, generatoare de 
profit 
- cerere mare pe piaţa muncii, 
prin extinderea şi modernizarea 
întreprinderilor de profil (Sursa: 
PLAI) 

- menţinerea numărului de 
clase 
- modernizarea bazei de 
instruire practică prin 
înfiinţarea laboratorului de 
produse din lapte şi de 
patiserie (fonduri Phare) 

5.  
Tehnician în industrie 

alimentară 
CASH COW 

- piaţă stabilă, generatoare de 
profit 
- cerere mare pe piaţa muncii, 
prin extinderea şi modernizarea 
întreprinderilor de profil (Sursa: 
PLAI) 

- menţinerea numărului de 
clase 
- modernizarea bazei de 
instruire practică prin 
înfiinţarea laboratorului de 
produse din lapte şi de 
patiserie (fonduri Phare) 

6.  
Tehnician veterinar 

DOG 
 

- segment al pieţei aflat în 
scădere, deşi numărul 
crescătorilor de animale de 
companie este în creştere 
(Sursa: PLAI) 
- existenţa, în şcoală, a 
personalului didactic titular 
calificat în domeniu (Sursa: fişe 
de încadrare) 

- menţinerea produsului 
adresându-ne unei pieţe 
specializate 

7.  
Organizator banqueting 

CASH COW 

- acoperă un segment nou de 
piaţă, în plină dezvoltare, în 
perspectiva integrării europene 
(Sursa: PLAI) 
- sector de activitate atractiv 
financiar 

- dezvoltarea produsului prin 
intensificarea eforturilor de 
marketing pentru a păstra 
sau creşte segmentul de 
piaţă acoperit 
- modernizarea bazei de 
instruire practică prin 
înfiinţarea pensiunii turistice 
didactice (fonduri Phare) 

 

2.3. Resurse fizice şi umane 

2.3.1. Resurse fizice 

În administrarea şcolii există următoarele clădiri: 

- 1 corp clădire şcoală; 

- 2 corpuri clădire (vile)  

- 1 corp clădire internat cu 8 camere (80 de locuri de cazare), restul spaţiilor fiind 

ocupate de: CDI, laborator de informatică, săli de clasă (20 săli); 

- 1 seră didactică; 

- 1 ciupercărie didactică; 

- 1 micro-fermă didactică (adăpost animale); 

- 1 cantină, cu 150 locuri/serie; 

- 1 staţie meteo; 

- 1 cabinet medical; 
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- 1 centrală termică proprie pe gaz. 

Şcoala mai are în administrare: 1 teren de sport, 1 livadă şi 6 ha teren agricol. 

Spaţiile destinate procesului de învăţământ sunt următoarele: 

- 25 de săli de clasă, din care: 5 în şcoală şi 20 în internat; 

- 9 laboratoare, din care: 2 de informatică ( care utilizează programul AEL), 1 sală 

multimedia, 1 de fizică, 1 de chimie, 1 de biologie, 1 de patologie veterinară, 1 de 

ecologie; 

- 11 cabinete, din care: 2 de limba română, 2 de limbi moderne, 1 de istorie, 1 de 

geografie, 1 de religie, 1 de ştiinţe socio-umane, 1 de matematică, 2 de economic şi 

1 de turism. 

- 2 ateliere în şcoală, din care: 1 de tâmplărie, 1 de mecanică – utilaje pentru 

agricultură. 

 

2.3.2. Resurse umane 

 

Personalul didactic al şcolii este alcătuit din 90 de cadre didactice, din care: 5 cu 

doctorat, 40 cu gradul didactic I, 20 cu gradul didactic II, 18 cu definitivat si 12 debutanţi 

(Anexa 2). 

În rândul cadrelor didactice din şcoală există 5 profesori metodişti ai ISJ Suceava, 2 

reprezentanţi în Consiliul Consultativ şi 6 formatori locali. 

Toate cadrele didactice ale şcolii au urmat, în ultimii trei ani şcolari, unul sau mai 

multe cursuri de formare continuă (Anexa 7). Estimăm că acest proces va continua, în 

mod constant, în fiecare an şcolar. 

100 % din personalul administrativ al şcolii deţine o calificare corespunzătoare 

postului ocupat, prestând servicii de calitate. 

95% dintre părinţii elevilor şcolii noastre apreciază favorabil calitatea activităţii 

didactice şi a relaţiilor interumane din unitate. 

 

2.4. Analiza SWOT 

 

În concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă, cu procesul de reformă a 

învăţământului şi cu procesul integrării europene, colectivul de cadre didactice al 

Colegiului Andronic Motrescu Rădăuţi urmăreşte, prin permanenta activitate de 

perfecţionare şi autoperfecţionare, formarea absolventului autonom, responsabil, bine 

pregătit profesional, în măsură să decidă favorabil asupra propriei cariere. 
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Analiza SWOT 

Strenghts (puncte tari) 
 

 Şcoala este grup ţintă în Programul 
PHARE RO-VET 2004-2006 

 Personal didactic şi auxiliar competent şi 
calificat 

 Existenţa profesorilor metodişti şi formatori 
locali  

 Managementul reformator 
 Şcoala dispune de o bună bază materială 
 Existenţa unui laborator multimedia şi a 

altor două AEL unde parte din cadrele 
didactice desfăşoară lecţii interactive 

 Rezultatele elevilor la olimpiade şi 
concursuri şcolare sunt bune şi foarte 
bune 

 Procentul foarte ridicat de promovabilitate 
la examenul de certificare a competenţelor 
profesionale  

 Parteneriate viabile şi eficiente 
 Conectare la Internet cu acces nelimitat 
 Resurse extrabugetare 

Weaknesses (puncte slabe) 
 

 Rezultate slabe la examenul de 
bacalaureat 

 Nivel scăzut al pregătirii iniţiale a elevilor 
 Nivel destul de scăzut al interesului 

părinţilor faţă de problemele şcolii 
 Reticenţa unor cadre didactice în 

aplicarea metodelor active de predare-
învăţare 

 Procent destul de mare populaţie şcolară 
provenită din familii cu venituri mici şi foarte 
mici 

 Rată de absenteism destul de ridicată, 
datorită, în special, provenienţei din familii 
dezorganizate sau în care cel puţin un 
părinte este plecat în străinătate 

 Uzura morală şi fizică a dotărilor din unele  
laboratoare ale şcolii 

 Promovarea insuficientă a imaginii şcolii 

Opportunities (oportunităţi) 
 Reabilitarea şi utilarea, la standardele 

Uniunii Europene, a celor 2 vile prin 
Programul PHARE RO-VET 2004-2006 

 Domenii de pregătire profesională 
aparţinând sectoarelor economice 
prioritare în zonă 

 Disponibilitatea agenţilor economici pentru 
dezvoltarea parteneriatului cu şcoala 

 Implicarea administraţiei locale în 
susţinerea procesului de învăţământ 

 Infiintarea in internatul şcolar a CDI-ului 
 Accesarea de proiecte și fonduri europene 
 

Threats (ameninţări) 
 

 Scăderea populaţiei şcolare în următorii 
10 ani, datorită scăderii ratei natalităţii  

 Scăderea ponderii unor domenii de 
activitate în zonă (mecanică, veterinar, 
agricultură) 

 Orientarea şcolară a absolvenţilor de 
gimnaziu realizată superficial, bazată pe 
idei preconcepute 

 Dezinteresul faţă de  şcoală, manifestat de 
marea parte a părinţilor 

 Delicvenţa juvenilă 
 Diminuarea motivaţiei tinerilor pentru 

învăţătură 
 Creşterea abandonului şcolar, datorită 

condiţiilor sociale precare 
 Migraţia forţei de muncă calificată spre 

ţările europene dezvoltate 
 Resurse bugetare insuficiente 
 Lipsa de autonomie a şcolilor în 

selectarea personalului 

 

 

2.5. Rezumat al aspectelor principale care necesită dezvoltare 

 Asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ 

 Asigurarea şanselor egale în formarea profesională 
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 Integrarea elevilor cu nevoi speciale 

 Asigurarea tranziţiei şcoală – loc de muncă 

 Creşterea numărului de cadre didactice care aplică învăţarea centrată pe elev 

 Creşterea numărului de cadre didactice care utilizează metode active de predare-

învăţare 

 Dezvoltarea colaborării la nivel intern şi extern 

 Îmbunătăţirea accesului la informare, atât a cadrelor didactice, cât şi a elevilor 

 Formarea cadrelor didactice pentru implementarea Sistemului Naţional al Calităţii 

(învăţare asistată de calculator, programe de sprijin, educaţie la cerere) 

 Orientarea şi consilierea privind cariera 

 Implicarea partenerilor în susţinerea elevilor proveniţi din medii defavorizate 

 Combaterea absenteismului şi abandonului şcolar 

 Consilierea părinţilor şi implicarea lor în problemele şcolii 

 Eficientizarea resurselor materiale, didactice şi financiare 

 Identificarea cadrelor didactice cu disponibilităţi de lucru în echipe, în vederea  

elaborării de proiecte şi programe 

 Implementarea şi derularea de proiecte din perspectiva integrării europene 
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Partea a III-a. Planul operaţional 

3.1. Planul de acţiune pentru perioada 2020-2021 

Obiectiv general: Creșterea calității și accesului la programe de formare profesională în vederea adaptării la cerințele pieței muncii 

PRIORITATEA 1: Îmbunătățirea relevanței sistemului de formare profesională 

Obiective  

O1: Corelarea ofertei ÎPT cu cererea pieței forței de muncă  
O2: Dezvoltarea Parteneriatului Public Privat 

Indicatori de impact:  

- Creşterea ratei de ocupare a tinerilor cu nivel de educaţie ISCED 3 și 4 la 63% până în 2025;  

- Creşterea ponderii absolvenţilor învăţământului liceal tehnologic și profesional la 60% în 2025 

Obiectivul 1 : Corelarea ofertei ÎPT cu cererea pieței forței de muncă  
Indicatori:  

- din total ÎPT: 50% Învățământ Liceal Tehnologic, 50% Învățământ 
Profesional;  
- din totalul învăţământ profesional: 30% Învăţământ profsional dual, (14%-
2020; 30% - 2025 

- creșterea procentului absolvenților IPT angajați la operatorii economici 

(OP) parteneri ai unităților de învățământ la 25%. 

Precondiţii şi riscuri:  
Lipsa resurselor financiare pentru derularea de campanii de promovare  
Durata procedurilor de autorizare 

Piață a muncii instabilă 
Lipsa resurselor pentru monitorizare 

Acţiuni pentru atingerea 
Obiectivului 

Rezultate aşteptate 
(măsurabile) 

Termen de 
finalizare 

Responsabili Parteneri Costuri 
Sursa de 
finanţare 

Organizarea  de activităţi de 
orientare şcolară şi 
profesională cu elevii 
claselor a VIII a din şcolile 
gimnaziale din zona Rădăuţi 

Minim 90% din elevii 
claselor a VIII să fie 
consiliaţi 

Aprilie 2021 

Director adjunct 
Responsabil arie 

curriculară 
Tehnologii 

Şcolile 
gimnaziale din 
zona Rădăuţi 

Materiale 
Resurse umane 

Timp 

Finanțare 
proprie  

Promovarea ofertei de 
formare profesională nivel 3 

și 4 în rândul absolvenților de 

Minim 95% din școli să fie 
vizitate 

Mai 2021 
Director adjunct 
Responsabil arie 

curriculară 

Şcolile 
gimnaziale din 
zona Rădăuţi 

Materiale 
 

Resurse umane 

Finanțare 
proprie   
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clasa a VII din zona Rădăuți 
 
 

Tehnologii Timp 

Promovarea ofertei de 
formare profesională nivel 3 
în rândul operatorilor 

economici din zona Rădăuți 
din domeniile noastre de 
formare 

Nr de solicitări pentru 

învățământ profesional 

Noiembrie 
2020 

Director adjunct 
Responsabil arie 

curriculară 
Tehnologii 

Operatori 
economici din 

zonă 

Materiale 
Resurse umane 

Timp 

Finanțare 
proprie   

Promovarea imaginii școlii Minim 6 școli vizitate Mai 2021 Coordonator 
proiect 

Cadrele didactice 
nominalizate 

Școlile 
gimnaziale 

prinse în proiect 

1112 lei 
Proiect 
ROSE 

Monitorizarea absolvenților Realizarea  unei  baze  de 
date pentru fiecare calificare 
privind inserţia socio 

profesională la 6 și 12 luni 
după absolvire 

Ianuarie 
2021 

CEAC 
Secretariatul şcolii 

Diriginții cl a XII a 

și a XI prof. 

Agenţi 
economici 

parteneri de 
practică 
AJOFM 

Materiale 
Resurse umane 

Timp 

Finanțare 
proprie 

 
Obiectivul 2: Dezvoltarea Parteneriatului Public Privat  
Indicatori:  
- gradul de satisfacere a solicitărilor operatorilor economici-95 % în 2025 

față de 93,75 % 2020  

- creșterea numărului de contracte de parteneriate cu operatorii economic 
la 100 %  

- creșterea implicării operatorilor economici în elaborarea programelor 
curriculumului în dezvoltare locală (CDL) la 100% 
 

Precondiţii şi riscuri:  
Interesul scăzut al operatorilor economici/lipsa de comunicare 

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivului 

Rezultate aşteptate 
(măsurabile) 

Termen de 
finalizare 

Responsabili Parteneri Costuri 
Sursa de 
Finanţare 
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Elaborarea CDL în 
colaborare cu agenţii 
economici în vederea 
dezvoltării unor 
competenţe impuse de 
retehnologizările unităţilor 
de producţie 

Acoperirea în proporţie de 
80% a necesităţilor de abilităţi 

şi competenţe pentru 
instalaţiile şi echipamentele 

moderne 

Aprilie   
2021 

Comisia metodică 
aria curriculară 

Tehnologii 

Agenţi 
economici 

parteneri de 
practică 

Materiale 
Resurse umane 

Timp 

Finanțare 
proprie 

Informarea agenţilor 
economici din zonă în 
legătură cu posibilitatea 
formăeii prin învăţământ 
profesional dual 

Număr de întâlnii cu operatori 
economici 

Sem II 

Echipa 
managerială 

Consiliul de adm. 
Dep. de marketing 

Agenţi 
economici 

parteneri de 
practică 

 

Materiale 
Resurse umane 

Timp 

Finanțare 
proprie 

Încheierea contractelor 
indiviuale de pregătire 
practică a elevilor 

100% din elevi să desfășoare 
instruirea practică de 

specialitate la agenții 
economici 

Permanent 
Comisia metodică 

Tehnologii 

Agenţi 
economici 

parteneri de 
practică 

Materiale 
Resurse umane 

Timp 

Finanțare 
proprie   

PRIORITATEA 2: Dezvoltarea sistemelor de asigurare a calității formării profesionale 

Obiective:  

O3: Asigurarea calității sistemului de formare profesională inițială  
O4: Actualizarea instrumentelor de planificare strategică PRAI/PLAI/PAS 

Indicatori de impact:  
- Reducerea ratei abandonului şcolar la învăţământul liceal tehnologic şi la învăţământul profesional la 1,5% în 2025 de la 1,7 % în 2017  

- creșterea ponderii absolvenților din învăţământul liceal tehnologic la 99% în 2025 de la 97,6% în 2015  

- creșterea ponderii absolvenților din Învățământul profesional la 99% în 2025 de la 90,2% în 2015 

Obiectivul 3: Asigurarea calității sistemului de formare profesională  
Indicatori:  

- Actualizarea infrastructurii formării profesionale iniţiale conform cerințelor 
exprimate în SPP  

- Creșterea numărului de profesori calificați la 100% în 2025 de la 98,60% 
în 2020 

- Actualizarea competențelor personalului didactic conform cerințelor 
operatorilor economici 

Precondiţii şi riscuri:  

Lipsa strategiei de dezvoltare și planificare fonduri pentru sistemul 
educativ  
Lipsa de implicare a cadrelor didactice  
Lipsa de atractivitate a cursurilor 

Acţiuni pentru atingerea Rezultate aşteptate Termen de Responsabili Parteneri Costuri Sursa de 
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obiectivului (măsurabile) finalizare Finanţare 

 Aplicarea chestionarelor 
cadrelor didactice şi 
efectuarea de observare a 
lecţiilor pentru identificarea 
nevoilor de dezvoltare 
profesională conform noilor 
cerinţe 

Bază de date privind nevoia 
de formare profesională a 

cadrelor didactice 

Septembrie 

2020 

Responsabilul cu 
perfecţionarea 

cadrelor didactice 
CCD 

Materiale 
Resurse umane 

Timp 

Finanțare 
proprie 

 Participarea cadrelor 
didactice la cursuri de 
dezvoltare profesională 
organizate de CCD 

Minim 30% din cadrele 
didactice să participe la 

formare continuă prin grade 
didactice şi cursuri 

Pe tot 
parcursul 

anului şcolar 
2020/ 
2021 

 

Echipa 
managerială 
Comisia de 

formare continuă 

CCD 
ISJ 

USV 

Materiale 
Resurse umane 

Timp 

Finanțare 
proprie    

Organizarea şi 
desfăşurarea activităţilor 
metodice cu tematica 
particularizată pe noile 
cerinţe 

Toate  cadrele didactice să 
participe la activităţile 

metodice  
Permanent  

Responsabilii de 
comisii metodice 

 
Materiale 

Resurse umane 
Timp 

Finanțare 
proprie 

Obiectivul 4: Actualizarea instrumentelor de planificare strategică PLAI/PAS  
Indicatori:  
- actualizarea anuală a PAS  

- participarea la cursuri de management educativ a tuturor directorilor și directorilor 

adjuncți din unitățile ÎPT  

Precondiţii şi riscuri:  

- lipsă finanțare  

- lipsă persoane disponibile și cu resurse de timp  

Acţiuni pentru 
atingerea obiectivului 

Rezultate aşteptate 
(măsurabile) 

Termen de 
finalizare 

Responsabili Parteneri Costuri 
Sursa de 
Finanţare 

Reorganizarea comisiei 
de actualizare PAS 

Decizia de numire a 
comisiei 

Documentele comisiei  

Septembrie 
2020 

Director  

 
Resurse 
umane 
Timp 

Finanțare proprie 

Colectarea informaţiilor 
necesare reactualizării 
şi reactualizarea PAS 

Bază de date 
Noiembrie 

2020 
Mambrii 
comisiei 

AJOFM 
ISJ 

Materiale 
Resurse 
umane 

Finanțare proprie 
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Timp 

Participarea directorilor 
la activităţi manageriale 

Competenţe de 
management educativ 
aplicate în elaborarea 
PAS 

2020-2021 
Comisia de 

formare 
continuă 

ISJ 
CCD 

Materiale 
Resurse 
umane 
Timp 

Finanțare proprie 

PRIORITATEA 3 : Asigurarea egalității de șanse și accesului la educație  

Obiective  
O5: Creşterea participării şi facilitarea accesului grupurilor defavorizate la programele de formare profesională  

O6: Dezvoltarea infrastructurii serviciilor de Orientare și Consiliere Profesională  

Indicatori de impact:  

- scăderea ratei de părăsire timpurie a școlii de la 22,5% în 2015 la 10% în 2025 

- scăderea numărului de elevi/consilier în vederea îmbunătățirii calității serviciilor de orientare și consiliere profesională  

Obiectivul 5 : Creşterea participării şi facilitarea accesului la programele de 
formare profesională  
Indicatori:  

- număr de tineri din ÎPT beneficiari de susținere financiară la 100%  

- număr de programe/proiecte prin care se dezvoltă competențe antreprenoriale 10  

Precondiţii şi riscuri:  
Lipsa fondurilor din bugetul local  

Lipsa autorizațiilor de funcționare a căminelor și cantinelor 

existente Ineficiența costurilor de întreținere a 
infrastructurii existente  

Acţiuni pentru 
atingerea obiectivului 

Rezultate aşteptate 
(măsurabile) 

Termen de 
finalizare 

Responsabili Parteneri Costuri 
Sursa de 
Finanţare 

Identificarea elevilor cu 
nevoi speciale şi a 
grupurilor vulnerabile 

Număr  de elevi 
Octombrie 

2020 

Consilier 
educativ 
Consilieri 

educaţionali 

Părinţii  

Materiale 
Resurse 
umane 
Timp 

Finanțare proprie   

 Monitorizarea lunară a 
absenţelor înregistrate 
Identificarea cauzelor 
frecvente ale absenţelor  

Bază de date  Lunar  
Profesorii 
diriginţi 

Părinţi şi tutorii 
legali 

Materiale 
Resurse 
umane 
Timp 

Finanțare proprie    

Elaborarea şi 
implementarea 
strategiilor de învăţare 
pentru a răspunde 
stilurilor individuale de 
învăţare, nevoilor, 

Toţi elevii, identificaţi prin 
testele iniţiale, vor 

beneficia de programe 
speciale de pregătire 

Permanent 
Cadre didactice 
Consiliul elevilor 

 

Materiale 
Resurse 
umane 
Timp 

Finanțare proprie    
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abilităţilor şi gradului de 
motivare a fiecărui elev: 
- programe speciale de 
recuperare pentru elevii 
cu nivel scăzut al 
pregătirii iniţiale 

Introducerea prin CDL 
şi  a  programelor de 
dezvoltare a unor 
competenţe 
antreprenoriale 

CDL  
Elevii vor beneficia de 
programe de dezvoltare a 
competenţelor 
antreprenoriale   

Aprilie 2021 

Director adjunct 
Responsabilii 

comisiile 
metodice 
Tehnologii 

Operatorii 
economici 

parteneri de 
preactică 

Materiale 
Resurse 
umane 
Timp 

Finanțare proprie    

Obiectivul 6: Dezvoltarea infrastructurii serviciilor de Orientare si Consiliere 
Profesională  
Indicatori:  

- creșterea numărului de personal calificat în oferirea serviciilor de orientare și 
consiliere profesională la 100%  

- număr de elevi și părinți informați și consiliați 100%  

Precondiţii şi riscuri:  

Lipsa de fonduri pentru înființarea posturilor de consilier 

școlar pentru fiecare unitate școlară  
Lipsa de interes din partea cadrelor didactice de a participa 

la programe de orientare și consiliere profesională  

Acţiuni pentru 
atingerea obiectivului 

Rezultate aşteptate 
(măsurabile) 

Termen de 
finalizare 

Responsabili Parteneri Costuri 
Sursa de 
Finanţare 

Participarea cadrelor 
didactice la cursuri 
organizate pe domeniul 
orientării şi consilierii 
şcolare  

Câte 25% din cadrele 
didactice să participe 

anual la cursuri 
Anual 

Comisia de 
formare 
continuă 

 

ISJ 
CCD 

CJRAE 

Materiale 
Resurse 
umane 
Timp 

Finanțare proprie    

Organizarea unor 
acţiuni comune cu 
şcolile gimnaziale în 
vederea unei mai bune 
orientări a elevilor din cl 
a VIII a pentru 
continuarea studiilor în 
IPT 

Plan de şcolarizare 
realizat 

Sem II 
Directori 

 

Şcolile 
gimnaziale 

CJRAE 

Materiale 
Resurse 
umane 
Timp 

Finanțare proprie    

Activități de consiliere și 100 de elevi vor participa Iulie 2020 Coordonator  3360 lei Buget proiect ROSE 
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orientare școlară și 
profesională 

la ședințele de consiliere 
timp 8 luni 

proiect ROSE 
2 prof de 
psihologie 
Psihologul 

școlar 

 
 

3.2. Planul operaţional pentru anul şcolar 2020/2021 

 

I. Managementul instituţional 

 

Obiective: 

1. Creşterea rolului şi, mai ales, asumarea responsabilităţii de către fiecare responsabil de comisie metodică sau de comisie funcţională 

de lucru din şcoală, în vederea realizării unui proces de învăţământ cu finalitate, ce vizează buna pregătire profesională. 

2. Eficientizarea activităţii tuturor structurilor manageriale din instituţie, atât cele administrative, dar, mai ales, cele ce vizează activitatea 

instructiv-educativă şi de pregătire practică. 

3. Realizarea unei colaborări benefice procesului de învăţământ cu comunitatea educativă locală, cu agenţii economici şi cu structurile 

organizatorice ale părinţilor/tutorilor legali. 

