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    ARGUMENTAREA PLANULUI DE ACŢIUNE AL ŞCOLII  

         PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII reprezintă o necesitate de formulare 

a unei strategii pe termen mediu şi lung prin care acţiunile viitoare de instruire şi 

educaţie :  

 vor contribui la realizarea priorităţilor locale  

 vor răspunde cerinţelor pieţei muncii şi nevoilor individuale  

 vor îmbunătăţi calitatea educaţiei şi a instruirii oferite de şcoală  

 vor asigurara forţa de muncă calificată în mod corespunzător în zona în care este 

amplasată şcoala noastră  

 vor contribui la programele de formare continuă pentru tineri şi adulţi  

 vor lucra în parteneriat cu alte şcoli, parteneri sociali şi organizaţii autorizate în 

vederea furnizării unor servicii eficiente şi dezvoltării reţelelor locale       

 vor asigura utilizarea eficientă a resurselor (fizice şi umane)  

        Toate acestea trebuie să prevină eventualele eşecuri de instruire în ÎPT ce pot 

apărea datorită evoluţiei rapide de pe piaţa forţei de muncă .  

Fiecare şcoală deţine un rol distinct în cadrul planului general pentru învăţământul 

profesional şi tehnic din regiune. Fiecare şcoală trebuie să înţeleagă foarte clar 
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modul în care rolul său strategic îl completează pe cel al altor şcoli din zonă şi în 

ce fel acesta diferă de cel al altor şcoli.  

Fiecare şcoală trebuie să contribuie pentru a asigura egalitatea şanselor indiferent 

de vârstă, sex, etnie, deficienţe sau situaţia socio-economică a elevilor sau de 

situarea geografică a acestora. Şcolile vor lucra pe baze de colaborare pentru 

atingerea acestui obiectiv. Directorii şcolilor, managerii, consiliile de administraţie 

şi personalul trebuie să analizeze:  

     - ce fel de şcoală este (sau doreşte să fie);  

     -valorile care sunt importante în cadrul şcolii; 

     - pieţele cărora şcolile încearcă să li se adreseze şi dacă aceste pieţe au fost bine 

identificate, având în vedere activităţile altor furnizori; 

    -dacă aceste pieţe se vor schimba în viitor; 

     - în ce fel rolul şi scopurile şcolii diferă de cele ale altor şcoli (atât publice, cât 

şi private) din regiune;  

     - dacă şcoala adoptă cu adevărat principiul orientării spre client sau dacă 

activităţile sale au în centru oferta;  

     - modul în care poate colabora îndeaproape cu o serie de alţi parteneri, inclusiv 

cu alte şcoli şi tipul acestor parteneriate şi reţele; 
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Abrevieri şi glosar de termeni utilizaţi în document 

 

AJOFM Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

CA Consiliul de Administraţie 

CCD Casa Corpului Didactic 

CDL Curriculum  în Dezvoltare Locală 

CDS Curriculum la Decizia Şcolii 

CEAC Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii 

CES Cerinţe Educaţionale Speciale 

CLDPS Comitet Local pentru Dezvoltarea Parteneriatelor Sociale 

CNI Compania Naţională de Investiţii 

CP Consiliul Profesoral 

IMM Întreprinderi mici si mijlocii 

IPT Învăţământul Profesional şi Tehnic 

ISJ 

LDBT 

Inspectoratul Şcolar al Judeţului 

Liceul  Demostene Botez Trușești 

MEdCT 

MEN 

Ministerul Educaţiei , Cercetării şi Tineretului 

Ministerul Educației Naționale 

PAS  Planul de Acţiune al Şcolii 

PASC Planul de Acţiune al Şcolii pentru Asigurarea Calităţii 

PLAI Planul Local de Acţiune pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic 

PRAI Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământul Profesional şi 

Tehnic 

Rcm Responsabili de comisii metodice 

ROFUIP Regulament de organizare şi funcţionare a unitaâilor de învăţământ 

preuniversitar 
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Curriculum – desemnează, în general, ansamblul situaţiilor de învăţare organizate de o instituţie 

educativă. In ISCED si SNIE, curriculum-ul se referă la ariile de studii şi alocarea lor orara, ceea 

ce corespunde curriculum-ului cadru din învăţământul românesc. 