4. Asigurarea fluidizării circulaţiei informaţiei aferente componentei managementului instituţional (şi nu numai). 

5. Proiectarea unei oferte educaţionale compatibile cu realităţile societăţii româneşti contemporane. 

6. Asigurarea imaginii instituţionale. 

7. Implicarea instituţiei în proiecte comune cu instituţii de învăţământ similare şi cu instituţii de învăţământ superior, mai cu seamă în 

cele ce vizează creşterea calităţii actului didactic şi îmbunătăţirea bazei materiale  
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Acţiuni pentru atingerea obiectivelor Termen de realizare Responsabili Dovezi 

 Realizarea materialului de analiză a activităţii de învăţământ 
din anul şcolar 2019/2020 

 Actualizarea PAS pentru perioada 2020 /2021 

 Realizarea planului operaţional pentru anul şcolar 2020/2021 

 Organizarea Consiliului profesoral, fixarea secretarului, 
stabilirea Comisiei de cercetare a abaterilor personalului 
didactic, stabilirea Comisiei pentru asigurarea calităţii, alegerea 
Consiliului de administraţie 

 Organizarea colectivelor metodico-ştiinţifice şi a Comisiei 
diriginţilor; fixarea liderilor acestor structuri organizatorice 

 Organizarea Consiliului de administraţie: stabilirea 
membrilor, însuşirea tematicii şi graficului şedinţelor de lucru 

 Organizarea activităţilor catedrelor/comisiilor şi elaborarea 
unor programe de activitate subordonate PAS 

 Organizarea activităţii Comisiei diriginţilor, stabilirea 
Comitetelor de părinţi şi a Consiliului reprezentativ al părinţilor 
 

 Organizarea activităţii compartimentului contabilitate-
administraţie, stabilirea programului de măsuri 
 

 Proiectarea activităţii compartimentului secretariat, în 
conformitate cu PAS 

 Întocmirea fişei postului pentru fiecare angajat al instituţiei 

 Prezentarea tuturor reglementărilor ce vizează învăţământul, 
a regulamentelor privind actele de studii şi a tuturor 
reglementărilor ce vor fi adaptate la nivel naţional sau teritorial 

 Finalizarea încadrării instituţiei cu personal didactic şi 
întocmirea schemei orare, în conformitate cu noul curriculum şi 
cu principiile psiho-pedagogice aferente 

 Asigurarea documentelor şcolare aferente noului an şcolar şi 
completarea lor, în conformitate cu reglementările în vigoare 

 Reactualizarea şi validarea Regulamentului de ordine interioară 

 
sept. 2020 

 
dec 2020 

 
 

sept. 2020 
 

sept. 2020 
 

oct. 2020 
 
 

oct. 2020 
 

oct. 2020 
 

oct. 2020 
 
 
 
 

sept. 2020 
 
 
 

oct. 2020 
nov 2020 

 
 

Permanent 
 

 
Echipa managerială 

 
Echipa de realizare PAS 

Echipa managerială 
 

Echipa managerială 
Consiliul profesoral 

 
Echipa managerială 

Consiliul de administraţie 
 

Echipa managerială 
Şefii Comisiilor metodice 

Echipa managerială, 
Comitetul de părinţi, 

şeful Comisiei diriginţilor, 
diriginţii 

Director, contabil şef, 
administrator 

Director, secretar şef 
 

Echipa managerială 
Director, Consiliul de 
administraţie, şefi de 

compartimente 
 

Director, secretar şef 
Echipa managerială, 

comisie orar 
Echipa managerială, 
Comisia diriginţilor 

 
Raport de activitate 

 
PAS 

Plan operaţional 
 

Proces verbal 
 
 
 

Proces verbal 
 

Proces verbal, 
planuri operaţionale 

Fişa postului 
Proces verbal, 

planuri operaţionale 
Proces verbal, 

planuri operaţionale 
Plan operaţional 
Procese verbale 

 
Încadrări, orar 

 
Portofolii, mape, 

documente şcolare 
 

ROI 
Liste de inventar 

 
 

Plan de şcolarizare 
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 Realizarea inventarierii patrimoniului instituţiei de către 
comisiile constituite în acest scop 

 Rectificarea bugetului instituţiei, în vederea asigurării 
resurselor financiare necesare desfăşurării activităţii în 
învăţământ 

 Fundamentarea cifrei de şcolarizare 

 Popularizarea ofertei şcolare 

 Asigurarea imaginii instituţiei prin mijloacele mass-media 

 Realizarea de întâlniri cu directorii altor instituţii de 
învăţământ, încheierea de protocoale de colaborare cu instituţii 
de învăţământ universitar 

 Optimizarea comisiei de proiecte şi programe de colaborare 
din şcoală, concretizată în aplicarea de proiecte europene 

nov. 2020 
 
 
 
 

Permanent 
 

2020-2021 
 
 
 
 

Permanent  

Comisia ROI, Consiliul 
profesoral 

Consiliul de administraţie 
 

Director, contabil şef 
 

Echipa managerială, 
Departament marketing 

 
 

Echipa managerială 
Comisia de proiecte şi 

programe 

 
 
 
 

Protocoale, 
convenţii de 
colaborare 

 
 
 

 

II. Asigurarea resurselor materiale necesare procesului de învăţământ 

Obiective: 

1. Implicarea Consiliului Local și a Primăriei Municipiului Rădăuți ca, prin serviciul programe și proiecte europene să realizaze proiecte de 

finanțare europeană pentru infrastructura școlilor 

2. Gestionarea resurselor bugetare ținând cont de prioritățile imediate ale școlii  

3. Atragerea de resurse financiare extrabugetare şi bugetare, în vederea executării unor noi lucrări de investiţii, dotări și modernizări: 

- modernizarea spaţiilor de studiu individuale şi în echipă 

- reabilitarea  cantinei prin refacerea sistemului de încălzire, a grupurilor sanitare și celorlalte dependințe 

- îmbunatatirea condițiilor  ambientale în sălile de clasă din școală și internat 

- îmbogăţirea fondului de carte de la biblioteca şcolară, prin fonduri suplimentare de la MEN şi din donaţii 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor Termen de realizare Responsabili Dovezi 

• Reînnoirea demersurilor către Primărie şi Consiliul local 
pentru asigurarea de fonduri necesare construirii unei săli de 

 
decembrie 2020 

 
echipa managerială 

adrese de 
solicitare 
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sport  
• Întocmirea SF şi PT pentru priorităţi de prim rang: c 

amenajare curți interioare, imprejmuiri, interioare 
• Întocmirea bugetului pentru anul financiar 2020, a 
notelor de fundamentare pe baza studiilor de fezabilitate 

• Implicarea consilierilor locali și a reprezentantului 

primăriei în consiliul de administrație al școlii pentru aprobarea 
bugetului propus (într-un procent cât mai consistent) 

• Diversificare surselor de autofinanțare, creșterea acestui 

buget și dirijarea lui către nevoile de dezvoltare ale școlii  

• Analizarea fondului de carte existent la CDI și stabilirea 
necesarului de noi titluri 
Achiziţionarea de carţi pentru cercul de lectură şi cărţi de 
specialitate 

 
 
 

dec. 2020 
 

nov – dec. 2020 
permanent 

 
 
 
 
 

sem I 
Dec 2020 

 
 
 

serviciul contabilitate și 
directorii 

consiliul de administrație 
directorii 

 
bibliotecarul şcolii, 

catedrele 
Echipa de proiect ROSE 

 
 
 

documente 
financiar contabile 

note de 
fundamentare  

SF și PT 
 
 

Documente  
Carţile 

achiziţionate 

 

III. Procesul instructiv-educativ 

 

Obiective: 

1. Asigurarea calităţii actului educaţional. 

2. Stabilirea de programe adecvate astfel încât, în fiecare catedră/comisie metodică pe arie curriculară/disciplină, să se atingă 

finalităţile procesului de învăţământ. 

3. Valorificarea experiențelor pozitive, a bunelor practici, atât la nivel de catedră cât și la nivel instituțional 

4. Depistarea şi stimularea elevilor cu aptitudini deosebite, valorizarea acestora 

5. Realizarea la clasă a unui cadru optim de învățare și prin reconsiderarea realției profesor – elev 

. 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor Termen de realizare Responsabili Dovezi 

 Stabilirea temelor ședințelor de CA și CP în corelație cu    
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obiectivele urmărite 

 Monitorizarea activităților din catedre, informări 
periodice privitoare la progres sau alte realizări 

 Propuneri remediale, urmărirea aplicării acestora și a 

rezultatelor obținute 

 Realizarea de activităţi în parteneriat, pentru creşterea 
calităţii actului educativ 

 Realizarea planificărilor activităţii didactice în 
conformitate cu noile cerinţe ale curriculumului, atât la 

liceu, cât şi la școala profesională 

 Întocmirea şi demararea programelor de pregătire 
intensivă cu elevii pentru examenele de bacalaureat şi 
de absolvire, precum şi cu elevii performanţi pentru 
olimpiadele şi concursurile şcolare 

 Demararea programelor de pregătire cu elevii slabi, în 
vederea recuperării golurilor şi atingerii unui nivel minim 
necesar promovării 

 Asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a 
examenelor naţionale şi a olimpiadelor 

 Desfăşurarea unor analize de diagnosticare a 
rezultatelor şcolare pe clase şi de stabilire a măsurilor 
de remediere a neajunsurilor 

 Creşterea rolului stimulativ al evaluării nivelului de 
pregătire al elevilor prin urmărirea ritmicităţii notării şi a 
numărului minim de note la fiecare disciplină de studiu şi 
prin utilizarea metodelor moderne de evaluare (teste 
grilă, portofolii, eseuri, proiecte, referate, excursii 
tematice) 

 Parcurgerea integrală a programei şcolare şi asigurarea 
unui design instrucţional şi a unor strategii de predare-
învăţare-evaluare cu un înalt grad de profesionalism 

 Realizarea unor bănci de date cu itemi pentru 
măsurarea competenţelor, capacităţilor şi abilităţilor 

oct. 2020 
 
 

permanent 
 

permanent 
 

permanent 
 

începuturile semestrelor 
 
 

nov. 2020 
 
 
 

imediat după testele 
predictive 

 
semestrul II 

 
noiembrie 2020 

permanent 
permanent 

 
conform planului operaţional 

 
 
 

permanent 

consiliul de administraţie 
 

echipa managerială 
 

șefii de catedre, directorii 
 
 

șefii de catedre 
 
 

Echipa de proiect ROSE 
 
 
 

diriginţii 
directorii 

 
directorii, şefii de catedre 

 
echipa managerială 

comisia de verificare a 
ritmicităţii notării 

directorii 
comisia de asigurare a 

calităţii 
responsabili comisii 

metodice 
director adjunct 

documente CC 
procese verbale 

informări 
 

convenţii de 
colaborare 

 
prteneriate 
încheiate, 
protocoale 

 
planificări 

calendaristice 
 
 

programe de 
pregătire 

 
programe de 
recuperare 

procese verbale 
teste predictive 
programe de 
îmbunătăţire 

rapoarte periodice 
fişe de observare a 

lecţiilor 
portofoliile cadrelor 

didactice 
rezultatele 

examenelor de 
competenţe 

monitorizarea 
absolvenţilor 
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elevilor, în vederea compatibilizării pregătirii lor cu 
standardele naţionale şi europene 

 Realizarea lecţiilor prin metode moderne de învăţare 
centrate pe elev, conform planului operaţional 

 Asigurarea unei instruiri practice de calitate, care să 
ducă la achiziţii de competenţe şi abilităţii conform SPP 

 Asigurarea tranziţiei şcoală - locul de muncă 

 

IV. Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară 

Obiective: 

1. Creşterea rolului Comisiei metodice a diriginţilor, în vederea eficientizării activităţilor educative. 

2. Implicarea activă a părinţilor, a comunităţii locale, a celorlalte instituţii educative în formarea la copii şi tineri a unor atitudini pozitive. 

3. Integrarea europeană între prioritate şi necesitate. 

4. Realizarea de parteneriate cu alte instituții educaționale în scopul desfășurării unor activtăți comune 

5. Participarea la cât mai multe activități educative prevăzute în calendar 

6. Asigurarea unui mediu de viață socială armonios, liniștit prin prevenirea și eliminarea violenței, a discriminării și formelor de segregare 

școlară 

 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor Termen de realizare Responsabili Dovezi 

 Întocmirea documentelor de proiectare a muncii educative la 
nivelul claselor 

 Urmărirea modului în care profesorul-diriginte se implică mai 
eficient în activitatea de consiliere didactică şi profesională a 
elevilor 

 Pregătirea orelor de consiliere şi abordarea problematicii 
specifice vârstei  

 Consilierea elevilor cu nevoi speciale 

septembrie 2020 
 

permanent 
 
 

permanent 
 

conform planului CES 

Consilierul educativ 
Diriginţii 

 
Consilierul educativ, şeful 

Comisiei diriginţilor, 
diriginţii, directorul 

 
Psihologul, diriginţii 

 
Procese verbale 

 
Planuri de 
activitate 

 
 

Portofolii diriginţi 
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 Organizarea şedinţelor cu părinţii, ori de câte ori este 
necesar şi informarea corectă şi promptă a acestora în 
legătură cu situaţia şcolară şi frecvenţa copiilor lor 

 Organizarea de acţiuni educative (simpozioane, serbări, 
excursii, seri culturale şi de dans, expoziţii, lansări de carte), cu 
participarea nemijlocită a părinţilor 

 Realizarea programelor de educaţie juridică, 
antiinfracţională, în colaborare cu ISJ şi CCD Suceava şi cu  
Inspectoratul de Poliţie 

 Colaborarea şcolii cu CAPP 

 Organizarea de programe interactive pe probleme ale elevilor, cu 
participarea profesorilor, a părinţilor, primăriei, bisericii, poliţiei, a 
cadrelor sanitare 

 Evaluarea periodică a modului în care elevii păstrează 
bunurile din şcoală, din clase, manualele şcolare 

 Formarea ţinutei morale, decente, a comportamentului civilizat; 
eliminarea absenteismului de la activităţile şcolare; eliminarea 
delicvenţei juvenile; respectarea legilor şi regulamentelor; 
respectarea normelor de igienă şi a celor de protecţia muncii şi 
PSI 

 Desfăşurarea activităţilor extracurriculare din  proiectul 
ROSE 

 Identificarea comportamentelor violente 

 Organizarea unor  activități în colaborare cu instituții abilitate 

în domeniul prevenirii violenței, corupției și discriminării 

 
oct. 2020 şi febr. 2020 

 
conform planului 

operaţional 
 

permanent 
Conform graficului 

permanent 
 
 
 

permanent 
 

semestrial 
 

Conform planului operaţional 
pentru reţele de colaborare 

 
 
 
 
 

Conform planului comisiei 

de prevenire și eliminare a 

violenței 

 
Diriginţii, directorii 

 
 

Consilierul educativ 
 

Diriginţii 
Consilierul educativ 
Membrii echipei de 

proiect 
Directorii, diriginţii, 

comitetele de părinţi, 
psihologul 

 
Diriginţii 
Diriginţii 

 
Echipa de redacţie 

Echipa managerială, 
consilierul educativ 

 
 

Diriginţii 
Consilierul educativ 

Comisia de prevenire și 
eliminarea a violenței 

 
Procese verbale 

 
 

Rapoarte de 
activitate 

 
 

Acord de 
parteneriat 

 
 
 

Acord de 
parteneriat 

Revista şcolară 
Protocoale de 

Colaborare 
 
 
 
 
 
 

Protocoale de 
Colaborare 

 

V. Formarea continuă (dezvoltarea profesională)  

Obiective: 

1. Stimularea perfecţionării cadrelor didactice prin grade didactice şi definitivat. 

2. Extinderea experienţelor profitabile în managementul administrativ şi cel didactic. 
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3. Participarea la toate activităţile de perfecţionare a personalului didactic şi formarea acestuia în vederea utilizării SEI şi  

GOOGLE DRIVE 

 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor Termen de realizare Responsabili Dovezi 

 Informarea personalului didactic cu elemente de noutate 
apărute în cadrul curriculumului disciplinei 

 Perfecţionarea actului didactic prin abordarea metodelor 
moderne de învăţare centrată pe elev 

 Diseminarea informaţiilor primite de profesorii participanţi la 
cursuri de formare şi de perfecţionare 

 Împărtăşirea exemplelor de bună practică 

 Îmbunătăţirea calităţii prestaţiei cadrelor didactice debutante 
prin activităţi de consiliere şi stagii de perfecţionare 

 Utilizarea ofertei de educaţie, a programelor de perfecţionare 
ale CCD şi ale CAPP Suceava 

 Perfecţionarea cadrelor didactice în vederea implementării 
programului SEI şi utilizarea Google drive 

 Exercitarea funcţiei de îndrumare şi control a managerilor 
şcolii şi a şefilor de catedre, prin asistenţe la ore şi acţiuni de 
perfecţionare 

 Utilizarea fondului de carte în pregătirea de specialitate 

 Asigurarea accesului la publicaţiile de specialitate, la Tribuna 
învăţământului, Revista de pedagogie etc. 

 Perfecţionarea personalului administrativ (secretariat, 
contabilitate, administraţie), în vederea utilizării tehnicii de 
calcul şi a softurilor specializate 

 
Permanent 

 
permanent 

 
 
 

Conform graficului de 
interasistenţe 

 
 

permanent 

 
Directorii şi şefii de 

catedre 
 

Directorii 
 

Profesorii înscrişi la grade 
didactice 

 
Directorii 

Şefii de catedre 
Directorii şi şefii de 

catedre 
Bibliotecarul şcolii 

Directorul 

 
Mape profesori 

 
 

Baza de date 
privind formarea 

continuă 
 
 

Fişă de observaţie 
a lecţiei 

Graficul de utilizare 
a laboratoarelor 

multimedia  
 

Abonamente 

 

VI. Activitatea de protecţie a muncii, PSI şi apărare civilă 

Obiective: 

1. Asigurarea protecţiei personalului din şcoală şi a elevilor, pe durata desfăşurării tuturor activităţilor. 
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2. Asigurarea accesului la informaţii noi, aferente domeniilor. 

3. Reglarea activităţii aferente segmentului PSI. 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor Termen de realizare Responsabili Dovezi 

 Organizarea Comisiei tehnice de protecţie a muncii şi PSI 

 Redactarea documentelor, realizarea instruirilor şi semnarea 
documentelor, în conformitate cu legislaţia în vigoare 

 Asigurarea condiţiilor materiale şi organizatorice, în vederea 
prevenirii accidentelor şi incendiilor, cât şi pentru intervenţii 
reale 

 Simularea de exerciţii de evacuare a localului şcolii în caz de 
incendiu sau calamităţi, împreună cu organele locale de 
pompieri şi apărare civilă 

 Asigurarea securităţii şi siguranţei elevilor şi personalului din 
instituţie 

 Desfăşurarea de activităţi specifice (concursuri, ore de 
dirigenţie, vizite didactice), în colaborare cu organele abilitate 

sept. 2020 
 

Conform planului 
operaţional 

 
permanent 

 
Conform graficului 

 
Permanent  

Directorii şi Comisia PSI 
 

Responsabil Comisia PSI 
 

Comisia PSI, 
administrator 

Director, administrator 
Echipa managerială, 

administrator 
Responsabil Comisia PSI 

Decizie de 
constituire a 

comisiei 
 

Dosar comisie 
Procese verbale 
Procese verbale, 

Planificări tematică 
ore de dirigenţie 

 

3.3. Planul operaţional privind implementarea instrumentelor pentru managementul calităţii 

Obiective: 

1. Planificarea riguroasă a tuturor activităţilor, conform principiilor calităţii. 

2. Organizarea activităţii în vederea asigurării diseminării informaţiei şi punerea în practică a planurilor, prin stabilirea celei mai potrivite 

configuraţii a unităţii de învăţământ, cu scopul utilizării optime a resurselor disponibile. 

3. Monitorizarea şi evaluarea activităţilor. 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor Rezultate aşteptate 
Termen de 
Realizare 

Responsabili Dovezi 

1. Elaborarea misiunii, obiectivelor şi aspiraţiilor 
Plan managerial 2020-

2021 
 oct. 2020 

Echipa 
managerială 

Document 

2. Constituirea structurilor responsabile cu Toate cadrele didactice  sept. 2020 Echipa Procesele 
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implementarea instrumentelor pentru 
managementul calităţii (identificarea principalilor 
„actori” şi rolul fiecăruia) 

 Constituirea catedrelor la nivelul şcolii, pe discipline 
sau pe arii curriculare 

 Stabilirea echipei de observatori (şefii de catedre). 
Rol: realizează observări sistematice ale activităţii de 
predare-învăţare-evaluare. 

sunt implicate în 
implementarea 

asigurării calităţii 

managerială 
 

Consiliul de 
administraţie 

verbale ale 
şedinţelor 

Consiliului de 
administraţie 

Decizii de 
constituire a 

catedrelor şi de 
numire a şefilor 

de catedre 

3. Diseminarea informaţiei 

 Distribuirea către toate cadrele didactice a mapelor 
cu noutăţi, ce cuprind programe şcolare, curriculum, 
SPP 

 Prelucrarea, în şedinţele de catedră, a principiilor 
calităţii şi a descriptorilor de performanţă 

 Afişarea în sala profesorală a criteriilor de evaluare 
şi a graficelor observărilor (asistenţe şi interasistenţe 
la lecţii) 

 Discutarea modului de interpretare a criteriilor 

Informarea tuturor 
cadrelor didactice 

privind 
asigurarea calităţii 

 oct . 2020 

Echipa 
managerială 

 
Comisia de 

asigurare a calităţii 
 

Şefii de catedre 

Mape noutăţi 
 

Procese 
verbale ale 

şedinţelor de 
catedră 

Grafice de 
Asistenţă 

4. Elaborarea strategiei de observare 

 Stabilirea criteriilor de evaluare a procesului de 
predare-învăţare 

 Întocmirea graficelor de asistenţă şi interasistenţă 

Sistemul de asigurare a 
calităţii cuprinde criterii 
clare, pe baza cărora 
se pot stabili punctele 
tari şi punctele slabe 

 oct . 2020 

Echipa 
managerială 
Comisia de 

asigurare a calităţii 
Echipa de 
observatori 

Fişe de 
observare a 

lecţiilor 
Grafice de 
Asistenţă 

5. Monitorizare – observaţii 
Stabilirea punctelor tari 

şi a punctelor slabe 
Conform 

planificării 

Echipa 
managerială 

 
Echipa de 
observatori 

Fişe de 
Observare 

6. Evaluare 

 Întocmirea raportului de autoevaluare la nivelul 
fiecărei catedre, conform fişelor de observare 

Sistemul de asigurare a 
calităţii este dezvoltat, 

implementat şi continuu 

august 2021 
sept. 2020 

Echipa 
managerială 
Comisia de 

Documente 
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 Întocmirea rezumatului punctelor tari şi slabe 
constatate 

 Elaborarea planului de îmbunătăţire a activităţii 

îmbunătăţit asigurare a calităţii 

 

3.4. Planul operaţional privind activităţile de tranziţie şcoală – loc de muncă 

Obiective: 

1. Asigurarea formării profesionale a elevilor în condiţii similare celor de la viitorul loc de muncă. 

2. Dezvoltarea, la elevi, a abilităţilor cheie şi a competenţelor profesionale corespunzătoare viitorului loc de muncă, în vederea facilitării 

integrării cu succes a acestora, după absolvire, în viaţa socio-economică. 

3. Responsabilizarea elevilor privind propria formare. 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor Rezultate aşteptate 
Termen de 
realizare 

Responsabili 
Factori de 
influenţă 

Parteneri 

1. Corelarea ofertei educaţionale cu 
calificările necesare pe piaţa muncii 

 Identificarea agenţilor economici, 
corespunzător cu domeniile de pregătire 
profesională ale şcolii 

 Elaborarea CDL, documente în acord cu 
consultarea agenţilor economici 
reprezentativi din zonă 

 Fundamentarea planului de şcolarizare, 
în acord cu cererea de calificări de pe 
piaţa muncii 

Adaptarea CDŞ şi 
CDL, elaborate, la 
condiţiile agenţilor 

parteneri 
 

Planul de şcolarizare 
stabilit în acord cu 

cererea de calificări 
de pe piaţa muncii 

oct. 2020 
 
 
 

aprilie  2021 
 

noiembrie  
2020 

Echipa 
managerială 
Responsabilii 

comisiilor 
metodice 

Cadrele didactice 
Agenţii economici 

parteneri 

Gradul de 
interes al 

partenerilor 

Agenţii 
economici 
parteneri 
(Anexa 6) 

 
 

ISJ Suceava 

2. Planificarea, organizarea şi desfăşurarea 
activităţilor de instruire teoretică şi 
practică pentru formarea profesională a 
elevilor, în condiţii care să le asigure 
atingerea performanţelor profesionale şi 
să le faciliteze integrarea la viitorul loc 
de muncă 

 
 
 
 
 

Protocoale/convenţii 
de colaborare 

 
 
 
 
 
 

Permanent  

 
 
 

Echipa 
managerială 

 
 

Lipsa de 
interes a 

elevilor sau/şi 
a partenerilor 

Evoluţia 
defavorabilă a 
pieţei muncii 

 
 
 
 
 
 

Agenţii 
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 Pregătirea şi desfăşurarea activităţilor 
didactice, cu scopul dezvoltării abilităţilor 
cheie şi dobândirea competenţelor 
profesionale necesare: 
- utilizarea, în procesul de predare-

învăţare, a metodelor activ-participative 
(învăţare centrată pe elev) şi a unor 
strategii de învăţare adaptate stilurilor 
individuale de învăţare, nevoilor, 
abilităţilor şi gradului de motivare a 
fiecărui elev; 

- realizarea unor materiale de învăţare-
evaluare adaptate unor metode 
didactice eficiente şi moderne; 

- utilizarea metodelor alternative de 
evaluare (autoevaluare). 

 Desfăşurarea activităţilor de instruire 
practică a elevilor în spaţii dotate 
corespunzător şi în condiţii similare 
viitorului loc de muncă (laboratoare, 
ateliere-şcoală, agenţi economici): 
- formarea Comisiei responsabile cu 

activitatea de protecţie a muncii şi PSI; 
- realizarea instructajului şi completarea 

fişelor individuale de protecţie a muncii şi 
a carnetelor de sănătate ale elevilor, 
utilizând metode interactive de realizare 
a instructajului, ce vizează şi evaluarea 
cunoştinţelor elevilor; 

- întocmirea graficelor de desfăşurare a 
activităţilor de instruire practică curentă 
şi comasată; 

- încheierea de protocoale/convenţii de 

încheiate cu agenţi 
economici, pentru 
toate domeniile de 

pregătire 
 
 
 
 
 
 

Protocoale/convenţii 
de colaborare 

încheiate cu agenţi 
economici, pentru 
toate domeniile de 

pregătire 
 
 
 

Dobândirea de către 
elevi a competenţelor 

profesionale, 
corespunzătoare SPP 

 
 
 
 
 

Dobândirea de către 
elevi a priceperilor şi 
deprinderilor practice 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Permanent 
 
 
 
 
 
 
 
 

Permanent 
 
 
 
 
 

 
Sept.  2020  

 
 

Responsabilii 
comisiilor 
metodice 

 
 

Cadrele didactice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Echipa 
managerială 

 
 
 

Responsabilii 
comisiilor 
metodice 

 
 
 

Cadrele didactice 
 
 
 

Agenţii economici 
parteneri 

 
 

Situaţia 
economică la 

nivel 
naţional, 

regional şi 
local 

Cererea de 
produse 

Direcţiile de 
dezvoltare a 

agentului 
economic, pe 

plan local 
sau/şi regional 
Competivitate

a agenţilor 
economici, în 

funcţie de 
normele de 

calitate 
Retehnologiza

rea şi 
restructurarea 

unor unităţi 
economice 

Implementare
a normelor de 

protecţie a 
mediului 

Migrarea forţei 
de muncă  
Calitatea 

managementul
ui 

economici 
parteneri 
(Anexa 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenţii 
economici 
parteneri 
(Anexa 6) 
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colaborare (parteneriate) cu agenţii 
economici la care se vor desfăşura 
activităţile de instruire practică; 

- repartizarea elevilor la agenţii 
economici. 

 Participarea elevilor la concursuri şi 
olimpiade şcolare 

 Organizarea simulării examenelor finale 
de absolvire 

 Monitorizarea absolvenţilor 

 
Premii la concursurile 
şi olimpiadele şcolare 

 
Bază de date cu 

monitorizarea 
absolvenţilor 

Permanent  Cadrele didactice 
 
 

Diriginţii 

 
Derularea 

programului 
Phare 

 
Participarea 

Cadrelor 
didactice la 
cursuri de 
formare 

3. Asigurarea, pentru elevi, a condiţiilor de 
informare, orientare şi consiliere privind 
cariera 

 Consilierea elevilor pentru buna orientare 
privind cariera, în scopul responsabilizării 
elevilor privind propria formare şi a 
atingerii performanţelor profesionale 

 Participarea elevilor la simularea unor 
interviuri şi la redactarea corectă şi 
completă a documentelor necesare în 
vederea angajării 

 Participarea elevilor la târguri de job-uri 
(Bursa locurilor de muncă) la care să fie 
prezenţi invitaţi ai reprezentanţilor 
economici 

 Asigurarea unei baze de date care să 
cuprindă situaţia locurilor de muncă 
vacante şi documentele necesare 
angajării 
 

80% dintre absolvenţi 
vor fi pregătiţi pieţei 

forţei de muncă 
 
 

Inserţia a minimum 
70% dintre absolvenţi 

pe 
piaţa muncii 

 
 

 Cunoașterea  de 
către elevi a 

posibilităților de 
angajare oferite de 

societățile din zonă 

Permanent  

Echipa 
managerială 

 
 

Consilierul 
educativ 

 
 

Responsabilii 
comisiilor 
metodice 

 
 

Cadrele didactice 

Gradul de 
interes al 

elevilor pentru 
propria 
formare 

 
 

Existenţa unui 
cabinet de 
consiliere 

şcolară şi a 
unui cadru 

didactic 
specializat 

Agenţii 
economici 
parteneri 
(Anexa 6) 
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3.5. Planul operaţional privind activităţile de învăţare centrată pe elev 

Obiective: 

1. Eficientizarea procesului de învăţare şi transformarea acestuia într-un proces activ, prin încurajarea implicării active a elevilor în propria 

formare. 

2. Adaptarea strategiilor didactice pentru a corespunde stilurilor individuale de învăţare ale elevilor. 

3. Responsabilizarea elevilor privind propria formare. 

4. Promovarea învăţării incluzive. 

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivelor 

Rezultate aşteptate 
Termen de 
realizare 

Responsabili 
Factori de 
influenţă 

Dovezi 

1. Proiectarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţilor de 
învăţare, cu implicarea activă 
a elevilor în propriul proces 
de formare - învăţarea 
centrată pe elev 

 Desemnarea unui 
coordonator pentru activităţi 
de învăţare centrată pe elev 

 Organizarea unor cursuri de 
formare pentru diseminarea 
informaţiilor privind 
învăţarea centrată pe elev 

 Identificarea stilurilor de 
învăţare ale elevilor fiecărei 
clase şi stabilirea stilului 
dominant 

 Stabilirea strategiilor de 
învăţare care corespund cel 
mai bine stilurilor individuale 
de învăţare ale elevilor 

60% dintre cadrele didactice 
participă la cursuri organizate pe 

metode active de învăţare 
 

100% dintre elevi completează 
chestionare pentru stabilirea stilului 

de învăţare 
 

Înţelegerea de către elevi a modului 
care îi ajută să înveţe cel mai bine 

 
Transformarea procesului învăţării 
într-unul activ, antrenant şi atractiv 

 
Participarea activă şi eficientă a 

elevilor la lecţii 
 

Lecţii cu activităţi centrate pe elev 
 

Petrecerea timpului în mod plăcut şi 
cu succes la şcoală 

 
 
 
 
 
 

Oct . 2020 
 
 
 
 
 
 
 

Permanent  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Echipa managerială 
 
 
 
 
 

Responsabilii 
comisiilor metodice 

 
 
 
 
 

Cadrele didactice 
 
 

Disponibilitatea 
cadrelor didactice de 
a desfăşura lecţii cu 
activităţi centrate pe 

elev 
 

Gradul de implicare şi 
antrenare a elevilor 

pentru participarea la 
lecţii 

 
Interesul manifestat 

de elevi pentru 
propria formare 

 
Disponibilitatea 

cadrelor didactice 
pentru aplicarea 

strategiilor care să 
corespundă stilurilor 

individuale de 

 
Planificări ale 

activităţilor 
didactice şi 

proiecte de lecţie 
cu activităţi 

centrate pe elev 
 
 

Chestionare 
pentru 

determinarea 
stilului de învăţare 

 
 

Formulare pentru 
planul de lecţie 

 
 

Formular pentru 
analiza propriilor 
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 Întocmirea proiectelor de 
lecţie cu activităţi centrate 
pe elev 

 Pregătirea spaţiului şi a 
materialelor de învăţare 

 

 Organizarea de lecţii cu 
activităţi de învăţare 
centrată pe elev, la toate 
clasele, cu sarcini diferite 
pentru cele 3 stiluri: vizual, 
auditiv şi practic 

 Utilizarea metodelor active 
în procesul învăţării: lucrul 
în perechi, jocul de rol, 
studiul de caz, 
brainstormingul 

 Aplicarea metodelor 
alternative de evaluare: 
autoevaluarea, proiectul, 
portofoliul 

 Evaluarea eficienţei utilizării 
strategiilor didactice 
adecvate stilurilor individuale 
de învăţare 

 Desfăşurarea lecţiilor în  
AEL 

 
Responsabilizarea elevilor asupra 

propriei formări 
 
 

90% dintre cadrele didactice aplică 
metode active de învăţare 

 
Situaţii de învăţare în care elevii se 
simt în largul lor şi au încredere în 

strategia didactică utilizată de 
profesor 

 
Dobândirea şi dezvoltarea de 

abilităţi şi competenţe profesionale 
conform SPP 

 
Dezvoltarea la elevi a stilului 

preferat de învăţare 
 

Creşterea eficienţei învăţării 
 

Minimum 10% din programele 
şcolare sunt predate în sistem AEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Permanent 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Echipa managerială 
 
 
 

Responsabilii 
comisiilor metodice 

 
 
 

Cadrele didactice 
 

învăţare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participarea cadrelor 
didactice la cursuri de 

formare 

practici 
 
 

Formular pentru 
tema de lucru 

 
 

Proiecte de lecţie cu 
activităţi centrate pe 

elev, cu sarcini 
diferenţiate pe 

stilurile individuale 
de învăţare 

 
Materiale şi 

resurse didactice 
adecvate stilurilor 
de învăţare (fişe 
de documentare, 
fişe de lucru, fişe 

de evaluare, teste, 
fişe de observare, 

proiecte, 
miniproiecte) 

2. Construirea unui mediu de 
învăţare accesibil tuturor 
elevilor, cu asigurarea de 
şanse egale 

 Asigurarea condiţiilor egale 
de acces la programele de 

Îmbunătăţirea performanţelor de 
învăţare 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Echipa managerială 
 
 

 
 
 
 
 
 

Programe de 
învăţare individuale, 

care să asigure 
progresul şi 
învăţarea 
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învăţare pentru toţi elevii şi 
sprijinirea acestora pentru 
propria formare: 
- identificarea elevilor cu un 

nivel scăzut de pregătire; 
- asigurarea sprijinului 

specializat pentru 
învăţare: personal didactic 
bine pregătit. 

 Adecvarea mediului de 
învăţare nevoilor individuale 
ale elevilor: 
- asigurarea unui mediu fizic 

potrivit pentru învăţare 

Toţi elevii identificaţi cu un nivel 
scăzut de pregătire vor beneficia de 

programe speciale de pregătire 
 
 
 
 
 

Progres real în pregătirea elevilor 

 
 

Permanent 
 
 
 
 

 

 
Responsabilii 

comisiilor metodice 
 
 
 

Cadrele didactice 
 

 
 

Participarea 
cadrelor 

didactice la cursuri de 
formare 

 
 
 
 

Programe de 
învăţare pentru 

elevii care participă 
la concursurile şi 

olimpiadele şcolare 

 

3.6. Planul operaţional privind reţelele interne de colaborare (între şcoli) 

Context: 

Colaborarea este un instrument de comunicarea directă, pentru informare şi pentru schimbul de cunoştinţe şi experienţe. Stabilirea unei 

reţele de colaborare aduce un plus în asigurarea calităţii în şcoală. 

Reţelele interne de colaborare reprezintă unul dintre factorii ce stau la baza dezvoltării instituţionale şi personale (atât pentru cadrele 

didactice, cât şi pentru elevii şcolii). Principiul de bază al acestor reţele este schimbul de cunoştinţe şi experienţă, precum şi dezvoltarea unor 

noi moduri de a răspunde cererii din ce în ce mai mari pentru noi competenţe creative pe piaţa forţei de muncă. 

Obiective: 

1. Obţinerea de beneficii lucrând împreună. 

2. Stabilirea unor aspiraţii mai înalte pentru cadrele didactice şi elevii şcolii. 

3. Dezvoltarea spiritului de competiţie. 
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4. Implicarea activă a partenerilor în educaţie pentru formarea orizontului cultural al elevilor, pregătirea lor pentru viaţă, inserţie socială şi 

profesională. 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor Rezultate aşteptate 
Termen de 
realizare 

Responsabili Parteneri 

1. Stabilirea unor acţiuni comune partenerilor din reţea 

 Stabilirea echipei de implementare a planului 
operaţional pentru reţelele interne de colaborare 

 Semnarea contractelor de colaborare între partenerii 
reţelei 

 Întocmirea programului de desfăşurare a activităţilor, 
stabilirea responsabilităţilor şi termenelor 

 Crearea condiţiilor pentru obţinerea unui feed-back de 
calitate 

Întocmirea planului managerial 
al reţelei 

oct. 2020 

Echipa 
managerială 

 
Responsabilii 

comisiilor 
metodice 

 
Cadrele didactice 

 
ISJ Suceava 

 
CCD Suceava 

2. Perfecţionarea continuă a cadrelor didactice 

 Participarea la cercurile pedagogice, sesiuni şi 
comunicări ştiinţifice 

 Diseminarea exemplelor de bună practică 

 Schimbul de cunoştinţe între instituţii cu acelaşi profil 
sau cu profile diferite, menite să faciliteze dezvoltarea 
de idei noi 

 Constituirea unui forum de discuţie privind problemele şi 
aspiraţiile cadrelor didactice aparţinând unor structuri 
similare 

90% dintre cadrele didactice 
se perfecţionează prin activităţi 

metodico-ştiinţifice comune 
 

Soluţionarea problemelor 
comune ale cadrelor didactice 

 
 

Conform 
planificării 

 
permanent 

 
oct. 2020 

 
Responsabilii 

comisiilor 
metodice 

 
Responsabilul cu 
formarea continuă 

 
Cadrele didactice 

ISJ Suceava 
 

CCD Suceava 
 

Alte şcoli 

3. Participarea la activităţi cu caracter concurenţial, în 
vederea obţinerii performanţei 

 Concursuri şcolare şi extraşcolare pe teme de creaţie, 
artistice, sportive, antreprenoriale 

 Olimpiade şcolare 

Creşterea cu 30% a numărului 
de elevi pregătiţi pentru 

competiţii 
 

Creşterea nivelului 
performanţelor elevilor cu 20% 

Conform 
planificării 

Echipa 
managerială 

 
Responsabilii 

comisiilor 
metodice 

 
Cadrele didactice 

ISJ Suceava 
 

CCD Suceava 
 

Alte şcoli 

4. Implicarea elevilor în activităţi cu caracter umanitar Creşterea interesului pentru alţi Conform Echipa ISJ Suceava 
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şi de voluntariat, menite să-i pregătească pe aceştia 
pentru viaţă şi inserţie socială 

15% dintre elevii neimplicaţi 
încă în astfel de activităţi 

planificării managerială 
 

Consilierul 
educativ 

 
Cadrele didactice 

 
Protecţia copilului 

 
Alte şcoli 

5. Asigurarea, pentru elevi, a condiţiilor de informare, 
orientare şi consiliere privind cariera 

 Participarea elevilor la simularea unor interviuri 

 Participarea elevilor la târguri de job-uri 

 Asigurarea unei baze de date comune unităţilor cu 
profile similare, care să cuprindă situaţia locurilor de 
muncă vacante şi documentele necesare angajării 

 Consilierea pentru buna orientare privind cariera, cu 
scopul responsabilizării elevilor privind propria 
formare şi atingerii performanţelor profesionale 

 Dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor 

Inserţia a minimum 70% dintre 
absolvenţi pe piaţa muncii 

 
Creşterea cu 80% a numărului 
de absolvenţi pregătiţi pentru 

abordarea activă a pieţei forţei 
de muncă 

Conform 
planificării 

 
nov. 2020 
(cu 
reactualizare 
permanentă) 

 

permanent 

Echipa 
managerială 

 
Responsabilii 

comisiilor 
metodice 

 
Consilierul 
educativ 

 
(Psihologul şcolar) 

 
Cadrele didactice 

Alte şcoli 

 

 

3.7. Planul operaţional privind reţelele de colaborare între şcoli, la nivel extern 

Context: 

Reţelele de colaborare externă implică parteneri din afara sistemului de învăţământ, şcolii revenindu-i sarcina de a aborda sistematic, 

diversificat şi mai agresiv relaţiile de colaborare cu aceştia. Relaţiile de colaborare din această reţea sunt benefice pentru ambele părţi 

implicate în proces. 

Dezvoltarea de către şcoală a unei reţele elaborate şi echilibrate de colaborare la nivel extern reduce riscul unei inserţii scăzute a 

absolvenţilor pe piaţa muncii. Deoarece şcoala este cea care generează mai mult interes faţă de viaţa şcolară şi faţă de potenţialul elevilor, ei 
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îi revine rolul de a invita părţile interesate în această reţea. Ca şi la reţelele interne de colaborare, reţelele stabilite la nivel extern contribuie la 

asigurarea calităţii actului educativ. 

Obiective: 

1. Obţinerea de beneficii lucrând împreună. 

2. Stabilirea unor aspiraţii mai înalte pentru cadrele didactice şi elevii şcolii. 

 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor Rezultate aşteptate 
Termen de 
realizare 

Responsabili Parteneri 

1. Stabilirea unor acţiuni comune partenerilor din reţea 

 Stabilirea echipei de implementare a planului 
operaţional pentru reţelele de colaborare la nivel 
extern 

 Semnarea contractelor de colaborare între partenerii 
reţelei 

 Întocmirea programului de desfăşurare a activităţilor, 
stabilirea responsabilităţilor şi termenelor 

 Crearea condiţiilor pentru obţinerea unui feed-back de 
calitate 

Întocmirea planului managerial 
al reţelei 

oct. 2020 

Echipa 
managerială 

 
Responsabilii 

comisiilor 
metodice 

 
Reprezentanţi ai 

agenţilor 
economici 

Agenţi economici 
parteneri 

(Anexa 6) 

2. Adaptarea planificării educaţionale la nevoile de 
dezvoltare economice şi sociale, la nivel local, şi la 
nevoile de dezvoltare personală şi profesională a 
elevilor 

 Identificarea agenţilor economici şi a potenţialului 
acestora, în strânsă legătură cu domeniile de 
pregătire profesională ale şcolii 

 Formarea, la elevi, de abilităţi şi competenţe creative, 
cerute pe piaţa forţei de muncă 

 Stimularea învăţării active 

 Stabilirea cifrei de şcolarizare în acord cu cererea de 
calificări de pe piaţa muncii 

Cifră de şcolarizare aprobată şi 
realizată 

 
80% dintre absolvenţi sunt 

mobili şi adaptabili la cerinţele 
pieţei muncii 

 
 
 
 

nov. 2020 
 
 

Permanent  
 
 
 

dec. 2020 

Echipa 
managerială 

 
 

Responsabilii 
comisiilor 
metodice 

 
 

Cadrele didactice 

Agenţi economici 
parteneri 

(Anexa 6) 
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3. Asigurarea transparenţei în formarea profesională 

 Elaborare   CDL în acord cu nevoile şi aşteptările 
agenţilor economici parteneri 

 Consultarea elevilor şi părinţilor în alegerea 
disciplinelor opţionale 

 Desfăşurarea activităţilor de instruire practică la 
potenţialul angajator (parţial sau total) 

 

Aprilie  2021 
 
 

Permanent 

Echipa 
managerială 

 
Responsabilii 

comisiilor 
metodice 

 
Cadrele didactice 

ISJ Suceava 
 

Comitetul de părinţi 
 

Agenţi economici 

4. Consiliere, orientare şcolară şi profesională şi 
dezvoltarea spiritului antreprenorial 

 Stabilirea nivelului de cunoştinţe, de dezvoltare şi 
maturizare personală, atins de către elevi la finalul 
clasei a VIII-a, ca bază a dezvoltării ulterioare 

 Dezvoltarea atitudinilor şi competenţelor necesare 
pentru a face faţă schimbărilor viitoare, pe plan 
personal şi profesional 

 Asigurarea accesului echitabile la oferta educaţională 
a elevilor, indiferent de ruta de formare profesională 
aleasă 

 Proiectare, de către elevi, a planurilor individuale de 
dezvoltare pentru continuarea studiilor sau inserţia 
profesională 

 Realizarea unei baze de date ce poate fi accesată de 
elevi, privind schimbările sociale, economice, politice 
şi tehnologice, tipurile de profesii de pe piaţa muncii 

 Participarea elevilor la târguri de locuri de muncă 

Minimum 70% dintre absolvenţi 
sunt inseraţi cu succes pe piaţa 

muncii 

 
 

Sept. 2020 
 
permanent 

 
Nov. 2020 

 
Conform 

planificării 

Echipa 
managerială 

 
Responsabilii 

comisiilor 
metodice 

 
Consilierul 
educativ 

 
(Psihologul 

şcolar) 
 

Cadrele didactice 

ISJ Suceava 
 

AJOFM 
 

Comitetul de părinţi 
 

Agenţi economici 

 

3.8. Planul operaţional privind activităţile de dezvoltare a managementului şcolar 

 

Obiective: 

1. Organizarea activităţilor la nivelul structurilor funcţionale din şcoală. 
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2. Creşterea profesionalismului personalului. 

3. Eficientizarea relaţionării şi comunicării la nivelul întregii unităţi. 

 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 
Termen de 
realizare 

Responsabili Dovezi 

1. Realizarea organigramei 
2. Distribuirea sarcinilor şi realizarea fişei postului 

pentru directorul adjunct 
3. Stabilirea componenţei Consiliului de 

administraţie şi distribuirea sarcinilor 
4. Stabilirea comisiilor şi comitetelor ce vor 

funcţiona la nivelul şcolii în anul şcolar 
2020/2021 

5. Numirea, prin decizie, a responsabililor 
departamentelor şi comisiilor 

6. Stabilirea atribuţiilor din fişa postului pentru 
responsabilii departamentelor, comisiilor şi 
comitetelor 

7. Participarea personalului didactic şi nedidactic 
la cursuri de formare 

sept. 2020 
sept. 2020 

 
sept. 2020 

 
sept. 2020 

 
sept. 2020 

 
Permanent  

Echipa managerială 
 

Directorul 
 

Echipa managerială 
 

Echipa managerială 
 

Echipa managerială 
Consiliul de 
administraţie 

 
Echipa managerială 

 

Document 
 

Fişa postului 
 

Procese verbale ale 
şedinţelor Consiliului de 

administraţie 
 

Decizii 
 

Fişe ale posturilor 
 

Baza de date referitoare la 
formarea continuă 

 

 

3.9. Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2021/2022 – proiect 

Liceu  

Nr. 
crt. 

FILIERA 
PROFILUL  

Nr. 
clase 

1.  Tehnologică Servicii 4 

2.  Resurse naturale şi protecţia mediului 4 

3.  Teoretică Umanist 2 

Total  10 
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Nr. 
crt. 

Filiera 
Profil/Domeniul Specializarea/Calificarea 

Nr. 
clase 

1.  Tehnologică  Resurse naturale şi 
protecţia 
mediului/Industrie 
alimentară 

Tehnician în industrie alimentară 2 

2.  Tehnician analize produse alimentare 1 

 
Tehnician veterinar 

1 

4 

Resurse naturale şi 
protecţia 
mediului/Protecţia 
mediului 

Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului 

1 

5 Servicii/Economic Tehnician în activităţi economice 1 

6 
Turism şi alimentaţie 

Organizator banqueting 1 

7 Tehnician în turism 1 

9 Teoretică Umanist Ştiinţe sociale 1 

10 
Filologie 1 

  

Total  10 

 

Şcoală profesională 

Nr. 
crt. 

Domeniul/ Calificarea  Nr. clase 

1. Turism şi alimentaţie 2 

2 Industrie alimentară 1 

Total 3 

 

3.10 Planul de dezvoltare profesională a personalului didactic 

Acţiuni 
Rezultate 
aşteptate 

Termen Responsabili Parteneri Costuri 
Sursa de 
Finanţare 

Perfecţionare prin obţinerea Număr de cadre didactice an şcolar Responsabilul cu ISJ Suceava   
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definitivatului şi a gradelor 
didactice 

cu definitivat şi grade 
didactice 

perfecţionarea universităţi 

Activităţi metodice în cadrul 
catedrei 

Număr de cadre didactice 
implicate activ 

Lunar 
Şefii comisiilor 

Metodice 
   

Activităţi metodice în cadrul 
comisiilor metodice la nivel 

judeţean 

Număr de cadre didactice 
implicate activ 

semestrial 
Responsabil cerc 

pedagogic 
ISJ Suceava 

CCD Suceava 
  

Stagii de formare pe noua 
curricula şi metode active de 

învăţare 

Număr de cadre didactice 
formate 

începutul 
anului 
şcolar 

Echipa 
Managerială 

ISJ Suceava 
CCD Suceava 

  

 

3.11 Finanţarea planului de acţiune al şcolii 

Surse de finanţare: 

- Primăria Municipiului Rădăuţi 
- fonduri ale Comitetului de părinţi 
- surse extrabugetare 
- bugetul proiectului ROSE 
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Partea a IV-a. Consultare, monitorizare şi evaluare 

 

4.1. Consultarea 

 

 Acţiuni în vederea elaborării PAS 

 

1. Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor. 

2. Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborarea PAS. 

3. Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PAS prin: chestionare aplicate elevilor, 

părinţilor, cadrelor didactice ale şcolii, inspectorilor şcolari, agenţilor economici, autorităţilor 

locale, altor parteneri interesaţi în formarea profesională; discuţii colective şi individuale cu 

principalii „actori” implicaţi în formarea profesională; interpretarea datelor statistice la nivel 

regional şi local. Aceste informaţii au fost corelate cu priorităţile identificate la nivel regional şi 

local prin PRAI şi PLAI. 

4. Colaborarea cu celelalte şcoli TVET din judeţ pentru colectarea şi prelucrarea 

informaţiilor, în vederea analizei mediului extern. 

5. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare. 

6. Prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor (care necesită dezvoltare) spre 

consultare personalului şcolii, în cadrul Consiliului profesoral şi în cadrul şedinţelor de catedră, 

elevilor şcolii; în cadrul Consiliului elevilor, al părinţilor; în cadrul întâlnirilor cu părinţii şi cu 

partenerii sociali cu care şcoala are relaţii de parteneriat. 

7. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi, pe baza acestora, 

reformularea obiectivelor, priorităţilor. 

8. Elaborarea planurilor operaţionale. 

 

 Surse de informaţii 

 

- documente de proiectare a activităţii şcolii (documente ale catedrelor, Comisiei 

diriginţilor, Consiliului elevilor, Consiliului reprezentativ al părinţilor, documente ce 

atestă parteneriatele şcolii, oferta de şcolarizare); 

- documente de analiză a activităţii şcolii (rapoarte ale catedrelor, ale Consiliului de 

administraţie, ale echipei manageriale, ale celorlalte compartimente – secretariat, 

administraţie, contabilitate, bibliotecă); 

- documente de prezentare şi promovare a şcolii; 

- site-uri de prezentare a judeţului Suceava; 
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- PRAI Nord-Est; 

- PLAI Suceava; 

- Anuarul statistic al judeţului Suceava; 

- date statistice (AJOFM, CCI, DJS Suceava); 

- chestionare, discuţii, interviuri; 

- rapoarte scrise ale ISJ Suceava şi MECS, întocmite în urma inspecţiilor efectuate în 

şcoală. 

 

4.2. Monitorizarea şi evaluarea 

 

Implementarea PAS va fi realizată de către întregul personal al şcolii. 

Procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat de către echipa de elaborare a PAS prin: 

 întâlniri şi şedinţe de lucru lunare, pentru informare, feed-back şi actualizare; 

 includerea de acţiuni specifice în planurile de activitate ale Consiliului administrativ, ale 

Consiliului profesoral şi ale catedrelor; 

 prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al Consiliului de 

administraţie; 

 revizuire periodică şi corecţii. 

 

Programul activităţii de monitorizare şi evaluare 

 

Tipul activităţii 
Responsabilitatea 

monitorizării şi 
evaluării 

Frecvenţa 
monitorizării 

Datele 
întâlnirilor de 

analiză 

Întocmirea seturilor de date care să 
sprijine monitorizarea ţintelor 

 lunar 
decembrie 2020, 

martie 2021 

Monitorizarea periodică a implementării 
acţiunilor individuale 

Juravle Maria trimestrial 
decembrie 2020, 

aprilie 2021 

Comunicarea acţiunilor corective în 
lumina rezultatelor obţinute 

Juravle Maria trimestrial 
decembrie 2020, 

aprilie 2021 

Analiza informaţiilor privind progresul 
realizat în atingerea ţintelor 

Juravle Maria 
 

anual iunie 2021 

Stabilirea metodologiei de evaluare, a 
indicatorilor de evaluare şi a impactului 
asupra comunităţii 

Consiliul de 
administraţie 

anual septembrie 2020 

Prezentarea generală a progresului 
realizat în atingerea ţintelor 

Florin Drîmbă anual iunie 2021 

Evaluarea progresului în atingerea 
ţintelor; actualizarea acţiunilor din PAS 
în lumina evaluării 

Consiliul de 
administraţie 

anual iunie 2021 
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GLOSAR 

 

ADR – Agenţia de Dezvoltare Regională 

AEL – Programul Asistent Educaţional pentru Liceu 

AJOFM – Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

CCD – Casa Corpului Didactic 

CCI – Camera de Comerţ şi Industrie 

CDL – Curriculum în dezvoltare locală 

CDŞ – Curriculum la decizia şcolii 

CES – Cerinţe educaţionale speciale 

CJAPP – Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică 

CLDPS – Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formarea Profesională 

DJS – Direcţia Judeţeană de Statistică 

DSP – Direcţia de Sănătate Publică 

IMM – Întreprinderi Mici şi Mijlocii 

ISJ – Inspectoratul Şcolar Judeţean 

ITC – Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale 

ÎPT – Învăţământ Profesional şi Tehnic 

MECTS – Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

OJCA – Oficiul Judeţean pentru Consultanţă Agricolă 

ONG – Organizaţie Non-guvernamentală 

PIBN – Produsul Intern Brut Naţional 

PIBR – Produsul Intern Brut Regional 

PLAI – Planul Local de Acţiune pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic 

PRAI – Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic 

ROF – Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar  

SPP – Standarde de Pregătire Profesională 

SWOT – Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (Puncte tari, Puncte slabe, 

Oportunităţi, Ameninţări) 

TVET – Învăţământ Profesional şi Tehnic 

UE – Uniunea Europeană 
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Anexa 1 

Structura populaţiei şcolare (anul şcolar 2020/2021) 
 

Formă de şcolarizare Nr. Elevi Procent 

Liceu   938 74,03% 

Scoala profesionala ( nivel 3) 329 25,96% 

Total 1267 100% 

 
 
 
1.1 Liceu  
1.2 Liceu – ciclul inferior 

 

Profilul Nr. elevi Procent 

Servicii 216 46,55% 

Resurse naturale şi protecţia 
mediului 192 

41,37% 
 

Teoretic 56 12,06% 

Total 464 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 Liceu – ciclul superior 

Profilul Specializarea 
Nr. 

elevi 
Procent 

Servicii 
Tehnician în turism 71 14,97% 

Tehnician în activităţi economice 47 9,91% 

0

200

400

600

800

1000

liceu scoala
profesionala

liceu

scoala profesionala

servicii 
47% 

resurse 
naturale si 
protectia 
mediului 

41% 

teoretic 
12% 
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Organizator banqueting 74 15,61% 

Resurse naturale şi 
protecţia mediului 

Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului 31 6,54% 

Tehnician analize produse alimentare 15 3,16% 

Tehnician veterinar 38 8,01% 

Tehnician industrie alimentara 49 10,33% 

Total 474 100% 

 
 

 
Liceu  filiera teoretică 

Real 40 

Uman 109 

Total 149 

 

 
 Scoală profesională( Nivelul 3 de calificare) 

 Domeniul Calificarea Nr. elevi Procent 

Turism şi alimentaţie 

 

Ospătar, chelner, vânzător în unităţile de 

alimentaţie-3 CLASE 
92 27,96% 

Turism şi alimentaţie 

 

Cofetar-patiser- 2 clase 
61 18,54% 

Turism şi alimentaţie 

 

Lucrător hotelier- 2 clase 
60 18,23% 

Industrie alimentară Brutar, patiser, preparator produse 

fainoase- 2,5 NR.CLASE 
73 22,18% 

Industrie alimentară Preparator produse din carne și pește- 1 30 9,11% 

Tehnician în 
turism 
22% 

Tehnician în 
activităţi 

economice 
14% 

Organizator 
banqueting 

23% 

Tehnician ecolog 
şi protecţia 

calităţii mediului 
9% 

Tehnician analize 
produse 

alimentare 
5% 

Tehnician 
veterinar 

12% 

Tehnician 
industrie 

alimentara 
15% 
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clasă 

Comerț Comerciant-vânzător -0,5 nr.clase 13 3,95% 

Total 329 100% 

 

Anexa 2 

Componenţa Consiliului profesoral (anul şcolar 2020/2021) 
 
 

Nr. 
Crt. 

Nume şi prenume Grad didactic Mod de 
încadrare 

Specialitate 
 

1.  DRÎMBA FLORIN 
(Director) 

Gradul I Titular Fizică 

2.  JURAVLE MARIA 
VARVARA (Director 
adjunct) 

Gradul I Titular Industrie 
alimentară 

3.  AGAFIȚEI RAMONA 
MARIA 

Gradul I/doctorat Suplinitor Limba romană 

4.  ALBU IOANA Definitiv Suplinitor DSP 

5.  AMARIEI ANGELA 
ELENA 

Gradul I Titular Chimie 

6.  ANDRUSIAC 
LOREDANA 

Gradul I Titular Istorie 

7.  BADELITA 
GHEORGHITA 

Debutant Suplinitor Industrie 
alimentara 

8.  
BAHARNICEAN GINA-
SIMONA 

Grad II 
Titular DSP Economic 

9.  BAHARNICEAN 
VALENTIN 

Gradul II Titular Economie-
pedagogie 

10.  BĂDELIŢĂ VASILE Gradul I Titular Religie 

11.  BERINDE VIRUȚĂ Gradul I Titular Economic 

12.  BIDALAC NARCISA Gradul II Suplinitor Industrie 
alimentara 

13.  BOŢIC CARMEN 
SIMONA 

Gradul I 
Titular Economic 

14.  BUCȘĂ MARIA Debutant Titular Contabilitate 

15.  BULIGA CRISTINA Gradul II Titular Turism 

16.  BUZDUGA ANA Definitiv Suplinitor  Industrie 
alimentară 

17.  CAZAN ALEXANDRU Definitiv Titular Limba engleză 

18.  CENUȘA CONSTANTIN Doctorat Titular Religie 

19.  CHIRA PAULA Debutant Suplinitor Limba romana 

20.  CIOATĂ ANGELICA Gradul I Titular Ing. Ind. Alim. 

21.  CIOBÎCĂ PAULA 
TAMARA 

Gradul I 
Titular Lb. Română 

22.  CÎMPAN GHEORGHE Debutant Suplinitor Fizică 

23.  CÎRSTEAN 
ALEXANDRA 

Gadul II 
Titular Socio-umane 

24.  COJOCARIU ADRIAN 
CRISTINEL 

Gradul I 
Titular Biologie 

25.  COROAMA SORIN Gradul I Titular Istorie 
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26.  COROAMĂ VIORICA Gradul I Titular Limba  română 

27.  COTOS ADRIANA Definitiv 
Titular 

Turism si 
alimentatie publică 

28.  COVALI TIBERIU Debutant Suplinitor Maistru 

29.  CUCIUREANU DORIN Gradul I 
Titular 

Geografia 
turismului 

30.  DOHOTAR CIUCĂ 
NICOLETA 

Definitiv 
Titular Protecția mediului 

31.  DONISAN ANCA Gradul I Titular Limba franceză 

32.  DRÎMBĂ SILVIA Gradul I Titular Biologie 

33.  DUMITRESCU OANA Gradul I Titulară Matematică 

34.  FLOREA CRISTINA Definitiv 
Titular 

Turism şi 
Alimentaţie 
Publică 

35.  FODOR COSMIN Gradul I Titular Matematica 

36.  FODOR VIORICA Gradul I Titular Matematică 

37.  GAVRA ARIADNA Definitiv/doctorat Titular Turism servicii 

38.  GIURANIUC ELENA Gradul II Titular DSP Turism 

39.  GRIJINCU COSMINA Definitiv 
Suplinitor 

Istorie-engleza 
 

40.  GRIJINCU VALENTIN Definitiv Suplinitor Franceza 

41.  GROSARIU ILONA 
SIMONA 

Gradul I 
Titular Geografie 

42.  HANC IOAN ACHIM Gradul I 
Titular 

Teologie pastorală 
penticostală 

43.  HÎNCU LILIANA Definitiv Titular Turism si servicii 

44.  HÎNŢAR LOREDANA Gradul II Titular Ind. Alim. 

45.  HRIHORCIUC OTILIA Grad I Titular Ştiinţe socio-
umane 

46.  HURJUI AMALIA Gradul II Titular  Economic  

47.  HUSDUP ADRIANA Gradul II Titular Limba română 

48.  HUZDUP CONSTANTIN Gradul I Titular Matematică 

49.  IEREMICIUC DANIELA Gradul I Titular Ind. Alimentara 

50.  ILIŞOI ALINA Gradul I 
Titular Ind. Alim. 

51.  IONASCIUC DANIEL Debutant Titular Educație fizică 

52.  IOSUB OANA Gradul I 
Titular 

Veterinară 
 

53.  ISOPESCU CORNELIU 
ARCADIE 

Gradul I 
Titular 

Fizică 
 

54.  ISOPESCU SILVIA 
CARMEN 

Gradul I 
Titular  

Informatică  
 

55.  IVANOV DIANA Debutant Titular Educație fizică 

56.  JECALO TEOFANA 
DESPINA 

Definitiv Titular 
 

Geografie 
 

57.  JURAVLE CIPRIAN Grad I Suplinitor TIC 

58.  JURAVLE LENUȚA 
RALUCA 

Debutant 
Suplinitor 

Economic 
 

59.  JURAVLE TEODOR Debutant Suplinitor  Inginer mecanic 

60.  LAURUS ADIA Gradul I Titular Limba română 

61.  MIRNEA ANDRESCU Debutant Suplinitor DSP Servicii 
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ANDREEA 

62.  MOLOCI LUCICA 
CRISTINA 

Gradul I 
Titular  

Inginer ind. alim. 
 

63.  MUHA ELENA Gradul II Titular Inginer ind. alim. 

64.  NECHIFOR ANDREEA Gradul II Titular Alimentaţie 
Publică 

65.  NICHIFORIUC IULIANA Gradul I Titular Limba engleza 

66.  OCU NICULINA  Gradul II Titular Turism 

67.  PISARIUC IOANA Debutant Suplinitor DSP Servicii 

68.  PÎSLAR ANGELICA Gradul I 
Titular 

Științe socio-
umane 

69.  POPESCU IONELA- 
MIHAELA 

Gradul II Titular Ecologie 

70.  POPESCU LILIANA Gradul II Titular Industria 
Alimentara 

71.  ROȘCĂNEANU ALINA 
CARMEN 

Definitiv Titular Istorie 

72.  ROTAR ANA Gradul II Titular Sing. ind. alim. 

73.  ROTARIU ROXANA- 
MIRELA 

Definitiv Suplinitor DSP Servicii 

74.  RUSU SIMONA Gradul I 
Titular 

Lb. Engleză 
 

75.  SABIN MARIŢA Definitiv Suplinitor Alimentaţie 
Publică 

76.  SANDU ANA MARIA Definitiv Suplinitor Desen 

77.  SCHIPOR NICOLETA Gradul I Titular Ind. Alimentară 

78.  SCRIPCĂ MARIA Gradul I Titular Chimie 

79.  SFINȚIȚCHI NICOLETA Debutant  Suplinitor  Limba germană 

80.  SÎMBOTELICAN 
EMANUEL 

Gradul I 
Titular Ed. Fizică 

81.  SÎMBOTELICAN 
MIRELA 

Gradul II 
Titular 

Cabinet 
psihopedagogic  

82.  ŞTEFAN FLORIN Gradul I Titular Matematică  

83.  TATAR VASILE Gradl II Titular 
 

Limba engleză 

84.  TIRONEAC VICTORIȚĂ Gradul I 
Titular 

Matematică 
 

85.  TOFĂNESCU ANA 
MARIA 

Definitiv 
titular 

Turism și 
alimentație publică 

86.  TOMIUC OANA Definitiv 
Suplinitor Protecția mediului 

87.  URSACHI MARIA 
DORINA 

Definitiv titular 
 

Informatică  

88.  VIȘINOVSCHI AGNES Gradul II Titular Limba romana 

89.  VIŢEGA CRISTINA Gradul I 
Titular 

Lb. Română 
 

90.  VÎRTEA ALINA  Gradul I Titular Limba franceza 
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Distribuţia cadrelor didactice  (anul şcolar 2020/2021) 
 

pe grade didactice 

Gradul didactic 
Nr. 

Cadre 
Procent 

 Total 90 100% 

Doctorat 5 5,55% 

Grad didactic I 40 44,44% 

Grad didactic II 20 22,2% 

Definitiv 18 20% 

Debutant 12 13,33 % 

 
pe paliere de vârstă 

 

Palier de vârstă 
Nr. 

cadre 
Procent 

<25 ani 3 2% 

25-29 ani 10 10,30% 

30-34 ani  12 12,37% 

35-39 ani 15 15,46% 

40-44 ani 20 20,61% 

45-49 ani 15 15,46% 

50-54 ani 5 5,15% 

55-59 ani 7 9,27% 

60-64 ani 3 5,15% 

 

Anexa 3  

Rezultatele obţinute de elevi la examenul de bacalaureat 
(anul şcolar 2019/2020) – (SESIUNEA IUNIE-  AUGUST) 
 
 

Profilul 
Nr. 

absolvenţi 
 Nr.           

însciși 
Nr.           

prezentaţi 
Nr. 

reuşiţi 

din care, după media obţinută 

6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 

REAL 18 20 18 9 4 2 3 0 

UMANIST 59 62 62 59 12 17 23 7 

Servicii 96 106 92 48 22 15 10 1 

Resurse 
nat. Şi 

protecţia 
mediului 

70 82 66 14 10 4 0 0 

Total 243 270 238 130 48 38 36 8 

Procent   88,14% 54,62% 36,92% 29,23% 27,69% 6,16% 

 
Rezultatele obţinute de elevi la examenul de certificare a compeţentelor 
profesionale  (anul şcolar 2019/2020)  
 

- nivel 4 
 
Profilul Calificarea Nr. însriși Nr. 

Prezentaţi 
Nr. 
Reuşiţi 
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Servicii Tehnician în activităti economice 20 20 20 

Tehnician în turism 27 27 27 

Organizator banqeting 19 19 19 

Resurse 
naturale şi 
protecţia 
mediului 

Tehnician analize produse 
alimentare 

14 14 14 

Tehnician in industria alimentara 26 26 26 

Tehnician ecolog si protectia 
calitatii mediului 

7 7 7 

Tehnician veterinar 15 15 15 

Total  128 128  128 

Procente   100% 100% 100% 

 
 - nivel 3 

Domeniul  Calificarea Nr. Însriși Nr. 
Prezentaţi 

Nr. 
Reuşiţi 

Turism şi 
alimentaţie 

Ospătar (chelner), vânzător în 
unităţi de alimentaţie- 0,5 nr.clase 

14  14 14 

Turism şi 
alimentaţie 
 

Cofetar-patiser-  0,5 nr.clase 12 12 12 

Industrie 
alimentară 

Brutar, patiser, preparator 
produse fainoase- 1 CLASĂ 

24 24 24 

Comerț Comerciant-vânzător -0,5 nr.clasă 12 12 12 

Turism şi 
alimentaţie 
 

Lucrător hotelier- 0,5 NR. clasă 13 13 13 

 

Anexa 4 

Monitorizare absolvenţi (anul şcolar 2019/ 2020) 
 

Absolvenţi de liceu 
 

Nr. total/ 
procent 

Care 
continuă 
studiile 

Angajaţi Şomeri 
Nemoni-
torizaţi 

Plecaţi în 
străinătate 

244/100% 62/25,4% 12/4,91% 68/27,86% 32/13,11% 70/28,68% 

 
Absolvenţi de şcoală profesională 

Nr. total/ 
procent 

Care 
continuă 
studiile 

Angajaţi Şomeri 
Nemoni-
torizaţi 

Plecaţi în 
străinătate 

77/100% 22/28,57 11/14,28% 21/27,27% 6/7,79% 16/20,77% 

 

Anexa 5 

Rezultate obţinute de elevi la olimpiade şi concursuri şcolare 
(anul şcolar 2019/2020) 
 
LIMBA ENGLEZĂ – participare olimpiada județeană 

Buzic Ioan Gabriel – clasa a X-a A (prof. Laurus Adia) 
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Hîj Andrei – clasa a XI-a A (prof. Tatar Vasile) 

Marcovschi Helena Lorena clasa a X-a A (prof. Rusu Simona) 

Murariu Vlad Ioan clasa a X-a A (prof. Rusu Simona) 

Berar Gabriel clasa a XI-a A (prof. Rusu Simona) 

Țehanciuc Iulia clasa a XI-a A (prof. Rusu Simona) 

Gafencu Cristian clasa a XII-a A (prof. Rusu Simona) 

 

TURISM - participare olimpiadă  - elevii Scripcariuc Mixandra și Cîrdei Maria(Prof. Buliga C.) 

PROFESIONALĂ - cofetari/lucrători hotelieri 

 Premiul I - eleva Peter Iuliana Maria de la Colegiul Andronic Motrescu Rădăuți, din clasa a 10 a 

profesională cofetari/lucrători hotelieri, coordonată de profesor Bidalac Narcisa, pentru rezultatul 

obținut la Concursul Național " Magia Sărbătorilor de iarnă în spațiul multicultural romanesc", din 

cadrul proiectului educational "File de tradiție multiculturala în spațiul românesc", Ediția a III a, 

Iași, Secțiunea "Felicitări" 

 eleva Moroșan Gabriela- concursul „Excursia, alternativă educațională interactivă”(Prof. 

Giuraniuc E.) 

 Diplomă de merit acordată cadrului didactic Bidalac Narcisa pentru coordonarea elevilor 

participanți la Concursul Național "Magia Sărbătorilor de iarna în spațiul multicultural romanesc". 

 Diplomă de excelentă acordată cadrului didactic Bidalac Narcisa pentru participarea cu lucrare 

proprie la Expoziția Națională " Magia Sărbătorilor de iarna în spațiul multicultural romanesc" la 

secțiunea Creație literară 

 

INDUSTRIE ALIMENTARĂ - TEHNICIAN ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ  

 eleva Hînțari Oana Maria - premiul I, cl a XI-a H – faza județeană   

 eleva Puha Cristina – premiul III, cl a XI-a H – faza județeană   

(prof. Juravle Maria, Schipor Nicoleta) 

 

TÂRGUL FIRMELOR DE EXERCITIU: 

 Ediția a Xa a Târgului Regional al Firmelor de Exercițiu Kretzulescu- București - Tradiție și 

contemporaneitate (Prof. Gavra A.) 

F.E. Discover Romania S.R.L. Premiul II- Cea mai bună prezentare  

F.E. Discover Romania S.R.L. Premiul III- Cel mai bun spot publicitar  

 Târgul Firmelor de exercițiu „Rivulus Dominarum Tineret”, ediția a XIII-a, oranizat de Colegiul 

Economic „Nicolae Titulescu”, Baia Mare (Prof. Giuraniuc E.) 

 Târgul Firmelor de exercițiu, din Iași (Prof. Giuraniuc E., Prof. Gavra A.) 
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 FE Vatra Bucovinei SRL- inscrierea la diverse târguri (multe anulate din cauza pandemiei) Prof. 

Buliga C. 

 Implementarea  programului Ora de Net 

 Implementarea  programului Mini-compania- Junior Achievemen 

 

Anexa 6 

HARTA PARTENERIATULUI SOCIAL 

Anul şcolar 2020 – 2021 
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EA 
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Domeniile de pregătire şi 
calificările din planul de 
şcolarizare  2017/2018 

(învăţământ de zi)
1)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1
2 

1
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1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
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19 20 

Col
egiu
l 
And
roni
c 
Mot
resc
u  

Ră
dă
uţi 

4 
Industrie 
alimentar
ă 

Tehnician 
analize 
produse 
alimentare 

4
4 

SC ALESSIA 
STAR SRL 

Arbore 2 2       X             

            
SC BLĂNARU 
SRL 

Horodnic de Sus 1 1       X             

            SC KILLER SRL Horodnic de Jos 6 6   X   X         
CE
AC 

  

            
SC SUPER STAR 
SRL 

Rădăuţi 2 2   X   X             

                                        

            
SC ELSIRA 
SRL 

Rădăuţi 2 2       X             
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SC ZADA 
PRODCOM 
SRL 

Horodnic de 
Jos 

2 2       X             

            
SC DULUS 
COM SRL 

Falcău 1 1       X             

            
S.C. MOPAN 
S.A. 

Rădăuți 6 6       X             

            
S.C.GOTTEL 
FILIP S.R.L. 

Vicov de Jos 1 1       X             

            
S. C. NIC-
DONE SRL 

Satu Mare 3 3       X             

    
        

SC EVERY 
DAY  PROD 
COM SRL 

Frătăuții Vechi 1 1   X   X             

            
SC NELCOST 
SRL 

Volovăț 5 5       X             

            
I.I. COLIBABA 
VALENTIN 

Satu Mare 3 3       X             

            
S.C. CORA 
ALEX SRL 

Gura Putnei 4 4       X             

            
S.C. FLOREPS 
PROD SRL 

Rădăuți 5 5       X             

Co
le
gi
ul 
An
dr
on
ic 
M
otr
es
cu 

Ră
dă
uţi 

4 

Industri
e 
aliment
ară 

Tehnicia
n în 
industria 
alimenta
ră 

9
9 

S.C. MOPAN S.A. Rădăuți 16 16       X             

    
        

S.C.ALESSIA.SR.
L  

Arbore 6 6       X             

    
        

SC BLĂNARU 
SRL 

Horodnic de Sus 6 6       X             

            SC KILLER SRL Horodnic de Jos 5 5   X   X             

            
SC SUPER STAR 
SRL 

Rădăuţi 2 2   X   X             

            
S.C. ANCA PAN 
S.R.L.  

Volovăț 3 3       X             

            
SC ELSIRA  
SRL 

Rădăuţi 8 8       X             

            
SC EVERY 
DAY SRL 

Frătăuţii Vechi 8 8   X   X             

            
SC IMPROMA 
SRL 

Frătăuții Noi 2 2       X             

            
SC MIXTIN 
COM SRL 

Gălănești 7 7       X             

            
SC NELCOST 
SRL 

Volovăț 6 6       X             

    
        

SC MIRTIS 
PROD COM 
SERV SRL  

Iaslovăț 5 5       X             

    
        

SC ZADA 
PROD COM 
SRL 

Horodnic de 
Jos 

3 3       X             

            
PFA. GÂZA I.E. 
ECATERINA  

Frătăuții Noi 2 2       X             

            
SC ASTAR 
SERV SRL  

Rădăuți  2 2       X             

            
S.C. NIC-
DONE SRL 

Satu Mare 3 3       X             

            
FLOREPS 
PROD SRL 

Rădăuți  6 6       X             

            
SC LACTEL 
SRL 

Frătăuţii Vechi 3 3       X             

    
        

S.C BUNĂ 
DIMINEAȚA 
IMPEX SRL 

Frătăuții Vechi 4 4       X             

            
S.C. HELEN 
SRL 

Rădăuți 2 2       X             
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Col
egi
ul 
An
dro
nic 
Mo
tre
scu 

Ră
dă
uţi 

4 

Turism 
şi 
aliment
aţie 

Organiz
ator 
banqueti
ng 

1
4
9 SC 

MEDITERANA 
CONSTRUCT  
SRL 

Rădăuţi 2 3       X             

    

        

GERALD'S 

HOTEL 
MANAGEMEN
T  

Rădăuţi 2 24       X             

    

        

 
RESTAURANT 
PAUL S 
SELECT 

Rădăuţi 2 9       X             

    
        

RESTAURANT 
ANTIQUE 

Rădăuți 2 1       X             

    
        

 FRESH 
CAFEE 

Rădăuţi 2 2       X             

    

        

SC ANCA 
&CODRUȚ 
RESTAURANT 
GRILL HOUSE 

Rădăuţi 2 8       X             

    
        

S C 
ORHIDEEA 
SRL 

Dornești 2 4       X             

    
        

S C CASA 
DOMNIȚEI 
SRL 

Sucevița 2 3       X             

            CASA FILIP Rădăuţi 2 1       X             

            
I.I.BODNARIU 
TOADER 

Rădăuți 2 7       X             

    
        

SC COSECOM 
SRL 
THABASCO 

Rădăuţi 2 5       X             

            
I F CRISTUȘ 
IOAN S.R.L. 

Rădăuți  2 1       X             

    
        

S.C. 
RISTOPIZZA 
S.R.L. 

Rădăuți  2 6       X             

            
SC AMNAR 
PROD SRL 

Rădăuţi 2 3 X     X             

            
S.C. ELIZABET 
PIZZA 

Rădăuți  2 1       X             

            
S.C. ORSO 
BRUNO 2 

Rădăuți 2 2       X             

            
S.C. ORSO 
BRUNO 1 

Rădăuți 2 6       X             

            
S.C. IVORY 
LIGHT S.R.L. 

Gura Putnei  2 1       X             

    

        

S.C.  PUTNA 
TRADING 
S.R.L. 
PENSIUNEA 
MUȘATINII 

Putna 2 3       X             

    
        

PENSIUNEA 
PLAIUL 
BUCOVINEI 

Sucevița 2 2       X             

    
        

S.C. 
SORINVEST 
SRL  

Rădăuți  2 4       X             

            
RESTAURANT 
ITALY 

Rădăuți  2 3       X             

            
PENSIUNEA 
MARIA 

Rădăuți  2 3       X             

            
S.C. ALEX 
CORA S.R.L. 

Gura Putnei  2 2       X             

            
S.C. LONGAN 
S.R.L. 

Rădăuți 2 2       X             

            
CABANA 
DORINA 

Putna 2 3       X             

            
VATRA 
SATULUI 

Marginea 2 3       X             

    

        

S.C. SATCOM 
SRL 
RESTAURANT 
RUSTIK 

Volovăț 2 3       X             
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SALA 
ALBASTRĂ 

Rădăuți 2 1       X             

    

        

I.I. COLIBABA 
VALENTIN 
RESTAURANT 
ARHICO 

Satu Mare 2 1       X             

            
PENSIUNEA 
MUȘATINII  

Suceava 2 1       X             

            
S.C.ALESSIA 
S.R.L. 

Arbore 2 3       X             

    
        

S.C.COMODO
RE IMPEX 
S.R.L. 

Maneuți 2 1       X             

            
SENT OF 
FLOERS 

Rădăuți 2 2       X             

            
S.C.SADASO 
SRL 

Dornești 2 2       X             

    
        

I.I.APOSTU 
ADRIAN 
PETRIȘOR 

Marginea 2 1       X             

            
I.I.HOCHIAN 
IOAN 

Brodina 2 1       X             

    
        

I.I. COROAMĂ 
ADRIANA 
NICOLTETA 

Rădăuți 2 1       X             

            JOY & JOY Rădăuți 2 1       X             

            
S.C. NEL-
COST SRL  

Volovăț 2 3       X             

            
S.C.ALEALDE 
SRL 

Rădăuți 2 1       X             

            
S.C.ALESSIA 
S.R.L. 

Vicov 2 3       X             

            
S.C.NORD 
MARKET SRL 

Satu Mare 2 5       X             

            
S.C. NEL-BEN 
SRL 

Satu Mare 2 3       X             

            
I.I.SCRPCARIU
C MARIANA 

Putna 2 1       X             

            
I.I.GHEAȚĂ 
ȘTEFAN 

Botoșana 2 3       X             

    
        

S.C. GIVA 
STEL COM 
SRL 

Putna 2 1       X             

            
S.C.OOPS 
SRL 

Rădăuți 2 1       X             

                                        

Co
le
gi
ul 
An
dr
on
ic 
M
otr
es
cu 

R
ă
d
ă
uț
i 

4 

Turis
m și 
alime
ntație 

Tehnic
ian în 
turism 

1
3
7 

SC COSECOM 
SRL 
THABASCO 

Rădăuți  4 4       X             

    
        

S C AMNAR 
PROD SRL 

Rădăuți 4 4 X X   X             

            
S C CASA 
RAREȘ SRL 

Sucevița 2 2       X             

            
MORADANI 
SRL 

Sucevița 3 3       X             

            
S C ARHICO 
SRL 

Satu Mare 3 3       X             

            S C BARTISEL Rădăuți 3 3       X             

    
        

S C CASA 
DOMNIȚEI 
SRL 

Sucevița 5 5       X             

    

        

GERALD'S 
HOTEL 
MANAGEMEN
T  

Rădăuți 13 13       X             
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S C FCR 
MEDIA ON 
LINE SRL 

Rădăuți 1 1       X             

            
S C TAIFAS 
PUB SRL 

Rădăuți 2 2       X             

    
        

S C  HANUL 
VOIEVOZILOR 
SRL 

Horodnic de 
Sus 

4 4       x             

            
SC LACTEL 
SRL 

Frătăuții Vechi 4 4       x             

    
        

S C 
SORINVEST 
SRL  

Rădăuți 6 6       X             

            
S C OLIMPIC 
SRL  

Măneuți 2 2       X             

            
S C ASHENY 
SRL 

Rădăuți 1 1       X             

    
        

COMPLEX 
TURISTIC 
VOIEVOD 

Voievodeasa 3 3       X             

    
        

MILEGUSTI 
RISTORANTE 
PIZZĂRIA  

Rădăuți 1 1       X             

            
S C CALMAR 
SRL 

Marginea 4 4       X             

            
PAUL'S 
SELECT 

Rădăuți 5 5       X             

    
        

OOPS 
PIZZA&BURG
ER HOUSE 

Rădăuți 4 4       X             

    
        

I I COROAMĂ 
ADRIANA 
NICOLETA 

Rădăuți 1 1       X             

    
        

SC VPC 
PRELIPCEAN 
EUGEN SRL 

Rădăuți 3 3       X             

    
        

S C 
COMODORE 
SRL 

Măneuți 1 1       X             

            
RESTAURANT 
PROVENCAL 

Rădăuți 2 2       X             

            
S.C. MELODY 
BAR S.R.L. 

Rădăuți 2 2       X             

            CASA FILIP Sucevița 4 4       X             

            
SIRCOM 
S.R.L. 

Volovăț 1 1       X             

    
        

S.C.KILLER 

Horodnic de 
Jos 

3 3       X             

            
S.C. ORSO 
BRUNO 1 

Rădăuți 3 3       X             

            
S. C. ORSO 
BRUNO 2 

Rădăuți 3 3       X             

            FRESH CAFEE Rădăuți 2 2       X             

            
S.C.AMIROP 
S.R.L. 

Măneuți 2 2       X             

            
S.C.BOCA 
S.R.L. 

Vicov de Sus 2 2       X             

            
S.C.PAPUC 
S.R.L. 

Burla 2 2       X             

    
        

S.C.CRISTI 
PENTELIUC 
S.R.L. 

Rădăuți 2 2       X             

            
S.C.DECOR 
EVENT S.R.L. 

Rădăuți 1 1       X             

            
PENSIUNEA 
MARIA 

Rădăuți 1 1       X             

    

        

S.C. 
MACOLET 
COM IMPEX 
S.R.L. 

Rădăuţi 1 1       X             

            
S.C.LUNA 
CLEAN 

Rădăuți 1 1       X             

            
RESTAURANT 
ITALY 

Rădăuți 5 5       X             

            
S.C.BUNĂ 
DIMINEAȚA 

Frătăuții Vechi 2 2       X             

            S.C. SATCOM   1 1       X             
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SRL 
RESTAURANT 
RUSTIK 

            SALA IULIA Rădăuți 2 2       X             

    
        

AG. DE 
TURISM 
HAPPY TOUR 

  1 1       X             

    
        

AG. DE 
TURISM DERY 
TOUR 

  2 2       X             

    

        

AG. DE 
TURISM 
BEAUTY 
EXPERIENCE 
AGENCY 

  1 1       X             

    

        

I I  
SOLOVĂSTRU 
CARMEN 
AGRICOL 

Iaslovăț 1 1       X             

            
RESTAURANT 
ORHIDEEA 

Dornești 1 1       X             

            
S.C.COMODO
RE SRL 

Măneuți 1 1       X             

            
SUPERSTAR 
KEBAB 

Rădăuți 1 1       X             

            
S.C. PATIBAR 
TUDOR SRL 

Rădăuți 1 1       x             

    
        

S.C. 
MARPIZZA 
SRL 

Marginea 1 1       X             

    
        

S.C 
NICOLDAN 
SRL 

Sucevița 1 1       X             

            
S.C FLORA 
GALANY SRL 

Rădăuți 1 1       X             

            
S.C. LACTEL. 
SRL. 

Frătăuții Vechi 2 2       X             

    
        

S.C. 
RISTIPIZZA 
SRL 

Rădăuți 1 1       X             

            
S.C. ASMENY 
SRL 

Rădăuți 1 1       X             

Col
egi
ul 
An
dro
nic 
Mo
tre
scu 

Ră
dă
uţi 

4 
Econo
mic 

Tehnicia
n în 
activităţi 
economi
ce 

1
0
1 

SC PEROUD  
SRL  

Rădăuţi 1 1       X             

    
  

   
S.C. RINO 
PROFIL S.R.L. 

Marginea 9 9       X             

    
        

S C MIRVAS 
SRL 

Gălănești 1 1       X             

    
        

SC EVRY DAY 
PROD COM 
SRL 

Frătăuții Vechi 1 1       X             

    
        

S C KILLER S 
R L 

Horodnic de 
Jos 

4 4       X             

    

        

SC 
PENSIUNEA 
PLAIUL 
BUCOVINEI 

Horodnic de 
Sus 

1 1       X             

    
        

SC LUC $ DAN 
S R L 

Rădăuți 1 1       X             

    
        

S C HANUL 
VOIEVIZILOR 
SRL  

Horodnic de 
SUS 

1 1       X             

    
        

SC AMIROP 
SRL  

Măneuți 3 3       X             

    
        

S C CHEZA S 
R L 

Măneuți 2 2       X             

            SC Lactel SRL Frătăuții Vechi 2 2       X             

            
SC DANGES 
SRL 

Milișăuți 2 2       X             

            
SC AMIROP 
SRL  

Măneuți 2 2       X             
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ȘCOALA 
GIMNAZIALĂ  

Milişăuţi 1 1       X             

            A F NISTOR 1 Rădăuţi 2 2       X             

            I.F. MOROȘAN Satu Mare 2 2       X             

            
PRIMĂRIA 
VOLOVĂȚ 

Volovăț 2 2       X             

            
ȘCOALA NR. 1 
IASLOVĂȚ 

Iaslovăț 2 2       X             

            
S C AUDIT 
CONT SRL 

Rădăuți 2 2       X             

    

        

S.C. SHOES 
AND 
CLOTHES 
ALESOR S.R.L 

Gălănești 2 2       X             

    
        

I.I. BĂDELIȚĂ 
IOAN 

Horodnic de 
Sus 

2 2       X             

    
        

S.C.MARKLEV 
CONSTRUCT 
S.R.L. 

Horodnic de 
Sus 

1 1       X             

            
S.C. MISTER 
DANY S.R.L. 

Dornești 1 1       x             

    
        

S.C. 
MEDITERANA 
S.R.L. 

Rădăuți 1 1       X             

    
        

S.C.VÂLCEA 
CODRILOR 
S.R.L. 

Arbore 1 1       X             

            
I.I. NEL-COST 
S.R.L. 

Volovăț 1 1       X             

            
S.C. TAIFAS 
S.R.L. 

Rădăuți 1 1       X             

            
S.C. STAMPA 
IMPEX S.R.L. 

Rădăuți 1 1       X             

            
S.C. ALESSIA 
S.R.L. 

Marginea 2 2       X             

            
PRIMĂRIA 
MARGINEA  

Marginea 2 2       X             

            
HERGHELIA 
RĂDĂUȚI 

Rădăuți 2 2       X             

            
I.F. 
MELNICIUC 

Rădăuți 2 2       X             

            RISTO PIZZA Rădăuți 4 4       X             

            
S.C. NEL BEN 
S.R.L. 

Satu Mare 2 2       X             

    
        

S.C. 
LUCERY.S.R.L
. 

Volovăț 1 1       X             

            I.F. MARCUS  Rădăuți 1 1       X             

            
S.C. SĂNEL 
S.R.L 

Marginea 1 1       X             

            
O S 
MARGINEA  

Marginea 1 1       X             

            
S.C. PILEUS 
HATS S.R.L. 

Marginea 1 1       X             

            NICOLAESCU Costișa 1 1       X             

            
PRIMĂRIA 
IASLOVĂȚ 

Iaslovăț 2 2       X             

    
        

SCOALA 
GIMNAZIALĂ 
BURLA 

Burla 2 2       X             

            
S.C. SUPER 
STAR S.R.L. 

Rădăuți 2 2       X             

            
S.C.ROMESAL 
S.R.L. 

Rădăuți 3 3       X             

            
I.I. HOCHIAN 
IOAN MARKET 

Brodina 2 2       X             

    
        

S.C.PINATO 
QUANTOM 
S.R.L. 

Rădăuți 2 2       X             

    
        

S.C. 
FORBAMA 
S.R.L. 

Rădăuți 1 1       X             

    
        

S.C.THANOBE
L FUNERARE 
SRL 

Rădăuți 1 1       X             

            S.C.HAPURNE Burla 1 1       X             
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SRL 

            
I.I.HAPURNE 
IOAN MARKET 

Brodina 1 1       X             

    
        

S.C.HARD 
POWER 
SERVICE SRL 

Rădăuți 2 2       X             

            
S.C. IULSTAR 
SRL 

Rădăuți 2 2       X             

    

        

PRIMĂRIA 
COMUNEI 
HORODNIC 
DE SUS 

Horodnic de 
Sus 

1 1       X             

    
        

S.C. 
FARMGAMA 
SRL  

Marginea 1 1       X             

            
S.C. VETFARM 
BODNAR SRL 

Rădăuți 1 1       X             

    
        

II MAGAZIN 
CĂLUGĂREAN 

Horodnic de 
Sus 

1 1       X             

    

        

S.C. VALCANI 
ȘI SALAMI DE 
VALENTINO ȘI 
FIORIN SRL 

Marginea 2 2       X             

    
        

S.C. GEO 
VIOTRANS 
SRL 

Volovăț 2 2       X             

Col
egi
u 
An
dro
nic 
Mo
tre
scu 

Ră
dă
uți 

4 

Protecţi
a 
mediulu
i 

Tehnicia
n ecolog 
şI 
protecţia 
calităţii 
mediului 

8
1 

Servicii 
comunale  
Rădăuţi 

Rădăuţi 10 10       x       x   
Colaborare în activitatea de 
ecologizare a parcului central 
din Rădăuţi 

    
        

Primăria 
Rădăuţi 

Rădăuţi 1O 10               x   
Colaborare în activitatea de 
ecologizare a parcului central 
din Rădăuţi 

    
        

PRIMĂRIA 
BRODINA 

Brodina 4 4       X             

    
        

OCOLUL 
SILVIC 
BRODINA 

Brodina 1 1       X             

    
        

OCOLUL 
SILVIC PUTNA 

Putna 2 2       X             

    
        

PRIMĂRIA 
MILIȘĂUȚI 

Milișăuți 2 2       X             

    
        

PRIMĂRIA 
ULMA 

Ulma 3 3       X             

    
        

PRIMĂRIA 
BURLA 

Burla 2 2       X             

    
        

PRIMĂRIA 
FRĂTĂUȚII 
NOI 

Frătăuții Noi 1 1       X             

    
        

PRIMĂRIA 
MARGINEA  

Marginea 1 1       X             

    
        

PRIMĂRIA 
SATU MARE 

Satu Mare 3 3       X             

    
        

PRIMĂRIA 
VOLOVĂȚ 

Volovăț 1 1       X             

    
        

PRIMĂRIA 
VOITINEL 

Voitinel 1 1       X             

    
        

PRIMĂRIA 
HORODNIC 
DE JOS 

Horodnic de 
Jos 

5 5       X             

    
        

PRIMĂRIA 
HORODNIC 
DE SUS 

Horodnic de 
Sus 

1 1       X             

    
        

OCOLUL 
SILVIC 
MARGINEA 

Marginea 1 1       X             

    
        

S.C. 
BUCOVRAD 
SRL  

Rădăuți 1 1       X             

    
        

S.C. BUZINCU 
FOREST SRL 

Voitinel 2 2       X             

    
        

S.C. 
BUCOVINA 

Horodnic de 
Jos 

30 30       X             
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VERDE.SRL 

Col
egi
ul 
An
dro
nic 
Mo
tre
scu 

Ră
dă
uţi 

4 
Agricult
ură 

Tehnicia
n 
veterinar 

9
0 

S.C. 
NATALAEL 
S.R.L. 

Suceava 54                   X 
Colaborare în desfăşurarea 
unor lecţii vizită 

    
        

S.C. GALINA 
S.R.L. 

Suceava 54                   X 
Colaborare în desfăşurarea 
unor lecţii vizită 

    
        

HERGHELIA 
SUCEVIȚA 

Sucevița 54                   X 
Colaborare în desfăşurarea 
unor lecţii vizită 

    
        

HERGHELIA 
RĂDĂUȚI 

Rădăuţi 54                   X 
Colaborare în desfăşurarea 
unor lecţii vizită 

    
        

S.C. BONI VET 
S.R.L. 

Botoșana 4 4       X             

    
        

S.C.SABI VET 
S.R.L. 

Rădăuți 1 1       X             

    
        

C.S.V. VICOVU 
DE JOS 

Vicov de Jos 3 3       X             

    

        

CLINICA 
VETERINARĂ 
SALVAȚI 
ANIMALELE 

Rădăuți 15 15       X             

    
        

S.C.VET 
FARM.BODNA
R S.R.L. 

Rădăuți 9 9       X             

    
        

S.C. ZOO-
HELP VET  

Gura 
Humorului 

1 1       X             

    
        

S.C. MERCT 
VET S.R.L. 

Cîmpulung 
Moldovenesc 

2 2       X             

    
        

S.C.MARGI 
VET. S.R.L. 

Marginea 3 3       X             

    
        

CSV 
BĂLCĂUȚI 

Bălcăuți 3 3       X             

            CSV BRODINA Brodina 4 4       X             

    
        

DCEAC 
HERGHELIE 

Rădăuți 10 10       X             

    
        

S.C. PRODAN 
S.R.L. 

Darabani 1 1       X             

    
        

S.C. HELMI 
VET S.R.L. 

Rădăuți 17 17       X             

    
        

S.C. ALFA VET 
S.R.L. 

Cacica 1 1       X             

    
        

CSV 
FRUMOSU 

Frumosu 1 1       X             

            CSV ULMA Ulma 2 2       X             

    
        

S.C. DELBOG 
VET.SRL  

Rădăuți 5 5       X             

    
        

CSV 
MILIȘĂUȚI 

Milisăuți 6 6       X             

    
        

C.M.V.FRĂTĂ
UȚII NOI 

Frătăuții Noi 2 2       X             

Col
egi
ul 
An
dro
nic 
Mo
tre
scu 

Ră
dă
uţi 

3 Servicii 

Ospătar 
(chelner) 
vânzător 
în unități 
de 
alimenta
ție 

9
0 

SC ANCA & 
CODRUȚ 
S.R.L. 

Rădăuți  9 9       X             

    

        

GERALD'S 

HOTEL 
MANAGEMEN
T 

Rădăuți  20 20       X             

    
        

RESTAURAN 
JOY AND  JOY 
PIZZA 

Rădăuți  8 8       X             

    
        

I I COROAMĂ 
ADRIANA 
NICOLETA 

Rădăuți  5 5       X             
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S C 
COSSECOM 
SRL 

Rădăuți  5 5       X             

    
        

S. C. ALEALDE 
SRL 

Rădăuți 5 5 X     X             

    
        

S.C. BOB 
SILAD SRL 

Rădăuți 3 3       X             

    
        

S.C. ASHENY 
SRL 

Rădăuți 2 2       X             

    
        

I.I. BODNARIU 
TOADER 

Rădăuți 4 4       X             

    
        

POPASUL 
VLĂDICHII 

Rădăuți  1 1       X             

    

        

S.C. 
COVERING 
SRL CASA 
PANCIU 

Rădăuți 2 2       X             

    

        

AȘEZĂMÂNTU
L DE COPII SF 
IERARH 
LEONTE 

Rădăuți 2 2       X             

    
        

SUPER 
KITCKEN 

Rădăuți 2 2       X             

            HOTEL INTIM Rădăuți 2 2       X             

    
        

S.C. NEL-
COST SRL 

Volovăț 3 3       X             

    
        

S.C.ALESSIA 
SRL 

Vicov de Jos 4 4       X             

    
        

RESTAURANT 
RUSTIK 

Volovăț 2 2       X             

    
        

RESTAURANT 
MEDITERANA 

Rădăuți 3 3       X             

    
        

PLAIUL 
BUCOVINEI 

Horodnic de 
Jos 

3 3       X             

    

        

I.I.COLIBABA 
VALENTIN 
RESTAURANT 
ARHICO 

Satu Mare 3 3       X             

    
        

RESTAURANT 
PAUL S 
SELECT 

Rădăuți 2 2       X             

Col
egi
ul 
An
dro
nic 
Mo
tre
scu  

Ră
dă
uți 

3 Servicii 
Cofetar- 
patiser 

5
7 

S C FLORA 
GALAN  SRL 

Rădăuți  8 8       X             

    
        

S C ELSIRA 
SRL  

Rădăuți  4 4       X             

    
        

S.C. FLOREPS 
PROD S.R.L. 

Rădăuți 17 17       X             

    
        

S C NELCOST 
S R L  

Volovăț 6 6       X             

    
        

S C EVRY DAY 
PROD COM  S 
R L 

Frătăuții Vechi 4 4   X   X             

    
        

S.C. 
CARAMELS 
SRL 

Rădăuți 2 2       X             

    
        

S.C. 
NOVMOTEL 
SRL 

Putna 3 3       X             

    
        

I.I.SIMOTA 
CARMEN 
NICOLETA 

Rădăuți 1 1       X             

    

        

 GERALD'S 
HOTEL 
MANAGEMEN
T 

Rădăuți 3 3       X             

    
        

S.C.STAR 
HELEN SRL 

Rădăuți 3 3       X             

    
        

S.C.ALESSIA 
SRL 

Arbore 4 4       X             

    
        

S.C. CALMAR 
SRL 

Marginea 1 1       X             
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S.C. 
CENACOLO 
LUCEAFARA 
SRL 

Rădăuți 1 1       X             

Col
egi
ul 
An
dro
nic 
Mo
tre
scu  

Ră
dă
uți 

3 Servicii 
Lucrător 
hotelier 

5
9 

GERALD'S 
HOTEL 
MANAGEMEN
T 

Rădăuți 15 15       X             

    
        

PENSIUNEA 
FAGILOR 

Sucevița 5 5       X             

    
        

CASA 
DOMNIȚEI 

Sucevița 6 6       X             

    
        

PAUL S 
SELECT 

Rădăuți 3 3       X             

    
        

HOTEL 
HARMONIA 

Rădăuți 1 1 X     X             

    
        

ADN ENIGMA 
VICOV SRL 

Vicov de Jos 10 10       X             

    
        

S.C. HANUL 
VOIEVOZILOR 

Horodnic de 
Sus 

5 2       X             

    
        

S.C AMNAR 
PROD SRL 

Rădăuți 8 8       X             

    
        

SUPER 
KITCKEN 

Rădăuți 3 3       X             

    
        

CASA 
MORODANI 

Sucevița 3 3       X             

    

3 Servicii 
Lucrător 
comerci
ant 

1
3 

GERALD'S 
HOTEL 
MANAGEMEN
T 

Rădăuți 4 4       X             

    
        

S.C. MIRVAS 
SRL 

Rădăuți 4 4       X             

    

        

S.C. MIRTYS 
PROD 
COMSERV 
SRL 

Iaslovăț 1 1       X             

    
        

S.C. 
GRAȚIELA 
SRL 

Rădăuți 1 1       X             

    
        

S.C. BUNĂ 
DIMINEAȚA 
IMPEX SRL 

Frătăuții Vechi 1 1       X             

    
        

S.C. PALIEVICI 
GRUP SRL 

Rădăuți 1 1       X             

            FRESH CAFEE Rădăuți 1 1       X             

Col
egi
ul 
An
dro
nic 
Mo
tre
scu  

Ră
dă
uți 

3 

Industri
e 
Aliment
ară 

Brutar, 
patiser, 
preparat
or 
produse 
făinoase 

7
3 

S C BLĂNARU 
S.R.L 

Horodnic de 
Sus 

7 7       X             

    
        

S C NELCOST 
S R L  

Volovăț 6 6       X             

    

        

AȘEZĂMÂNTU
L DE COPII SF 
IERARH 
LEONTE 

Rădăuți 3 3       X             

    
        

S C BUNĂ 
DIMINEAȚA 
IMPEX S.R.L. 

Frătăuții Vechi 8 8       X             

    
        

S.C. ANCA 
PAN SRL 

Volovăț 5 5       X             

    
        

S.C. NIC-
DONE SRL 

Satu Mare 10 10       X             

    
        

S.C. MIXTIN 
S.R.L. 

Gălănești 5 5       X             

    
        

S.C. LACTEL 
S.R.L. 

Frătăuții Vechi 4 4       X             

    
        

S.C. ASTAR 
SERV S.R.L. 

Rădăuți 4 4       X             
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S.C. ELSIRA 
SRL 

Rădăuți 7 7       X             

    

        

S.C. MIRTIS 
PROD 
COMSERV 
SRL 

Iaslovăț 4 4       X             

    
        

MON CAFE 
CASA VATRĂ  

Rădăuți 1 1       X             

    
        

S.C.ALEALDE 
S.R.L. 

Rădăuți 1 1 X     X             

    
        

S.C. CORAL 
SRL 

Rădăuți 3 3       X             

    
        

S.C. EVERY 
DAY PROD 
COM SRL 

Frătăuții Vechi 5 5       X             

Col
egi
ul 
An
dro
nic 
Mo
tre
scu  

Ră
dă
uți 

3 

Industri
e 
Aliment
ară 

Preparat
or 
produse 
din 
carne și 
pește 

2
9 

S.C.SUPER 
STAR COM 
SRL  

Rădăuți 11 11       X             

    
        

S.C. KILLER 
SRL 

Horodnic de 
Jos 

14 14       X             

    
        

S.C. MARA 
ALEX PROD 
SRL 

Bădeuți 4 4       X             

  
                  

  
                  

  
                  

  
                  

  
                  

  
                  

                    
 

 

Anexa 7 

FORMAREA CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE 
 

Nr 
Crt 

Numele şi 
prenumele 

cadrului didactic 

Specializare Grad 
didactic / 
An 

                    Denumirea cursului 
       

Nr 
ore 

Nr 
credi 

te 

1.   
AMARIEI    
ANGELA 
ELENA   
 

 
Chimie 

 
I /1992 

 
- Cursuri de iniţiere în utilizarea 
PC 
- Cursuri de abilitare curriculară 
- Seminarul cu tema Traficul de 
fiinţe umane 
- Seminarul cu tema Prevenirea 
abuzului şi a exploatării sexuale 
a copilului 
-Cursuri de formatori naţionali-
chimie 
- Metode şi tehnici active de  
învăţare. Proiectarea didactică- 
Paideia - Proiectarea, 
organizarea şi evaluarea 
activităţii didactice 
- Consiliere şi orientare şcolară 
- Apreciază diversitatea- 
Calendar multicultural 
- Curs de iniţiere IT şi utilizare 

 
24 
 
 
 
 
 

30 
 

90 
 

24 
59
0 
 

10
0 
89 
12
0 

30 
 

30 
30 
25 

 
 
 
 
 

30 
 

150 
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AEL 
-Magister XXI modulul I 
-Magister XXI modulul II 
-Performanță în evaluare 
 

 

2.  AGAFIȚEI 
RAMONA 

Grad 
I/doctorat 

Limba 
română 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

3.  ALBU IOANA Definitiva DSP    

4.   ANDRUSIAC 
LOREDANA 

Istorie I / 2013 -Seminarul cu tema Prevenirea 
abuzului şi a exploatării sexuale 
a copilului 
- Predarea istoriei şi educaţia 
pentru cetăţenia democratică 
din Romania 
- Educaţia civică- curriculum şi 
pregătirea profesorilor 
- Metode şi tehnici active de 
învăţare. Proiectarea didactică 
- Educaţia economică 
- Curs iniţiere IT şi utilizare AEL 
- Instruire în societatea 
cunoaşterii 
- Consiliere şi orientare şcolară  
- DeCeE Suceava 
- Istoria comunistilor 
- Program nat. de dez. a 
competentelor de evaluare 
- auditor în domeniul calităţii 
- mentor 
-Personalul didactic din 
sistemul de invățământ 
preuniversitar și universitar de 
stat 
-- Educație interculturală pentru 
o școală nouă 
--  Legislație și deontologie în 
educație 
- Performanță în evaluare  
-Utilizarea TIC în procesul de 
predare-învățare  

- 
 

4 
 

24 
 

30 
 

36 
90 
90 
24 
24 
90 
 

90 
40 
 
 

 
 
 
89 
 
 
 
 

90 
 

12
0 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

25 
25 
25 
- 

15 
 
 

15 
 
 
 
 
 

5 
 

15 
 
 
 

22 
 

30 
22 

 

199 

5.  BAHARNICEA
N VALENTIN 
VASILE 

Economie-
pedagogie 

II/2010 -Mentorat 
-Educaţie în societatea 
cunoaşterii  
-Educație interculturală pentru o 
școală nouă 
-Utilizarea TIC în procesul de 

90 
90 
 
 
 
 

25 
50 
15 
22 

112 
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predare-învățare  
 

6.  BAHARNICEA
N  
GINA SIMONA 

Economic Grad II 
/2019 

- Contabilitate si informatica de 
gestiune 
- Audit si mangement contabil  
Curs de formare CEAC 
 

4 
ani 
1 

an  

 

7.  BADELITA 
GHEORGHITA 

Industrie 
alimentara 

Debutant/
2020 

   

8.   BĂDELIŢĂ 
VASILE 

Religie I / 2013 - Seminarul cu tema Prevenirea 
abuzului şi a exploatării sexuale 
a copilului 
- Metode şi tehnici active de 
învăţare. Proiecterea didactică 
- Consiliere şi orientare şcolară 

 
 

30 
 

24 

- 
 
- 
 
- 

9.  BERINDE 
VIRUŢA 

Economic I / 2010 - Cursuri de abilitare curriculară 
- Seminarul Prevenirea abuzului 
şi a exploatării sexuale a 
copilului 
- Formare privind aplicarea SPP 
la SAM 
- Metode şi tehnici active de 
învăţare. Proiectarea didactică 
- Consiliere şi orientare şcolară 
- Învăţarea centrată pe elev  
- Proiect metoda si  proba de 
evaluare a competentelor 
profesionale 
- mentor 
ECO NET- FIRMA DE 
EXERCIŢIU 

 
 
 

40 
30 
 

24 
 

90 
 

40 

- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

10.  BIDALAC 
NARCISA 

Industrie 
alimentara 

Gradul 
II/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAGISTER XXI  
 
-Management şi comunicare 
Curs de formare CEAC 
 

30 
 

30 

 

11.  BUCȘĂ MARIA Economic Debutant/
2018 

Curs de formare CEAC 
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12.   BOŢIC 
CARMEN 
SIMONA 

Economic I / 2010 - Cursuri de iniţiere în utilizare 
PC 
- Seminarul cu tema Prevenirea 
abuzului şi  a exploatării 
sexuale a copilului 
- Metode şi tehnici active de 
învăţare. Proiectare didactică 
- Consiliere şi orientare şcolară 
- Invăţarea centrată pe elev 
- Dezvoltarea abilităţilor de 
proiectare a documentelor 
şcolare 
- Proiect metoda si  proba de 
evaluare a competentelor 
profesionale 
- Seminarul Young Leaders 
Training 
- Seminarul Educaţia 
Economică Eficientă 
-Formarea cadrelor didactice 
din ÎTP, profil Servicii pentru 
extinderea metodei moderne 
interactive de învăţare FIRMA 
DE EXERCIŢIU 
- Dezvoltarea de competente 
cheie-comunicare in lb. Engleza 
pentru personalul didcatic in 
vederea cresterii accesibilitatii 
informatiei si dezvoltarii 
strategiilor educationale proprii  
- Formarea profesorilor de  
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50 
 
 
 
 
50 
 
 
 
 
 
 
 
 

matematica si stiinte economice 
  -Personalul didactic din 
sistemul de ânvățământ 
preuniversitar și universitar de 
stat 
- Strategii didactice active 
performante 
- Performanță în evaluare  
-Utilizarea TIC în procesul de 
predare-învățare 
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30 
22 

13.    BULIGA 
CRISTINA 

Turism II / 2010 -Cursuri de psihopedagogie 
- Cursuri de formare de 
specialitate 
-Metode şi tehnici active de 
învăţare. Proiectarea didactică. 
- Consiliere şi orientare şcolară 
- Învăţarea centrată pe elev 
- Dezvoltarea abilităţilor de 
proiectare a documentelor 
şcolare 
-Magister XXI modulul I 
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-Magister XXI modulul II 
-Formarea profesorilor de 
matematica si stiinte economice  
-Valente culturale ale sanatatii 
si securitatiii in munca 
- Educație interculturală pentru 
o școală nouă 
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50 
 
50 
15 

 
  175 

14.  BUZDUGA 
ANA 

Industrie 
alimentară 

Definitiv/2
019  

Curs de formare CEAC 
 

  

15.  CAZAN 
ALEXANDRU 
 

Limba 
engleză 

Definitiv 
2018 

   

16.  CENUȘĂ 
CONSTANTIN 

Religie 
ortodoxă 

Doctorat/ 
Grad I/ 
2014 

   

17.  CHIRA PAULA Limba 
romana 

Debutant 
/2020 

   

18.  CIOATĂ 
ANGELICA 

 
Industrie 
Alimentara 

 
I/  
2015 

- Cursuri universitare de 
profesionalizare didactică 
- Învăţarea centrată pe elev 
- Consiliere şi orientare şcolară 
- Curs de iniţiere IT şi utilizare 
AEL 
- Instruire în societatea 
cunoaşterii 
- Apreciază diversitatea. 
Calendar –multicultural 
-Educaţia incluzivă  
-Magister XXI modulul I 
-Magister XXI modulul II 
-Master: Managementul 
securitatii mediului si siguranta 
alimentara 
- Inregistrarea electronica a 
autoevaluarii organizat de 
ARACIP 
- Competenţe metodice în 
învaţamântul tehnic 
-Conversie profesională 
Informatică 
Curs de formare CEAC 
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19.    CIOBÎCĂ 
PAULA 
TAMARA 
    

Lb. română  I / 2001 - Operare PC 
- Programul de pregătire 
managerială 
- Seminar cu tema Prevenirea 
abuzului şi a exploatării sexuale 
a copilului 
- Metode şi tehnici active de 
învăţare. Proiectarea didactică 
- Coordonator al programului 
Strategii de acţiune comunitară 
- Integrare europeană 
- Managementul proiectelor- 
master 
-Curs de calculatoare- nivel 
avansat 
-  Paideia-Management şi 
comunicare 
- Paideia- Proiectarea, 
organizarea şi evaluarea 
activităţii didactice 
- Curs de iniţiere IT şi utilizare 
AEL-  
- Instruire în societatea 
cunoaşterii 
- Consiliere şi orientare şcolară 
- Apreciază diversitatea. 
Calendar multicultural 
- curs DeCeE Suceava 
- Scoala pentru toti 
- Programul national al 
competentelor de evaluare 
- Mentor, metodist 
- Educaţie incluzivă 
- INSAM-CCD Suceava 
- Leaderschip si management 
educational 
- Predarea inovativă a limbii 
române în societatea 
cunoaşterii  
- Campania globală pentru 
educaţie   
- Competenţe cheie TIC în 
curriculum şcolar 
- Impact – dificultăţi de învăţare  
- LeAF – să învăţăm despre 
pădure 
- Managementul activităţii de 
formare a cadrelor didactice 
- Impact dificultăţi de învîţare 
- Strategii didactice active 
performante 
- Educație interculturală pentru 
o școală nouă 
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-Comunicare. Eficiență. 
Dezvoltare 
-Personalul didactic- promotor 
al învățării 
-  Legislație și deontologie în 
educație 
- Utilizarea TIC în procesul de 
predare-învățare 

20.   CÎMPAN 
GHEORGHE 

 Fizică 
 

Debutant/ 
2015 

 
 

 
 

 
 

21.  CÎRSTEAN 
ALEXANDRA 

Socio- 
umane 

Definitiv/ 
2016 

- Curs formator 
Curs de formare CEAC 

12
0 

 

22.   
COJOCARIU 
ADRIAN  
 CRISTINEL 
 
 
 
 
 
 

 
Biologie 

 
I/ 2010 

 
-Seminar pe probleme de SIDA 
- Cursuri de iniţiere în utilizarea 
AEL 
- Metode şi tehnici active de 
învăţare. Proiectarea didactică 
- Formare în educaţia pentru 
sănătate 
- Securitate şi sănătate în 
muncă 
- Învăţarea centrată pe elev 
- Consiliere şi orientare şcolară 
-Curs de perfecţionare PSI 
- Educație interculturală pentru 
o școală nouă 
-Legislație și deontologie în 
educație 
-Cursuri de acordare a primului 
ajutor 
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23.  COTOS 
ADRIANA 

Turism Definitiv/ - master Prosp. si amenajarea 
tur 
- DPPD Nivel II 
-Magister XXI modulul I 
-Magister XXI modulul II 
-Curs de perfecţionare pentru 
debutanţi 
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24.  COVALI 
TIBERIU 

Maistru/instr
uctor 

Debutant    

25.  COROAMA 
SORIN 

Istorie  Grad I    

26.  COROAMĂ 
VIORICA 

Lb. română I/ 
 2012 

- Cursuri de calificare în 
meseria de operator producţie 
radio-TV 
- Seminarul cu tema Prevenirea 
abuzului şi a exploatării sexuale 
a copilului 
- Metode şi tehnici active de 
învăţare. Proiectarea didactică 
- Paideia- Proiectarea, 
organizarea şi evaluarea 
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activităţii didactice 
- Cursuri de iniţiere IT şi 
utilizare AEL 
- Consiliere şi orientare şcolară 
- Scoala pentru toti 
- DeCeE 
- Predarea inovativă a limbii 
române în societatea 
cunoaşterii  
- Campania globală pentru 
educaţie   
- Competenţe cheie TIC în 
curriculum şcolar 
- Impact – dificultăţi de învăţare  
- LeAF – să învăţăm despre 
pădure 
- Impact dificultăţi de învîţare 
- Strategii didactice active 
performante 
-Impact –dificultăți de învățare 
-Personalul didactic din 
sistemul de învățământ 
preuniversitar și universitar de 
stat 
- Educație interculturală pentru 
o școală nouă 
- Performanță în evaluare 
-Utilizarea TIC în procesul de 
predare-învățare 
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27.  CUCIUREANU 
DORIN 

Geografia 
turismului 

I / 2010 - Programul naţional de 
dezvoltare a competenţelor de 
evaluare ale cadrelor didactice 
- Managementul Proiectelor 
finanţate de UE 
- Integrarea Tehnologiei 
Informaţiei şi a Comunicaţiilor la 
disciplina Geografie 
- Strategii de proiectare a 
curriculum-ului educational 
- Magister II  
-POSDRU 
-Utilizarea avansată a 
instrumentelor TIC 
-Educație interculturală pentru o 
școală nouă 
-Cursuri de acordare a primului 
ajutor 
- Performanță în evaluare 
- Utilizarea TIC în procesul de 
predare-învățare 
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28.  DOHOTAR 
CIUCĂ 
NICOLETA 

Chimie Def. 
2014 

-Master : Managementul 
mediului 
-Magister II 
-Utilizarea TIC în procesul de 
predare-învățare 
Curs de formare CEAC 

2 
ani 
89 

120 
 
   30 
22 

172 

29.  DRÎMBĂ 
FLORIN 

Fizică I - Cursuri de iniţiere în utilizare 
PC 
- Cursuri de formare pentru 
directorii de unităţi şcolare 
- Program de abilitare 
curriculară 
- Curriculum integrat la ştiinţele 
naturii 
- Cursuri de utilizare PC 
- Cursuri de formatori naţionali- 
fizică 
- Cursuri postuniversitare de 
Management educaţional 
- Metode şi tehnici active de 
învăţare. Proiectarea didactică 
- Curs iniţiere IT şi utilizare AEL 
- Auditor in domeniul calitatii 
- Mentor  
-Magister XXI modulul I 
-Magister XXI modulul II 
- Strategii didcatice active 
performante  
-Performanță în evaluare 
-Utilizarea TIC în procesul de 
predare-învățare 
Curs de formare CEAC 
 

24 
 
 
 
 

40 
 

2 
ani 

 
30 
 

90 
40 
 
10
0 
89 
 
 
89
h 
12
0 

- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

150 
 
- 
 

25 
- 
 
 
 
 
 

30 
30 
25 

 
30 
22 

312 



Planul de acţiune al şcolii Colegiul Andronic Motrescu Rădăuţi 

 

92  

30.  DRÎMBĂ 
SILVIA 

Biologie I / 1997 - Cursuri de iniţiere în utilizare 
PC 
- Modalităţi de abordare 
transdisciplinară a conţinuturilor 
învăţării 
- Seminar cu tema Prevenirea 
abuzului şi a exploatării sexuale 
a copilului 
- Metode şi tehnici active de 
învăţare. Proiectarea didactică 
-Paideia- Proiectarea, 
organizarea şi evaluarea 
activităţii didactice 
- Management şi comunicare 
- Cursuri Formatori de formatori 
- Curs Consiliere şi orientare 
şcolară pentu formatori  
- Curs de iniţiere IT şi utilizare 
AEL 
- Consiliere şi orientare şcolară 
- Apreciază diversitatea. 
Calendar multicultural 
- Auditor in domeniul calitatii 
- mentor  
-metodist  
-Magister XXI modulul I 
-Magister XXI modulul II 
- Inregistrarea electronica a 
autoevaluarii -Curs de formare 
Aracip 
-Strategii didcatice active 
performante 
- Performanță în evaluare 
-Utilizarea TIC în procesul de 
predare-învățare 
Curs de formare CEAC 
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31.  DUMITRESCU 
OANA 

Matematică Gr.I 
2020 

DeCeE 
- Formarea profesorilor de 
matematica si stiinte economice 
- POSDRU  
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32.   DONISAN 
ANCA 

Lb. franceză I  - Consiliere şi orientare şcolară 
- Apreciază diversitatea- 
Calendar multicultural 
-Insam 
-Tehnici de comunicare şi 
negociere 
-Magister XXI modulul I 
-Magister XXI modulul II 
-Formarea continuă  a cadrelor 
didactice pentru utilizarea 
resurselor informatice  moderne 
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în predarea eficientă a limbii 
franceze şi evaluarea la nivel 
european a competenţelor 
lingvistice 
-Management educaţional 
 

 
 

18
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60 
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33.   FLOREA 
CRISTINA 

Industrie 
Alimentara  

Def / 
1994 

- Cursuri de iniţiere în utilizare 
PC 
- Şcoala postliceală de industrie 
alimentară 
- Seminarul cu tema Prevenirea 
abuzului şi a exploatării sexuale 
a copilului 
- Cursuri de formare în 
specialitate 
- Cursuri de formare în 
specialitate 
- Metode şi tehnici active de 
învăţare. Proiectarea didactică 
- Învăţarea centrată pe elev 
- Consiliere şi orientare şcolară 
- Dezvoltarea abilităţilor de 
proiectare a documentelor 
şcolare 
-Magister XXI modulul I 
-Magister XXI modulul II 
-Inspector SSM 
-Formator 
-Management educaţional 
-Personalul didactic din 
sistemul de ânvățământ 
preuniversitar și universitar de 
stat 
- Educație interculturală pentru 
o școală nouă 
- Legislație și deontologie în 
educație 
- Cursuri de acordare a primului 
ajutor 
-Performanță în evaluare 
-Utilizarea TIC în procesul de 
predare-învățare 
Curs de formare CEAC 
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34.      FODOR 
COSMIN 
 

Matematica 
 

Gradul I/ 
2012 
 

- - Cursuri CEAC  
- Educație interculturală pentru 
o școală nouă 
- Legislație și deontologie în 
educație 
- Performanță în evaluare 
Utilizarea TIC în procesul de 
predare-învățare 
Curs de formare CEAC 
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35.  FODOR 
VIORICA   
LOREDANA 

Matematica I/ 
 2012 

- Curs iniţiere IT şi utilizare AEL 
- Consiliere şi orientare 
- DeCeE 
-Formarea continuă a 
profesorilor de matematică în 
societatea cunoaşterii 
-POSDRU TEEN PERFORM 
-Performanță în evaluare 
-Utilizarea TIC în procesul de 
predare-învățare 
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36.  GAVRA 
ARIADNA 
IOANA 

Geografie Def./ 
2011 
DOCTOR
AT 2019 

- -Master : Administrarea 
afacerilor în turism, comert si 
servicii- Universitatea Babeş- 
Bolyai Cluj 
- DPPD 
-Magister XXI modulul I 
-Educaţie economică – 
programul I Proiectarea, 
organizarea şi evaluarea 
activităţilor didactice şi 
programul V Didactica 
managementului 
Curs de formare CEAC 
 
 

2 
ani 
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0 

 

 
 
 
 
 

30 

30 

37.  GIURANIUC 
ELENA 

DSP Turism Gradul II/ 
2014 

- - Dezvoltarea de 
competenţe cheie de 
comunicare în limba engleză 
pentru personalul didactic din 
categoria nefilologi în vederea 
creşterii accesibilităţii 
informaţiei şi dezvoltării 
strategiilor educaţionale proprii  
- - Metode de învăţare prin 
firma de exerciţiu 
Curs de formare CEAC 

8 
luni 
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24 
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38.   GRIJINCU 
COSMINA 
 

Istorie/engle
za 

Definitiv/2
013 

Curs de formare CEAC 
 

  

39.  GRIJINCU 
VALENTIN 

Limba 
franceza 

Definitiv/2
013 

   

40.  GROSARIU 
ILONA  
  SIMONA 

Geografie I / 2010 -Metode şi tehnici active de 
învăţare. Proiectarea didactică 
- Paideia. Proiectarea, 
organizarea şi evaluarea 
activităţii didactice 
- Curs de iniţiere IT şi utilizare 
AEL 
- Consiliere şi orientare şcolară 
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- Apreciază diversitatea. 
Calendar multicultural 
- Înstruire în societatea 
cunoaşterii 
- DeCeE 
-Managementul proiectelor 
europene 
-Program national de evaluare 
a competentelor de dezvoltare 
- mentor 
-metodist 
-formator 
-Manager de proiect 
-Competenţe cheie TIC în 
curriculum şcolar 
- Inregistrarea electronica a 
autoevaluarii -Curs de formare 
Aracip 
-Comunicare. Eficiență. 
Dezvoltare 
-Raportul individual de 
dezvoltare profesională 
-Educație interculturală pentru o 
școală nouă. 
- Legislație și deontologie în 
educație 
-Performanță în evaluare 
-Utilizarea TIC în procesul de 
predare-învățare 
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41.  HANC  IOAN 
ACHIM 

Religie 
penticostală 
 

Gradul I./ 
2020 

- DPPD, nivelul I  
- DPPD, nivelul II 
- Curs de pregatire in cadrul 
comunitatilor 

30 
 30 

 
60 

42.  HÎNCU 
LILIANA 

Turism si 
servicii 

Definitiv/ 
2009 

 
- Inteligența emoțională  
- Inteligența socială 

  

43.  HÎNŢAR 
LOREDANA 

Ind.alim. Gradul II./ 
2018 

-Cursuri universitare de 
profesionalizare didactică 
-Consiliere şi orientare şcolară 
-Învăţarea centrată pe elev 

3 
ani 
24 
20 

120 

44.  HRIHORCIUC 
OTILIA 

Ştiinţe 
socio-
umane 

Doctorat/ 
Gradul I 
2013 

- Formarea profesorilor de 
matematică și științe economice 
-Performanță în evaluare 
-Utilizarea TIC în procesul de 
predare-învățare 
-Metode interactive de predare-
invatre centrate e elev 
-Program de formare continua 
in vederea constituirii Corpului 
de profesori evaluatori pentru 
examenele si concursurile 
nationale 
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45.  HURJUI 
AMALIA 
ANDRA 

Economic Gradul II/ 
2018 

Master: Management si 
administrarea afacerilor  
DPPD Nivel II 
-Magister XXI modulul I 
-Magister XXI modulul II 
-Curs de perfecţionare pentru 
debutanţi 
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46.  HUSDUP 
ADRIANA 

Lb. română Gradul 
II./2017 

-Master- Literatura română in 
context european- în prezent 
 

  

47.   HUZDUP 
CONSTANTIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matematica I / 2007 -Cursuri de iniţiere în utilizarea 
PC 
- Seminar- Prevenirea abuzului 
şi a exploatării sexuale a 
copilului 
- Metode şi tehnici active de 
învăţare. Proiectarea didactică 
- Consiliere şi orientare şcolară 
-Formarea continuă a 
profesorilor de matematică în 
societatea cunoaşterii 
-Formarea continuă a 
profesorilor de matematică în 
societatea cunoaşterii -modulul 
II 
- Magister II 
- Educație interculturală pentru 
o școală nouă 
- Legislație și deontologie în 
educație 
-Performanță în evaluare 
-Utilizarea TIC în procesul de 
predare-învățare 
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48.  IVANOV 
DIANA 
 

Educație 
fizică 

Debutant/
2019 

   

49.  IEREMICIUC 
DANIELA 

Industrie 
alimentara 

Gradul 
I/1998 
 
 

Curs de iniţiere în utilizare PC -
Curs de iniţiere IT şi utilizare 
AEL 

40 
 
90 

 

50.  IONASCIUC 
DANIEL 

Educatie 
fizica 

Debutant/
2020 

   

51.  ILIŞOI ALINA Ind. alim  Gr.I 
2017 

-Managementul clasei 
-TIC 
-Calitatea vieţii. Calitatea 
comunicării 
-Proiectarea, organizarea şi 
evaluarea activităţii didactice 
-Consiliere şi orientare şcolară 
-Management și comunicare 

24 
40 
20 
92 
 

24 
 
 

 
 
 

30 
 
 
 

25 
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- Legislație și deontologie în 
educație 
-Mentor 
-Formator 
 Curs de formare CEAC 
 

 
 

90 
90 

 
22 

52.  IOSUB OANA Veterinar Gradul I/ 
2020 

Master: Manager agricol 
-Bazele pregătirii personalului 
didactic 

1,5 
ani 

 

53.  ISOPESCU 
CORNELIU 
   ARCADIE 

Fizica I / 1994 - Cursul de iniţiere în utilizarea 
PC 
- Metode şi tehnici active de 
învăţare. Proiectarea didactică 
- Paideia. Proiectarea, 
organizarea şi evaluarea 
activităţii didactice 
- Consiliere şi orientare şcolară 

24 
30 
 

90 
 

24 

- 
- 
 

30 
 
- 

54.  ISOPESCU 
SILVIA  

Informatica  I/2009 - Certificat de competenţe 
profesionale ale personalului 
didactic ştiinţă performanţă 
excelenţă  
- Mentor 
-Atestat de formare continuu a 
personalului didactic – INSAM 
-Managementul proiectelor 
finanţate de UE 
-Educație interculturală pentru o 
școală nouă 
Curs de formare CEAC 

7 L  
 
 
 
40 
h 
28
h 
89 
h 
15 

90 
 
 
 
    
    
    7  
 
   25 

55.  JURAVLE 
MARIA 

VARVARA 

Industrie 
Alimentară 

I / 2004 - Metode şi tehnici active de 
învăţare. Proiectarea didactică 
- Consiliere şi orientare şcolară 
- Învăţarea centrată pe elev 
- Dezvoltarea abilităţilor de 
proiectare a documentelor 
şcolare 
- Auditor în domeniul calităţii 
- Mentor 
- Metodist 
- master - Managementul 
instituţiilor educaţionale 
-Magister XXI modulul I 
-Magister XXI modulul II 
-Valente culturale ale sanatatii 
si securitatii in munca 
- Înregistrarea electronică a 
autoevaluării- curs ARACIP 
- Calitate prin reţele 
parteneriale 
- Legislație și deontologie în 
educație 
-Performanță în evaluare 
 

30 
 

24 
 
 
 

40 
40 
40 
4 
se
m. 
10
0 
89 
 
 

18 
 

48 
89 
 

12
0 

- 
 
- 
- 
- 
 
 

 
 

 
120 
30 
30 

 
 
 
 

5 
12 

 
22 

 
30 

249 
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56.  JURAVLE 
LENUȚA 
RALUCA 

 

Economic  Debutant/
2018 

   

57.  JURAVLE 
CIPRIAN 

TIC Grad I    

58.  JECALO 
TEOFANA 

Geografie  Definitiv/2
019 

   

59.  JURAVLE 
TEODOR 

Mecanică Deb./200
5 

   

60.  LAURUS ADIA Limba 
romana 

Gr. I/ 
2017 

- Paideia. Proiectarea, 
organizarea şi evaluarea 
activităţii didactice 
- DeCeE 
- Consiliere si orientare scolara 
- Predarea inovativă a limbii 
române în societatea 
cunoaşterii  
- Campania globală pentru 
educaţie   
- Competenţe cheie TIC în 
curriculum şcolar 
- Impact – dificultăţi de învăţare  
- LeAF – să învăţăm despre 
pădure 
- Introducere in tehnologia 
informaţiei  
- Dimensiuni europene în 
predarea/învăţarea limbii 
engleze 
-Strategii didactice active 
performante 
-Personalul didactic din 
sistemul de ânvățământ 
preuniversitar și universitar de 
stat 
-Performanță în evaluare 
-Utilizarea TIC în procesul de 
predare-învățare 
 
 

10
0 

 
  
40 
 
89 
 
 
 
 
 
80 
 
 
56 
 
89 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
0 

30 
 
                   
15 
 
 
  25 
 
    -  
     
   - 
 
  23 
 
   -  
  16 
 
  25  
30 
 
15 
 
 
 
 
 
30 
22 
 
201 

61.  MIRNE 
ANDRESCU 
ANDREEA 

Geografie Debutant 
2018 

   

62.    MOLOCI 
LUCICA 
   CRISTINA 

Industrie 
Alimentara  

I / 2016 - Cursuri de profesionalizare 
didactică 
- Seminar. Prevenirea abuzului 
şi a exploatării sexuale a 
copilului 
- Cursuri de operare PC 
- Master- Ingineria produselor 
alimentare 
- Consiliere şi orientare şcolară 

 
40 
3s
em 
24 
 
 

40 
10

- 
- 
 
- 

90 
- 
- 

25 
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- Invăţarea centrată pe elev 
- AEL 
-INSAM 
- Auditor în domeniul calităţii 
-Magister XXI modulul I 
-Magister XXI modulul II 
-Management educaţional 
-Formator 
-Mentor 
- Investeste in oameni - 
organizat prin program 
POSDRU - Iasi 2013  
- Dezvoltarea abilitatilor de 
intocmire a documentelor de 
planificare/proiectare pentru 
noul curriculum de specialitate 
- Manager proiect   
- Cursuri de acordare a primului 
ajutor 
- Tehnologie și control în 
alimentație publică și turism 
- Evaluator în sistemul formării 
profesionale continue 
-Performanță în evaluare 
-Utilizarea TIC în procesul de 
predare-învățare 
Curs de formare CEAC 

0 
89 
60 
90 
60 
 
 
 
 
 
 
 40 
 
12 
 
4 
se
m 
 
90 
 
 
 
 
12
0 

 
 
 
 

30 
30 
60 
60 

 
 
 
     25   
 
5 
 
120 
 
 
 
 
30 
22 
 
497 

63.  MUHA ELENA Industrie 
Alimentara 

Gradul II/ 
2016 

- Curs de iniţiere în operare PC 
- Consiliere şi orientare şcolară 
- Dezvoltarea abilităţilor de 
proiectare a documentelor 
şcolare 
-Magister XXI modulul I 
-Magister XXI modulul II 
-Formator 
-Utilizarea TIC în procesul de 
predare-învățare 

40 
 
 
 
 

10
0 
89 
12
0 

 
 
 
 
 

30 
30 
22 

82 

64.  NECHIFOR 
ANDREEA 

Alimentaţie 
Publică 

Grad II/ 
2020 

- Master: Controlul şi expertiza 
produselor alimentare 
- DPPD (Nivelul I, II)  
- Auditor intern HACCP / ISO 
22000; 1999 
- Certificat de competenţe 
anteprenoriale 

2 
ani 

 
  
 

60 

120 
 

60 
 
 

  180 

65.  NICHIFORIUC 
IULIANA 

Engleză Gradul II/ 
2017 

- Introducere in tehnologia 
informaţiei  
- Dimensiuni europene în 
predarea/învăţarea limbii 
engleze 
 

56 
 
89 

16 
 
    25 
 
   41 

66.  OCU 
NICULINA 
 

Turism Grad II/ 
2020 

Curs de formare CEAC 
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67.  PISARIUC 
IOANA 

DSP servicii Debutant 
2020 

   

68.  PÎSLAR 
ANGELICA 

Stiinte 
Sociale 

I / 2007 - Cursuri postuniversitare de 
Management educaţional 
- Instruire în societatea 
cunoaşterii 
- Consiliere şi orientare şcolară 
- Auditor in domeniul calitatii 
-Programul de dezvoltare a 
competenţelor de evaluare ale 
cadrelor didactice 
- Mentor 
- Şcoala incluzivă - şansa 
fiecăruia 
- Educaţie Economică şi 
antreprenorială eficientă 
 -Formator naţional 
-Magister XXI modulul I 
-Magister XXI modulul II 
-Cursuri postuniversitare: 
Economie şi educaţie 
antreprenorială 
-Formarea continuă a 
profesorilor de economie şi 
matematică 
-Inregistrarea electronica a 
autoevaluarii -Curs de formare 
Aracip 
-Un profesionist în sistemul de 
învăţământ  
- Impact dificultăţi de învăţare 
- Comunicare eficientă 
- Admistrarea reţelor de 
calculatoare şi a laboratoarelor  
-Performanță în evaluare 
-Utilizarea TIC în procesul de 
predare-învățare 
 
 

2a
ni 
 

90 
24 
 
 

40 
 
 
 
 
 
 
 

10
0 
89 
 
 
 
 
 
 
 

18 
 
89 
h 
1 L 
 
 
 
12
0 

150 
 

25 
- 
 
 

15 
 

25 
25 

 
 
 
 
 

30 
30 
90 

 
50 

 
 
 
 

5 
 

25 
 

23 
25 

   25 
 
30 
22 

  580 

69.  POPESCU 
IONELA- 
MIHAELA 

Ecologie Gradul II/ 
2018 

-Protecția consumatorului 
Curs de formare CEAC 
 

  

70.  POPESCU 
LILIANA 

Industria 
Alimentara 

Gradul II/ 
2018 

   

71.  ROŞCĂNEANU 
ALINA 

Istorie Def./ 
2013 

- Baza pregatirii personalului 
didactic  
 -Magister II 
Curs de formare CEAC 

40 
 
 89 

 
 
30 
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72.  ROTAR ANA Industrie 
Alimentara 

II /  
1999 

-Cursuri de formare de 
specialitate 
- Metode şi tehnici active de 
învăţare. Proiectarea didactică 
- Învăţarea centrată pe elev 
- Consiliere şi orientare şcolară 
-Performanță în evaluare 
 

 
30 
 
 

24 
 

12
0 

- 
- 
 
- 
- 
 

30 

73.  ROTARIU 
ROXANA- 
MIRELA 

DSP 
Servicii 

Definitiv/ 
2014 

- Master: tursim si dezvoltare 
regionala  
- DPPD (NIVELUL I, II) 

 60 

74.  RUSU SIMONA  Engleza I / 2014 - Seminar- Prevenirea abuzului 
şi a exploatării sexuale a 
copilului 
- Metode şi tehnici active de 
învăţare.      Proiectarea 
didactică 
- Consiliere şi orientare şcolară 

 
 

30 
 

24 

- 
- 
 
 
- 

75.  SABIN MARIŢA Alimentaţie 
Publică 

Definitiv/ 
1994 
 

   

76.  SANDU ANA 
MARIA 

Educatie 
artistica 

Definitiv    

77.  SCHIPOR 
NICOLETA 

Ind. alim Grad 
I/2020 

- Operator calculator electronic 
si retele 
- DPPD, nivelul I  
- DPPD, nivelul II 
- Master –Management şi 
Administrarea Afacerilor 
-Magister XXI modulul I 
-Magister XXI modulul II 
-Valente culturale ale sanatatii 
si securitatii in munca 
-Inregistrarea electronica a 
autoevaluarii -Curs de formare 
Aracip 
-Performanță în evaluare 
Curs de formare CEAC 

15
0 
 
 
 
 

2 
ani 
10
0 
89 
18 
12
0 

 
 

30 
30 

120 
 

30 
30 

 
 
    5 
 
30 

275 

78.  SCRIPCĂ 
MARIA 

Chimie I / 1995 - Cursuri de iniţiere în utilizarea 
PC 
- Seminar- Prevenirea abuzului 
şi a exploatării sexuale a 
copilului 
- Metode şi tehnici active de 
învăţare. Proiectarea didactică 
- Paideia- Proiectarea, 
organizarea şi evaluarea 
activităţii didactice 
- Consiliere şi orientare şcolară 
-Magister XXI modulul I 
-Magister XXI modulul II 
-Performanță în evaluare 
 

24 
 
 

30 
 

90 
 

24 
 
 
 

10
0 
89 
 

- 
- 
 
- 
 

30 
 
- 
 
 
 

30 
30 
30 

     



Planul de acţiune al şcolii Colegiul Andronic Motrescu Rădăuţi 

 

102  

12
0 
 

120 

79.  SÎMBOTELEC
AN EMANUEL 

Educatie 
Fizica 

I / 2010 - Seminar- Prevenirea abuzului 
şi a exploatării sexuale a 
copilului 
- Metode şi tehnici active de 
învăţare. Proiectarea didactică 
-Operare PC 
- Seminar- Activităţi recreative 
- Consiliere şi orientare şcolară 
- Legislație și deontologie în 
educație 
-Performanță în evaluare 
 

 
 

30 
 
 
 

24 
 

89 
 

12
0 

- 
 
- 
 
- 
- 

22- 
 
 
 

30 

80.  SFINȚIȚCHI 
NICOLETA 

Limba 
germană 

Debutant/
2018 

   

81.  SÎMBOTELICA
N MIRELA 

Cabinet 
psihopedag
ogic 

Grad II/ 
2020 

   

82.  ŞTEFAN 
FLORIN 

Matematica I / 1998 -Managementul activităţilor de 
formare a cadrelor didactice 
-Performanță în evaluare 
 

 
 

12
0 

30 

83.  TATAR VASILE Limba 
engleză 

Gradul II/ 
2015 

Curs de formare CEAC 
 

  

84.  TIRONEAC 
VICTORIȚA 

Matematică Gradul I/ 
2009 

-Utilizarea TIC în procesul de 
predare-învățare 

 22 

85.  TOMIUC OANA Protecția 
mediului 

Definitiv 
/2018 

   

86.  TOFANESCU 
ANA MARIA 

Geografia 
turismului 

definitiv / 
2016 

Curs de formare CEAC 
 

  

87.  URSACHI 
MARIA 
DORINA 

Informatică  Definitiv/2
016 

Master știința și ingineria 
calculatoarelor USV 
Abordări moderne în 
psihopedagogia specială  

 90 
 

37 
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88.  VIŢEGA 
CRISTINA 

Romana  I / 2008 -Metode şi tehnici active de 
învăţare. Proiectarea didactică 
- Paideia- Proiectarea, 
organizarea şi evaluarea 
activităţii didactice 
- Curs de iniţiere IT şi utilizare 
AEL 
- Consiliere şi orientare şcolară 
-mentor 
-Master:Managementul 
instituţiilor educaţionale 
- DeCeE 
- Instruire în societatea 
cunoaşterii  
- administrarea reţelelor de 
calculatoare şi a laboratoarelor 
informaticii  
-  Impact – dificultăţi de învăţare 
 - Educație interculturală pentru 
o școală nouă 
-Personalul didactic-promotor al 
învățării 
- Legislație și deontologie în 
educație 
-Performanță în evaluare 
-Utilizarea TIC în procesul de 
predare-învățare 
Curs de formare CEAC 

30 
 

90 
 

90 
24 
 
2 

ani 
 
 
60 
89 
 
 
89 
 
80 
 
89 
 
 
 
12
0 

- 
 

30 
 

25 
- 

 
 
 
 

90 
 
   25 
 
 
    25 
 
     23 
15 
 
5 
 
22 
 
30 
22 
 

312 

89.  VÎRTEA ALINA 
TEODORA 

Religie I / 2013 -Magister XXI modulul I 
-Tehnici de comunicare şi 
negociere 
-Competenţe digitale-religie 
-Utilizarea TIC în procesul de 
predare-învățare 
 
 

10
0 
60 
40 

30 
17 
15 
22 

84 
 
 

90. VISINOVSCHI 
AGNES 
IULIANA 

Lb. si 
Literatura 
Romana 

Grad II / 
2018 
 

- - Competenta si performanta 
didactica la limba si literatura 
romana 

- - Dezvoltare profesionala 
continua pe componenta 
instruirii diferentiate a elevilor 

- -Comunicare.Eficiență. 
Dezvoltare 

- - Legislație și deontologie în 
educație 

3 L 
 
 
3L 
 
 
89 

25 
 
 
   25 
25 
 
 
22 
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Anexa 8 

 
 
 
 

TABEL CENTRALIZATOR 
CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ      

2020-2021 
 

Nr. 
crt 

Denumire CDL Domeniul de 
pregătire 

Tipul CDL Clasa Autorii  

1 Organizarea 
activității 

personalului de 
servire din zona 

Rădăuți 

Turism si 
alimentație 

Extindere IX liceu Buliga Cristina  
Florea Cristina 

2 Aplicarea 
sistemelor de 

servire în 
restaurație 

Alimentație Extindere X liceu Florea Cristina 
Nechifor 
Andreea 

3 Valorificarea 
patrimoniului  

cultural și turistic al 
județului Suceava  

Turism Extindere X liceu Buliga Cristina 
Ocu Niculina 

4 Patrimoniul turistic 
al județului Suceava 

Turism Extindere X inv. 
prof 

Buliga Cristina 
Țibu Narcisa 

5 Organizarea 
activității 

personalului de 
servire din zona 

Rădăuți 

Turism și 
alimentație 

Extindere IX inv. 
prof. 

Buliga Cristina  
Florea Cristina 

6 Aplicarea 
sistemelor de 

servire în 
restaurație 

Alimentație Extindere X înv. 
prof. 

Florea Cristina 
Nechifor 
Andreea 

7 Activități de servire 
utilizate în 

restaurantele din 
zona Rădăuți 

Turism și 
alimentație/ 

Ospătar, chelner, 
vânzător în unități 

de alimentație;  

Extindere XI  Florea Cristina 
Nechifor 
Andreea  

Buliga Cristina 
 

8 Succesul 
profesional 

 Lucrător hotelier Extindere XI  Buliga 
Cristina, 
Grijincu 

Brîndușa 

9 Materii prime și 
materiale în 

industria alimentară 

Industrie 
alimentară 

Extindere IX Moloci Cristina 
Schipor 
Nicoleta 

10 Materii prime și 
materiale în 

industria alimentară 

Industrie 
alimentară 

Extindere IX înv 
prof. 

Moloci Cristina 
Schipor 
Nicoleta 

11 Alimentație 
sănătoasă 

Industrie 
alimentară 

Extindere X Cioată 
Angelica 
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Muha Elena 

12 Alimentație 
sănătoasă 

Industrie 
alimentară/Brutar, 
patiser, preparator 
produse făinoase 

Extindere X Cioată 
Angelica 

Muha Elena 

13 Igiena în industria 
alimentară 

Tehnician în 
industria 

alimentară; 
Tehnician analize 

produse 
alimentare 

Extindere XI Moloci Cristina 
Hînțar 

Loredana 
Schipor 
Nicoleta 

14 Firma de exercițiu – 
rampa de lansare în 

cariere 

Tehnician în 
industria 

alimentară; 
Tehnician analize 

produse 
alimentare 

Extindere XII Moloci Cristina 
Hînțar 

Loredana 
Schipor 
Nicoleta 

15 Fenomene de risc 
în hidrologie 

Protecția mediului Extindere IX Popescu 
Ionela 

Dohotar Ciucă 
Nicoleta 

16 Elemente ecologice 
specifice ariilor 

protejate din județul 
Suceava 

Protecția mediului Extindere X Popescu 
Ionela 

 

 Protecția muncii în 
domeniul protecției 

mediului 

Protecția 
mediului/Tehnician 
ecolog și protecția 
calității mediului 

Extindere XI  Popescu 
Ionela 

Dohotar Ciucă 
Nicoleta 

 

17 Calitatea mediului Protecția 
mediului/Tehnician 
ecolog și protecția 
calității mediului 

Extindere XII Popescu 
Ionela 

Dohotar Ciucă 
Nicoleta 

 

18 Creșterea 
animalelor în 

bazinul Rădăuți 

Agricultură Extindere  IX Iosub Oana 
Nechifor 
Andreea  

19 Tehnologia creșterii 
albinelor 

Agricultură Extindere  X Iosub Oana 
Nechifor 
Andreea  

20 Bolile interne ale 
animalelor 
domestice 

Tehnician 
veterinar 

Extindere  XI 
Tehn. 
Vet. 

Iosub Oana 
 

21 Anatomie 
patologică 

Tehnician 
veterinar 

Extindere  XII 
Tehn. 
Vet. 

Iosub Oana 
 

22 Organizarea și 
funcționarea 

unităților economice 
din zona Rădăuți 

Comerț  Extindere   IX Hurjui  Amalia 

23 Firma de exercițiu – 
cea mai bună 

Tehnician în 
activități 

Extindere  XI Boțic Simona 
Buliga Cristina 
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practică economice/ 
Tehnician în 

turism/ 
Organizator 
banqueting 

24 Succesul 
profesional 

Tehnician în 
activități 

economice/ 
Tehnician în 

turism/ 
Organizator 
banqueting 

Extindere  XII Boțic Simona 
Buliga Cristina 

25 Igiena și estetica 
produselor de 

cofetărie patiserie 

Cofetar, patiser Extindere  XI Moloci Cristina 
Schipor 
Nicoleta 
Hînțar 

Loredana 

 
 
 

                                               CURRICULUM  LA DECIZIA ŞCOLII 
                                                          AN ŞCOLAR 2020-2021 
 

Nr. 
crt 

Clasa Aria curriculară Disciplina Denumire CDȘ Profesor  

1.  XI A 
 

 Istorie Istoria recentă a 
României 

Andrusiac Loredana 

2.   Istorie Istoria monarhiei 
din România 
(1866-1947) 

Andrusiac Loredana  

3.   Istorie Aprofundare Andrusiac Loredana 
4.  XII B, 

C 
 

 Istorie O istorie a 
comunismului din 

România 

Andrusiac Loredana 
Roșcăneanu Alina 

5.   Istorie România în epoca 
primului război 

mondial 1914-1920 

Andrusiac Loredana 
Roșcăneanu Alina 

6.   Istorie Aprofundare Andrusiac Loredana 
Roșcăneanu Alina 

7.  IX A  Geografie Geografia 
orizontului local și 

apropiat 

Cuciureanu Dorin 

8.  X A  Geografie Călător pe 
mapamond 

Grosariu Simona 

9.  XI A  Geografie Europa- elemente 
ale cadrului 

natural, economic 
și social 

Grosariu Simona 
Cuciureanu Dorin 

10.  XII B  Geografie Europa – UE – 
România – 

geografie aplicată 

Grosariu Simona 

11.  XII C  Geografie În jurul lumii – 
călătorii fascinante 

Cuciureanu Dorin 
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pe glob 
12.   XI A 

 
 Socio- umane Adolescență și 

autocunoaștere 
Pîslar Angelica 

13.   Socio- umane Istoria filosofiei 
 

Pîslar Angelica 

14.   Socio- umane Psihologie și 
comunicare 

Pîslar Angelica 

15.   Socio- umane Istoria vizuală a 
artei 

Pîslar Angelica 

16.   Socio- umane Introducere în etică Pîslar Angelica 
17.  XII A  Socio- umane Aplicații ale  logicii Pîslar Angelica 
18.   Socio- umane Introducere în etică Pîslar Angelica 
19.   Socio- umane Filosofia ca sistem Pîslar Angelica 
20.   Socio- umane Filosofia Greciei  

antice 
Pîslar Angelica 

21.   Socio- umane Filosofie 
românească 

Pîslar Angelica 

22.   Socio- umane Explorarea 
dreptului umanitar 

Pîslar Angelica 

23.   XII C 
 

 Socio- umane Adolescență și 
autocunoaștere 

Hrihorciuc Otilia 

24.   Socio- umane Logica – teorie și 
practică 

Hrihorciuc Otilia 

25.  XI B, 
C 

 Socio- umane Educație financiară Baharnicean Valentin 

26.  XI  
 

 Biologie Bolile umane și 
prevenirea 
acestora 

Cojocariu Adrian 

27.   Biologie Conservarea 
biodiversității în 

România 

Cojocariu Adrian 

28.  XII   Biologie Tipologia 
problemelor de 

anatomie și 
fiziologie umană și 

genetică 

Cojocariu Adrian 

29.  XII 
 

Științe 
 

Chimie Legile 
fundamentale ale 

chimiei 

Scripcă Maria 

30.  Matematică Matematica în 
concursuri și 

examene 

Dumitrescu Oana 

31.  XII  Matematică Aprofundare Dumitrescu Oana 
32.  X Limbă și 

comunicare 
Limba engleză 
 

Limba engleză în 
conversație 

Laurus Adia, Rusu 
Simona, Nichiforiuc 
Iuliana, Tatar Vasile, 
Cazan Alexandru 

33.  XI Limbă și 
comunicare 

Abilități de 
comunicare și 
înțelegere a 

textelor audiate 

Laurus Adia, Rusu 
Simona, Nichiforiuc 
Iuliana, Tatar Vasile, 
Cazan Alexandru 

34.  XII 
 

Limbă și 
comunicare  

Performanță în 
redactarea textelor 

Laurus Adia, Rusu 
Simona, Nichiforiuc 
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scrise Iuliana, Tatar Vasile, 
Cazan Alexandru 

35.  Limbă și 
comunicare 

Cultură și civilizație 
engleză și 
americană 

Laurus Adia, Rusu 
Simona, Nichiforiuc 
Iuliana, Tatar Vasile, 
Cazan Alexandru 

36.  IX  Limba franceză 
 

Pe urmele 
bucătăriei franceze 

Donisan Anca 

37.  X  Lumea francofonă Donisan Anca 
38.  XI  Teatrul în limba 

franceză 
Donisan Anca 

39.  XII Limbă și 
comunicare  

Limba franceză 
prin muzică și joc 

Donisan Anca 

40.  IX Limbă și 
comunicare 

Limba și  
literatura  
română 

Arta dramatică, 
arta teatrală 

Ciobîcă Paula 

41.  Limbă și 
comunicare 

Limba și  
literatura  
română 

Lectura și abilitățile 
de viață 

Coroamă Viorica,  
Ciobîcă Paula 

42.  Limbă și 
comunicare 

Limba și 
 literatura  
română 

Cronotopul în 
operele scriitorilor 

români 

Vișinovschi Agnes 
Husdup Adriana 

43.  X 
 

Limbă și 
comunicare 

Limba și  
literatura  
română 

Arta dramatică Laurus Adia 
Coroamă Viorica 

44.  Limbă și 
comunicare 

Limba și 
 literatura  
română 

Cultivarea limbii Ciobîcă Paula 

45.  Limbă și 
comunicare 

Limba și 
 literatura 
 română 

Literatură și film Ciobîcă Paula 
Coroamă Viorica 

46.  Limbă și 
comunicare 

Limba și 
 literatura  
română 

Cronotopul în 
operele scriitorilor 

români 

Vișinovschi Agnes 
Husdup Adriana 

47.  XI Limbă și 
comunicare 

Limba și  
literatura  
română 

Dezbatere, oratorie 
și retorică 

Coroamă Viorica  
Ciobîcă Paula 

48.  Limbă și 
comunicare 

Limba și  
literatura  
română 

Cultură și mitologie Coroamă Viorica  
Ciobîcă Paula 

49.  Limbă și 
comunicare 

Limba și  
literatura  
română 

Arta dramatică Ciobîcă Paula 
Laurus Adia 

50.  Limbă și 
comunicare 

Limba și 
 literatura  
română 

Curente literare în 
context european 

Coroamă Viorica  
Laurus Adia 

51.  Limbă și 
comunicare 

Limba și  
literatura  
română 

Cultură și civilizație 
românească 

Ciobîcă Paula 

52.  Limbă și 
comunicare 

Limba și  
literatura  
română 

Jurnalism Ciobîcă Paula 
Laurus Adia 

53.  Limbă și Limba și Managementul Ciobîcă Paula 
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comunicare  literatura  
română 

comunicării Laurus Adia 

54.  Limbă și 
comunicare 

Limbă și  
comunicare 

Lectura și abilitățile 
de viață 

Coroamă Viorica 
Ciobîcă Paula 
 

55.   Limbă și 
comunicare 

Limbă și  
comunicare 

Personajul în 
romanul interbelic 

Husdup Adriana 
Vișinovschi Agnes 

56.  XII Limbă și 
comunicare 

Limba și  
literatura  
română 

Comunicare și 
discurs 

Ciobîcă Paula 
Vițega Cristina 
Laurus Adia 

57.  Limbă și 
comunicare 

Limba și 
 literatura  
română 

Literatură și film Ciobîcă Paula 
Laurus Adia 
Coroamă Viorica 

58.  Limbă și 
comunicare 

Limba și 
 literatura  
română 

Curente literare Coroamă Viorica 
Vițega Cristina 
Laurus Adia 

59.  Limbă și 
comunicare 

Limba și  
literatura  
română 

Rădăcini latine în 
cultura și civilizația 

românească 

Ciobîcă Paula 
 

60.  XII  Limbă și 
comunicare 

Limba și  
literatura  
română 

Personajul în 
romanul interbelic 

Husdup Adriana 
Vișinovschi Agnes 

61.  XII  Limbă și 
comunicare 

Limba și  
literatura  
română 

Algoritmul lecturii 
unui text 

Coroamă Viorica 
Vițega Cristina 
Laurus Adia 

62.  XII  Limbă și 
comunicare 

Limba și  
literatura  
română 

Algoritmul lecturii și 
interpretarea unui 

text literar 

Vițega Cristina 

63.  XII  Limbă și 
comunicare 

Limba și  
literatura 
 română 

Elemente de 
mitologie 

Coroamă Viorica 
 

64.  XII  Limbă și 
comunicare 

Limba și  
literatura  
română 

Textul dramatic și 
arta teatrală 

Coroamă Viorica 
 

       
                                                                                        
 

Anexa 9 

Rezultate la activităţi extracurriculare (anul şcolar 2019/2020) 
 

 

Proiecte şi activităţi de dezvoltare a noilor educaţii 
 

 participarea la activități de ecologizare - Let′s do′it 21 septembrie 2019 (prof. Moloci Cristina, 

prof.  Drîmbă Silvia, prof. Drîmbă Florin,  prof. Florea Cristina, prof. Popescu Ionela, prof. 

Dohotar Nicoleta, prof. Tomiuc Oana, prof, Schipor Nicoleta, prof. Gavra Ariadna,  prof. Bidalac 

Narcisa, prof. Dohotar Nicoleta, prof. Sabin Marita. 

 participarea la activități de voluntariat, seminar – Încredere în sine/ Pașaport pentru succes în 

școli – 2 octombrie 2019 
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 activitate desfășurată în cadrul acțiunii Holocaustul, prof. Moloci Cristina, în colaborare cu 

doamna prof. Roșcăneanu Alina (clasa a X-a brutari, clasa a XI-a H) – 9 octombrie 2019 

 participarea cadrelor didactice la simpozionul organizat de Universitatea Ștefan cel Mare Suceava 

- Profilul inginerului de industrie alimentară – între percepție și cerințe – ediția a V-a, 16.10.2019, 

în colaborarea cu S.C. Mopan S.A. Suceava, agent economic (prof. Moloci Cristina, prof. Juravle 

Maria, prof. Schipor Nicoleta, prof. Cioată Angelica, prof. Ilișoi Alina) 

 participarea la Balul bobocilor – desfășurat la Casa de Cultură a municipiului Rădăuți  - 

08.11.2019 

 participarea la proiectul Rose  

 parteneriat încheiat cu Școala Gimnazială Specială „Sfântul Stelian” Rădăuți (prof. Schipor 

Nicoleta, prof. Gavra Ariadna, prof. Rotar Ana, prof. Moloci Cristina)  

 Schimb de experiență cu Liceul Special Bivolărie (prof. Schipor Nicoleta, prof. Gavra Ariadna, 

prof. Rotar Ana, prof. Moloci Cristina) 

 Proiect de parteneriat educațional regional – Educație pentru Sănătate (prof. Schipor Nicoleta, 

prof. Moloci Cristina) 

 Expoziția “Crăciunul eco” (prof. Popescu I., Tomiuc O., Dohotar N.) 

  

Conferințe: 

 SuperTeach - Suceava; 

 Seminar Regional E – Twinning - Iași (Gavra A.); 

 Conferința Arhitecții Educației- Cluj-Napoca  (Gavra A.); 

 „Dezbateri privind intervenția pentru promovarea sănătății mintale”, organizat de către USV, 

Suceava (Giuraniuc E., Gavra A.) 

 „Educația timpurie dezvoltarea competențelor lingvistice ale copiilor de 2-6 ani prin activități 

ludice”, organizat de către USV, Suceava (Giuraniuc E.); 

 Conferințele despre școala on-line, organizate de Fundația Dan Voiculescu (Giuraniuc E.); 

 Seminarul „Încrederea în sine în școală” în cadrul programului de dezvoltare a inteligenței 

emoționale în școli, formator Simona Ciff, din data de 2 octombrie, Rădăuți (Giuraniuc E., Gavra 

A.); 

 Conferința interjudețeană „Metode modern de predare-evaluare și terapie a copiilor cu cerințe 

educative special”, Ediția II, Craiova, 24 octombrie 2019 (Giuraniuc E.) 

 Conferința Națională „Strategii Educaționale de succes pentru incluziune”, Ediția a III-a, Craiova, 

29 noiembrie 2019 (Giuraniuc E.) 
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 Simpozionul Internațional „VALEUEROP+”, tema simpozionului „Valori culturale europene 

valorificate prin intermediul unor instrumente numerice”, Colegiul Național „Lucian Blaga”, 

Sebeș; (Giuraniuc E.) 

 Proiectul Internațional INTERNET FRIEND OR ENEMY , pe platforma eTwining în perioada 

septembrie-octombrie 2019 (Prof. Bidalac Narcisa) 

 Proiectul Educațional O viață sănătoasă desfășurat în perioada octombrie 2019-iunie 2020, în 

parteneriat cu Colegiul Economic Dimitrie Cantemir Suceava(Prof. Bidalac Narcisa) 

 PROIECTUL NATIONAL ,,File De Tradiție Multiculturală În Spațiul Românesc” ,ediția a III- a, 

în perioada decembrie 2019-mai 2020; la următoarele secțiuni: Concurs  National  ,,Magia  

sărbătorilor  de  iarnă  în  spațiul multicultural românesc”, Simpozion Internațional “Provocări  

educaționale  în  context contemporan”, Conferință Internațională ,,Tradiții  strămoșești la românii 

de pretutindeni ” , Revistă  ,,Magistrum” – cu publicație proprie (Prof. Bidalac Narcisa) 

 Participarea la acțiunile organizate în cadrul proiectului Noaptea cercetătorilor în data de 27 

septembrie 2019(Prof. Bidalac Narcisa) 

 Conferințele internaționale interdisciplinare EPHES și PHEADE în perioada 17-19 octombrie 

2019, organizate în cadrul USV (Prof. Bidalac Narcisa) 

 Proiectul Educațional Natură și biodiversitate desfășurat în perioada octombrie 2019-iunie 2020, 

în parteneriat cu Colegiul Economic Dimitrie Cantemir Suceava (Prof. Bidalac Narcisa) 

 Conferința Recuperarea copiilor cu multiple dizabilități , organizată de Facultatea de Științe ale 

Educației din cadrul USV în 1 noiembrie 2019 

 Conferința internațională Educație online în perioada 6-11 iulie 2020 

 Blog al catedrei de turism : www.catedraservicii-turism.com (wix.com) 

 Lansarea şi derularea unor proiecte E-Twinning 

 

Activități din SNAC 

 

Proiect educațional „DIN SUFLET PENTRU VOI...PENTRU NOI” 

Proiect educațional „ÎMPREUNĂ PENTRU UN VIITOR MAI BUN!” 

 

ACTIVITĂȚI 

Săptămâna legumelor și a fructelor donate - 25- 29 nov. 2019 

Rezultate - colectarea, sortarea, împărțirea și donarea fructelor și legumelor, precum și a conservelor 

realizate din acestea; pachete distribuite unor copii nevoiași de la scoala parteneră precum și familiilor 

nevoiașe luate în evidența Parohiei ”Sf. Dumitru”,  

- parteneri - Școala gimnazială specială ”Sf. Stelian”, Scoala cu clasele I-VIII ”Gheorghe Popadiuc”, 

Grădinița ”Scufița Roșie”, Parohia ”Sf. Dumitru” Rădăuți 

http://www.catedraservicii-turism.com/
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Atelier de pictură - Marea Unire - 29 noiembrie. 2019  

Rezultate - organizarea unui atelier de pictură (Realizarea unui afiș de promovare al evenimentului, 

realizarea schițelor pe pânză cu și pentru beneficiari, dirijarea activităților creative pe grupe, activități 

practice, prepararea unor prăjituri pentru beneficiari), icoane pe pânză; 

- parteneri - Scoala cu clasele I-VIII ”Gheorghe Popadiuc”, Grădinița ”Scufița Roșie”, Parohia ”Sf. 

Dumitru” Rădăuți 

Ajutorul Moșului- Handmade by us - 4-8 dec. 2019 

 Rezultate - crearea unor felicitări și decorațiuni pentru Crăciun, realizarea a 30 felicitări pentru Crăciun și 

a 30 de decorațiuni. 

- parteneri - Școala gimnazială specială ”Sf. Stelian”, Scoala cu clasele I-VIII ”Gheorghe Popadiuc”, 

Grădinița ”Scufița Roșie”, Parohia ”Sf. Dumitru” Rădăuți 

Atelier de creație -18 dec 2019 

Rezultate - organizarea unui atelier de creație (Realizarea unui afiș de promovare al evenimentului, 

pregătirea materialelor cu și pentru beneficiari, dirijarea activităților creative pe grupe, activități practice, 

prepararea unor prăjituri pentru beneficiari), decorațiuni de Crăciun; 

- parteneri - Scoala cu clasele I-VIII ”Gheorghe Popadiuc”, Grădinița ”Scufița Roșie”, Parohia ”Sf. 

Dumitru” Rădăuți 

Hristos se naște/ Îngerii cântă! - Decembrie 2019 

Rezultate - □Pregătirea unui program artistic – colinde de Crăciun pentru bătrânii de la Căminul de 

pensionari Rădăuți și pentru bătrânii aflați în dificultate, luați în evidență de către Parohia ”Sf. Dumitru” 

Rădăuți   

□ Colindarea unor bătrâni aflați în dificultate (în evidență la Parohia”Sf. Dumitru ” Rădăuți) 

□ Oferirea felicitărilor/ decorațiunilor, realizate hand-made de voluntari, într-un cadru festiv, bătrânilor 

- parteneri - Scoala cu clasele I-VIII ”Gheorghe Popadiuc”, Grădinița ”Scufița Roșie”, Parohia ”Sf. 

Dumitru” Rădăuți 

De Crăciun... aducem bucurie! – Decembrie 2019 

Rezultate - colectarea, sortarea, împărțirea și donarea alimentelor, rechizitelor și  jucăriilor; 

30 pachete distribuite bătrânilor, copiilor, precum și familiilor aflate în dificultate. 

- parteneri - Școala gimnazială specială ”Sf. Stelian”, Scoala cu clasele I-VIII ”Gheorghe Popadiuc”, 

Grădinița ”Scufița Roșie”, Parohia ”Sf. Dumitru” Rădăuți 

Portretul meu - Ianuarie 2020 

Rezultate - realizarea unor ateliere de lucru în care beneficiarii și voluntarii vor realiza desene, vor citi 

povești specifice diverselor tipuri de temperament, descoperirea propriului temperament cu ajutorul 

voluntarilor , prin intermediul activităților propuse 

- parteneri - Școala gimnazială specială ”Sf. Stelian”, Scoala cu clasele I-VIII ”Gheorghe Popadiuc”, 

Grădinița ”Scufița Roșie” 
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Mărțișoare dulci; Vestitorii primăverii –Februarie  2020 

Rezultate - realizarea unor mărțișoare hand-made, precum și a unor dulciuri (acestea vor fi transformate 

în ”mărțișoare comestibile”), oferirea unor mărțișoare hand-made, precum și a unora comestibile, 

beneficiarilor acestei acțiuni (copii, bătrâni, precum și a unor familii aflate în dificultate) 

- parteneri - Parohia ”Sf. Dumitru” Rădăuți 

 

Colegiul „Andronic Motrescu” – coordonator SNAC, prof. Gavra Ariadna Ioana 

director prof. Drîmbă Florin  

cadre didactice voluntare: 

Prof. Maria Juravle, prof. Schipor Nicoleta, prof. Gavra Ciprian, prof. Drîmbă Silvia, prof. 

Andreea Nechifor, prof. Hurjui Amalia, prof. Dohotar Nicoleta, prof. Cioată Angelica, rof. Fodor 

Viorica, rof. Giuraniuc Elena, prof. Coroamă Viorica, rof .Cuciurean Dorin, prof .Laurus Adia, 

prof .Hrihorciuc Otilia, prof .Sîmbotelecan Mirela, prof .Moloci Cristina, prof .Dumitrescu Oana, 

prof .Bidalac Narcisa, prof. Popescu Ionela, ec. Luchian Maria 

 

Anexa 10 

Execuţia bugetară 

 
 

An 
financia

r 

Total 
venituri 

Total cheltuieli, din care: Cost mediu/elev 

chelt. de 
personal 

chelt. materiale burse investiţii liceu prof. 

2003 1.086.830 783.700 296.330 6.800 - 1.438 1.393 

2004 1.323.904 964.580 191.423 3.780 164.121 1.365 1.337 

2005 1.500.080 1.226.896 158.630 5.500 109.054 1.564 1.552 

2006 2.838.405 1.671.697 380.152 8.000 778.556 2. 821 2.810 

2007 2.110.078 1.755.023 250.456 4566 98.855 1. 880 1.865 

2008 26058 2.467.670 371.079 7.980 568.646 1.980 1.780 

2009 32558 3001814 309605 7200 157992 1975 1755 

2010 3092124 2819706 234418 3000 35000 2953 2953 

2011 2873329 2538860 331469 3000 - 2953 - 

2012 4692988 2564270 546369 888142 35000 2528 2528 

2013 4565003 2996236      

2014 5689216 3611032 643182 856773 150000 3020 
3174 

 

2015 5282867 3563004 576454 942388 201021 3020 3174 

2016 5240721 3591205 626000 768713 254803 3571 
3718 

 

2017 5394800 3966000 645000 651800 132000 4305 4533 

2018 7417300 5648000 704800 808500 256000 4990 
5351 

 

2019 9704700 7242000 291700 
129900

0 
281922   



Planul de acţiune al şcolii Colegiul Andronic Motrescu Rădăuţi 

 

114  

2020 9779276 7545076 713000 
109500

0 
250000   

 
Notă: toate sumele sunt exprimate în RON 

 
 
Anexa 11 

Date geografice referitoare la zona Rădăuţi 
 
Zona Rădăuţi, în partea nordică a judeţului Suceava, fiind situat pe locul al II-lea, după zona 

municipiului Suceava. La 1 ianuarie 2020, populaţia cu domiciliul în judeţul Suceava era de 

764123 locuitori, reprezentând 3,43% din populaţia României şi 19,13 % din populaţia regiunii 

Nord Est. (Sursa: PLAI 2020-2025). 

Regiunea ocupaţională Rădăuţi are o suprafaţă de 1190 km2, adică 14% din suprafaţa judeţului. 

Regiunea se învecinează: 

- la Nord, cu graniţa cu Ucraina; 

- la Est, cu oraşul Siret şi Podişul Dragomirnei; 

- la Sud, cu comunele Cacica şi Pîrteşti; 

- la Sud-vest, cu Obcina Mare a Bucovinei; 

- la Vest, cu Obcina Feredeului. 

Zona Rădăuţi cuprinde următoarele 23 localităţi: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Harta zonei Rădăuţi 

 

Harta zonei Rădăuți 

Anexa 12 

Structura populaţiei ocupate 
Indicatori statistici ai pieții muncii conform datelor din balanța forței de muncă (BFM) 

mii persoane 

 
Judeţul 

Suceava 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Populaţia 

activă – 

257,3 244,6 251,8 249,8 246,4 237,7 231,9 229,5 231,6 
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Total 

Populaţia 

ocupată – 

Total 

238,4 232,7 237.9 233,6 230,0 222,4 217,4 217,1 219,7 

%  

Rata de 

activitate 

58,0 54,5 55,6 54,9 64,5 62,4 60,4 59,8 61,0 

Masculin 60,5 53,3 55,0 56,0 65,0 63,2 62,8 62,2 63,5 

Feminin 55,3 55,3 56,0 53,6 64,1 61,4 57,3 57,0 58,1 

Rata de 

ocupare 

53,7 51,9 52,5 51,3 60,2 58,4 56,4 56,6 57,8 

Masculin 55,7 50,5 52,0 52,0 60,2 58,8 58,6 58,6 60,2 

Feminin 51,8 

 

53,4 

 

53,0 

 

50,5 

 

60,3 

 

57,8 

 

54,1 

 

54,2 

 

55,2 

Sursa: Anuarul Statistic 2019 
 

Evoluţia populaţiei ocupate civile pe activităţi ale economiei naţionale 
judeţul Suceava (mii persoane) 

 

Județul Suceava    2009   2010  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

TOTAL  234.0  238.4  232.7  237.9  233.6  230.0  222.4  217.4  217.1 219.7 

Agricultură şi 
silvicultură  

106.3  113.0  107.2  110.1  104.0  100.1  86.5  74.3  74.8 75.5 

Industrie  33.4  35.2  37.0  36.7   36.6  35.8  38.6  41.9  41.8 41.9 

Industrie 
extractivă 

1.3  1.4  1.4  1.3  1.4  1.7  1.7  1.5  1.4 1.5 

Industrie 
prelucrătoare 

30.5  29.8  31.5  31.4  31.7  30.6  33.6  36.7  36.7 36.6 

Energie electrică, 
termică, gaze, 
apă 

4.2  4.0  4.1  4.0  3.5  3.5  3.3  3.7  3.7 3.8 

Construcții  9.7  9.5  9.7  9.3  9.8  10.1  10.7  11.3  11.4 12 

Servicii  80.4  80.7  78.8  78.0  79.6  80.3  81.6  82.6  81.4 82.1 

Comerț  27.4  27.4  27.8  28.5  30.1  30.3  30.3  30.5  30.4 30.8 

Hoteluri, 
restaurante 

3.6  3.3  3.4  3.8  3.4  4.1  4.2  4.8  5.4 5.6 

Transport, 
depozitare, 
comunicații 

10.7  11.2  11.0  10.0  10.1  9.7  10.4  11.2  11.3 11.5 

Intermedieri 
financiare 

1.5  1.5  1.4  1.5  1.4  1.4  1.3  1.3  1.2 1.2 

Tranzacții 
imobiliare 

0.9  0.4  0.5  0.5  0.5  0.5   0.5  0.4  0.4 0.4 

Administrație 
publică și apărare 

7.7  6.8  6.7  7.1  7.8  7.7  7.8  5.2  5.5 5.4 

Educație  12.5  11.9  12.1  12.1  11.9  11.9  12.1  12.2  12.0 11.9 

Sănătate, 
asigurări sociale 

10.3  10.6  9.1  8.7  8.7  8.9  9.3  9.5  9.5 9.8 

Altele  5.8  6.0  5.2  5.8  5.7  5.8  5.7  6.5  5.7 5.5 

Sursa: Anuarul Statistic 2019 
 
 
 
Evoluția numărului mediu al salariaţilor pe activităţi ale economiei naţionale, în judeţul Suceava 
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mii persoane 

Județul Suceava    2010   2011  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

TOTAL  91901     94109 95393 95820 98879 102180 106312 100561 103489 

Agricultură şi 

silvicultură  

2559  2753  2996  2917  2962  3256  3460  3227 3297 

Industrie  21441  21203  22489  21565  21457  21361  25281  24411 24731 

Industrie extractivă 1293  1334  1301  1460  1633  1680  1476  1340 1387 

Industrie 

prelucrătoare 

16497  16368  17608  16938  16969  16820  20699  20123 20341 

Energie electrică, 

termică, gaze, apă 

3651  3501  3580  3167  2855  2861  3106  2948 3003 

Construcții  5749  6381  6163  5878  6689  7697  7853  7746 7982 

Servicii  59662  56897  52783  53541  55728  61244  63320  59298 60024 

Comerț  17135  16809  16861  16866  17442  20169  21016  18715 19492 

Hoteluri, 

restaurante 

2440  2299  2281  2430  2752  3750  4297  3950 4496 

Transport, 

depozitare, 

comunicații 

5521  5342  4970  5298  5639  6338  7086  6415 6316 

Intermedieri 

financiare 

1367  1330  1326  1321  1267  1325  1325  1075 1093 

Tranzacții 

imobiliare 

261  457  428  503  485  491  385  384 418 

Administrație 

publică și apărare 

5177  4673  4768  4856  5040  5103  5179  5113 5239 

Educație  11881  11454  11412  11459  11895  11893  11879  11751 11692 

Sănătate, asigurări 

sociale 

9464  8175  7756  7722  7754  8468  8761  8673 8948 

Altele  3143  2914  2981  3086  3454  3707  3392  3222 3330 

Sursa: PLAI 2020– 2025 
 

Anexa 13 

Situaţia şomerilor 
Evoluţia comparată a ratei şomajului înregistrată la AJOFM Suceava în 2019-2020 

 
Nr 
crt 

Luna2019 
Indicator 

Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sept Oct Noi Dec 

 

1. 
Rata şomajului 

% 
 

5,17 
 

5,16 
 

4,89 
 

4,59 
 

4,33 
 

4,60 
 

5,01 
 

4,99 
 

4,92 
 

4,83 
 

4,83 
 

4,76 

 

2. 
Şomeri 

beneficiari de 
indemn. 

 

3550 
 

3471 
 

3111 
 

2813 
 

2573 
 

2466 
 

2387 
 

2513 
 

2653 
 

2776 
 

2956 
 

3360 

 

3. 
Şomeri care nu 

benefic. de 
indemn. 

 

8429 
 

8470 
 

8214 
 

7822 
 

7444 
 

8191 
 

9209 
 

9037 
 

8750 
 

8417 
 

8233 
 

7671 

4. 
Total şomeri 
înregistraţi 

11979 11941 11325 10635 10017 10657 11596 11550 11403 
11193 11189 11031 

Nr 
crt 

Luna2020 
Indicator 

Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sept Oct Noi Dec 

1. 
Rata şomajului 

% 
4,72 4,69 4,49 4,44 4,39 4,64 4,99 5,06 5,01    

 

2. 
Şomeri 

beneficiari de 
indemn. 

 

3475 
 

3301 
 

3047 
 

3541 
 

3842 
 

3865 
 

3998 
 

4298 
 

4487 
   

 

3. 
Şomeri care nu 

benefic. de 
indemn. 

 

7462 
 

7570 
 

7342 
 

6739 
 

6319 
 

6870 
 

7565 
 

7422 
 

7113 
   

4. 
Total şomeri 
înregistraţi 

10937 10871 10389 10280 10161 10735 11563 11720 11600    

 

Sursa: PLAI 2020 – 2025 
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Structura șomerilor după statut, sex, mediu de provenienta, varsta, nivelul de instruire în județul 

Suceava – 2020 

Sursa: PLAI 2020-2025 
Structura şomajului 
înregistrat, după: 

Indicatori Nr. 
şomeri 

Pondere în total 
şomeri 

 

Statutul persoanei 
înregistrate 

Şomeri indemnizaţi, din care: 4487 38% 

- absolvenţi 611 5% 

Şomeri neindemnizaţi, din care: 7113 61% 

- beneficiari ai prevederilor 

Legii nr. 416/2001 
6985 60% 

Sex 
Femei 5624 48% 

Bărbaţi 5976 52% 

Mediul de provenienţă 
Urban 3764 32% 

Rural 7836 68% 

 

 
Vârstă 

Sub 25 ani 2858 25% 

25-29 ani 630 5% 

30-39 ani 1883 17% 

40-49 ani 2753 24% 

50-55 ani 1683 14% 

Peste 55 ani 1793 15% 

Nivelul de instruire, 
total şomeri 

Primar, gimnazial, profesional 7373 63% 

Liceal şi postliceal 6382 32% 

Universitar 545 5% 

Distribuţia nr. de şomeri indemnizaţi după nivelul de instruire 
Pondere în total 
şomeri indemnizaţi 

Nivelul de instruire, 
şomeri indemnizaţi 

Primar, gimnazial, profesional 2333 51% 

Liceal şi postliceal 1795 41% 

Universitar 359 8% 

 

Distribuţia nr. de şomeri neidemnizaţi după nivelul de instruire 
Pondere în total 
şomeri 
neindemnizaţi 

Nivelul de instruire, 
şomeri neindemnizaţi 

Primar, gimnazial, profesional 5040 71% 

Liceal şi postliceal 1887 27% 

Universitar 186 2% 

 
 

Anexa 14 

Date demografice 
 

 Evoluţia  populaţiei, pe grupe de vârstă  şi pe medii de provenienţă, la nivelul 
judeţului Suceava (2000 – 2015) 

Judeţul 
Suceava  

Ponderea populaţiei  
 0 – 14 ani (%) 

Ponderea populaţiei de 
 65 ani  şi peste (%) 

Total  Urban Rural  Total Urban Rural 

2000 21,9 19,9 22,9 12,9 8,1 15,6 

2001 21,5 19,0 22,8 13,3 8,5 15,9 

2002 21,0 18,1 22,5 13,8 9,2 16,1 

2003 20,4 17,0 22,1 14,0 9,6 16,2 

2004 19,9 17,9 21,4 14,3 10,9 16,9 
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 Evoluţia populaţiei, pe grupe de vârste, la nivelul judeţului Suceava (2000 - 2025) 
 

Judeţul 
Suceava 

Total 

Pe grupe de vârstă 

0 - 14 
ani 

15 - 59 
ani 

60 ani 
şi 

peste 

2000 717224 156896 429287 
13104

0 

2001 719134 154540 432825 
13176

9 

2002 707242 148457 427432 
13135

4 

2003 705547 143996 430463 
13108

8 

2004 705202 140225 434168 
13080

9 

2005 705752 136630 440332 
12879

0 

2006 705730 134912 442240 
12857

8 

2007 705878 132993 444195 
12869

0 

2008 706407 131381 472794 
10223

0 

2009 706720 129994 474715 
10201

1 

2010 708433 128939 479200 
10029

4 

2011 
708933 

 
19,3% 64,8% 17,3% 

2013 
708000  

 
125000  

 
482000 

 

10000
0  
 

2015 707000 123000 482000 
10200

0 
 

2020 702000 118000 477000 
10800

0 

2025 695000 112000 470000 11300

2005 19,4 17,2 21,0 14,5 11,2 17,0 

2006 19,1 16,9 20,8 14,5 11,3 16,9 

2007 18,8 16,7 20,4 14,5 11,3 16,9 

2008 18,6   14,5   

2009 18,4   14,4   

2010 18,2 32,8 22,7 14,2 39,2 32,5 

2011 19,3   15,9   

2013 17,6   14,0   

2015 17,8   14,0   

2020 17,49   15,92   
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0 

 

(Sursa – INS Suceava) 

An 
şcola
r 

  

                                                                      NIVEL  DE  EDUCAŢIE 
  

 Medi
u 
  

Preşcol
ar 
  

Prima
r 

Gimnazi
al 
  

Licea
l 

Profesion
al 
An  

complet 
SAM 

  

Postlice
al 

maistri Total 

2003 
URBA
N 7914 10834 14685 19992 6298 2996 1157 63876 

  RURAL 18515 29402 26926 1848 3657 1395 0 81743 

  Total 26429 40236 41611 21840 9955 4391 1157 
14561

9 

2004 
URBA
N 10827 10161 13313 20503 6674 5816 930 68224 

  RURAL 15570 28611 26258 2037 4089 2750 0 79315 

  Total 26397 38772 39571 22540 10763 8566 930 
14753

9 

2005 
URBA
N 10739 14421 16336 21019 0 5014 825 68354 

  RURAL 15206 23171 21450 2205 0 2402 0 64434 

  Total 25945 37592 37786 23224 0 7416 825 
13278

8 

2006 
URBA
N 10634 13252 15884 19869 1212 4058 408 65317 

  RURAL 14683 22892 20132 2112 1012 2122 0 62953 

  Total 25317 36144 36016 21981 2224 6180 408 
12827

0 

2007 
URBA
N 10131 12878 14588 23534 1735 3862 473 67201 

  RURAL 14658 21013 21796 1139 224 1833 0 60663 

  Total 24789 33891 36384 17712 1959 5695 473 
12786

4 

2008 Total 24527 33743 35250 25446 6770 - 554 
12629

0 

 
URBA
N 10133 12843 13922 22111 4980 - 554 64543 

 RURAL 14394 20900 21382 3335 1790 - - 61747 

2009 Total 25076 34359 36042 29099 7557 1104 903 
14332

7 

 
URBA
N 10686 13409 14758 27877 5784 1104 903 83708 

 RURAL 14390 20950 21284 1222 1773   59619 

2010 Total 25594 33953 35425 32250 4507 1377 912 
14302

3 

 
URBA
N 11008 13275 14514 30633 3738 1377 912 84462 

 RURAL 14586 20678 20911 1617 769   58561 

2011 Total 24693 32030 33082 
35791 

 
438  

  
2411   

 
12844

5 

2012 
 
 
 Total 

20868  
 

35625  
 

33086  
 

31852  
 1424 

 
 

2980       
    
    
 

12583
5 

2013 Total 20814 35743 32654 30328 1820  3483 
13179

3 

2014 Total 20924 35188 31344 28186 2882  3561 
12208

5 

2015 Total  19947 34465 30592 26538 3302  3434 11827
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(Sursa: INS şi Anuarul Statistic al Judeţului Suceava 
Evoluţia populaţiei şcolare pe medii de rezidenţă si zone ocupaţiona 
 

      Zona 
 Mediu 2003 2005 2006 

 
2007 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 
 
 

urban 28877 27956 26511 27072         

rural 19212 15296 17208 17081         

total 48089 43252 43719 44153         

Fălticeni 

urban 8857 8726 10076 10125         

rural 12589 10199 12598 12425         

total 21446 18925 22674 22550         

Siret 

urban 3275 2997 2724 2656         

rural 1695 1129 2223 2219         

total 4970 4126 4947 4875         

Vatra 
Dornei 

urban 5568 4362 3051 2986         

rural 5227 4481 4705 4692         

total 10795 8843 7756 7678         

Cîmpulu
ng  

urban 4705 4425 4945 5097         

rural 14792 13500 7190 7053         

total 19497 17925 12135 12150         

Gura 
Humorul

ui 

urban 3999 3806 4778 4849         

rural 4755 3339 3846 3789         

total 8754 7145 8624 8638         

Rădăuţi 

urban 8126 5829 13504 12995         

rural 23942 21886 14911 14825         

total 32068 27715 28415 27820         

Judeţul 
Suceava 

urban 63876 58101 
68603 65780 66580 100 103,3 8228

5 
7939

7 
7878

6 
796
92 

783
98 

rural 81743 69830 
62681 62084 59710 48,9 49,7 5454

1 
5417

8 
5300

7 
520
86 

499
71 

total 
14561

9 
127931 

12827
0 

12786
4 

126290 69,7 70,8 1368
26 

1335
75 

1317
93 

131
778 

 

 
128
369 

(Sursa: PLAI 2016 – 2020) 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

8 

2016/1
7 Total 

        
19687 34010 29738 25994 3624  3063 

11611
6 

2017/1
8 Total 19763 35159 27462 25744 3967  2728 

11482
3 

2018/1
9 Total 20193 35083 27157 25122 4054  2717 

11432
6 

2019/2
0 Total 20628 34492 26672 24248 4602  2523 

11316
5 

An 
şcolar 

  
                                                                      NIVEL  DE  EDUCAŢIE 
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