Educaţia persoanelor cu nevoi speciale – se referă la programele destinate unei categorii 

speciale de beneficiari: adulţi analfabeţi, persoane cu handicap, copii cu dificultăţi de învăţare, 

tineri proveniţi din medii dezavantajate, persoane spitalizate sau în situaţie de privare de 

libertate, nomazi, refugiaţi. Aceste programe se desfăşoară în instituţiile obişnuite (grădiniţe, 

şcoli, universităţi, centre de educaţie a adulţilor), sau în instituţii specializate. Începând cu 

Conferinţa Mondială de la Jomtien (1990), termenul de "persoane cu nevoi speciale" înlocuieşte 

pe cel de "handicapaţi" sau pe cel de "deficienţi", care au primit conotaţii peiorative. 

Program educaţional – este un set de activităţi educative organizate pentru a se realiza anumite 

obiective definite in prealabil prin intermediul unor sarcini concrete de învăţare (aceasta definiţie 

este folosită în sistemul ISCED, la care SNIE se raportează în mod sistematic). 

Ţinte concrete ("benchmarks") – reprezintă performanţele efective sau nivelul pe o scară de 

variaţie. Dacă indicatorii reprezintă informaţii relevante pentru starea de funcţionare a sistemului 

sau a anumitor componente ale acestuia, ţintele concrete desemnează valorile precise pe care 

indicatorii le pot avea la un moment dat. Ţintele sunt expresia parametrică a indicatorilor. De 

exemplu, indicatorul "participarea la învăţarea permanentă" se exprimă prin ţinta "rata de 

participare minimă a populaţiei active de 25-64 ani trebuie sa fie în anul 2011 de minimum 

12,5% în ţările U.E." (acest exemplu este extras din programul Comisiei de implementare a 

Strategiei de la Lisabona în domeniul educaţiei şi formării profesionale).  
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PARTEA 1- Context  

1.1. Viziunea şcolii 

 Liceul”Demostene Botez” Trușești  îşi propune să furnizeze un învăţământ de calitate, 

prin dezvoltarea echilibrată a tuturor competenţelor cheie şi formarea pentru învăţare pe 

parcursul întregii vieţi, asigurând şanse egale tuturor elevilor prin promovarea spiritului de 

echipă, al dialogului, toleranţei şi responsabilităţii.  

 

Misiunea şcolii 

Misiunea Liceului “Demostene Botez” Trușești este să asigure o educaţie de înaltă calitate, în 

acord cu nevoile comunităţii și ale tinerilor în vederea adaptării socio-economice a adolescenţilor 

de azi, viitori cetăţeni activi, deplin conştienţi de propria valoare şi competitivi pe piaţa muncii 

locală şi europeană 

Pornind de la dezideratele stabilite de documentele educaţionale în vigoare, în anii şcolari 

2021-2026,avem în vedere ca întregul proces instructiv-educativ să se orienteze către formarea 

unui absolvent cu solide competenţe transferabile, de către un personal competitiv, empatic şi 

deschis la schimbare, într-un mediu sănătos, relaxant, dotat cu toate utilităţile necesare educaţiei. 

 Profilului moral şi acţional al absolventului Liceul ”Demostene Botez” este caracterizat 

de un set de valori pe care ne propunem să le promovăm prin procesul de învăţare şi educaţie : 

 • Curajul – a avea puterea de a face ceea ce este bine şi de a-şi urma propria conştiinţă.  

• Judecata înţeleaptă – a defini şi a înţelege scopurile valoroase şi a stabili priorităţile; a 

gândi prin prisma consecinţelor acţiunilor şi a fundamenta deciziile pe înţelepciunea practică.  

• Integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi 

în faptă.  

• Bunătatea – a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi.  

• Perseverenţa – a fi consecvent şi a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda 

dificultăţilor, a eşecurilor personale.  

• Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, 

nu în ultimul rând, faţă de propria persoană. 

 • Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, 

asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni.  

• Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe împulsuri şi a 

avea un comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare. 
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Aceste elemente sunt realizate  în vederea dezvoltarii intelectuale, sociale şi profesionale 

a elevilor, în  vederea asigurării resurselor umane în domeniul profilelor de pregătire, cu scopul 

de a îmbogăţi din punct de vedere economic şi cultural atât comunitatea locală cat şi celelalte 

comunități, mai largi, din care este posibil să facă parte viitorul absolvent. Liceul dorește să 

contribuie la dezvoltarea unui învăţământ teoretic, profesional şi tehnic de calitate, atractiv, care 

să ofere şanse egale de dezvoltare personală şi profesională fiecărui elev astfel încât acesta să 

poată ocupa un loc de muncă şi să-şi continue pregătirea de-a lungul întregii vieţii.  

Pe lângă aspectele menționate Liceul “Demostene Botez”Trușești asigură educație de 

calitate și în privința integrării din punct de vedere social și cultural, interculturalitatea fiind una 

dintre valorile pe care organizația le promovează. Pentru o integrare corespunzătoare, indiferent 

de mediul pe care absolventul îl întâlnește, este necesară dezvoltarea abilităților personale de 

socializare, toleranță, creativitate, a elementelor legate de cetățenie activă, toate acestea având 

rolul de a crește nivelul de adaptabilitate și integrare ale viitorului adult și de a-l forma pentru a 

evolua și a ține pasul cu societatea dinamică de tip european. 

La cele mentionate sunt adaugate tranzitia verde si tranzitia digitala, elemente ce 

urmaresc adaptarea serviciilor oferite de unitatea scolara la educatia pentru mediu si educatia 

digitala. Astfel, in contextul european si mondial accentul cade pe integrarea durabilitatii 

mediului in stiintele naturale si realizarea de investitii in infrastructura de educatie si formare 

ecologica. Pe cealalta parte, tranzitia digitala reprezinta unul dintre aspectele importante ale 

serviciilor educationale, beneficiarii directi trebuind sa fie asigurati ca vor dobandi competentele 

necesare pentru a prospera in economia verde a viitorului.  

Misiunea Liceului “Demostene Botez” este de a forma viitori specialişti în strânsă 

legătură cu cerinţele de pe piaţa muncii din România și Uniunea Europeană, actul instructiv-

educativ, cât și celelalte elemente care îl întregesc, fiind dedicate dezvoltării personale şi 

profesionale a elevilor în condiţii de calitate a procesului educaţional, asigurându-le şanse 

egale de integrare socio-profesională şi de continuare a învăţării pe tot parcursul vieţii atât în 

spaţiul românesc cât şi în cel european. 

Avand in vedere cele mentionate Liceul “Demostene Botez” va asigura siguranta fizica si 

emotională ca element constant al procesului educativ, precum si posibilitatea ca elevii sa devină 

cetățeni europeni responsabili și activi în societate, experiențe flexibile și un mediu adecvat. 

De asemenea va ajuta elevii sî-și exploreze potențialul, să capete cunoștințe și să-și 

dezvolte abilitățile necesare pentru a deveni adulți productivi, să-și însușească valorile 

democrației și să-și manifeste preocuparea față de ceilalți, influențând astfel pozitiv încrederea și 

motivația copiilor de a deveni realizați în plan personal și profesional. 

Pentru a putea atinge obiectivele propuse anterior, Liceul “Demostene Botez” Trușești va 

deveni un mediu primitor pentru părinți, va răspunde nevoilor acestora și le va oferi sprijinul 

necesar pentru ca ei să se poată implica în procesul de învățare pentru a participa activ la viața 

școlii cu scopul de a se angaja in activitatea de determinare a succesului copiilor lor. Va oferi 
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răspunsuri constructive preocupărilor părinților, promovând o filozofie pragmatică a lucrului în 

echipă și demonstrând o receptivitate crescută față de nevoile acestora și ale familiei. 

Liceul “Demostene Botez” Trușești va colabora cu toți partenerii comunitari centrându-și 

eforturile pe triada scoala-familie-comunitate prin promovarea dialogului, a comunicării 

proactive, constante și continue si pe încurajarea acțiunilor de voluntariat. 

 Școala noastră își propune să asigure fiecărui elev posibilitatea de a-și dezvolta 

competențele, de a deține și utiliza informația, de a fi deschis spre schimbare și de a respecta 

valorile unei societăți democratice. 

 

VALORILE EUROPENE dezvoltate în şcoală: 

Profilul  absolventului  liceului nostru  include un set de valori pe care ne propunem să le 

definitivăm în acest an şcolar prin toate activităţile şcolare şi extraşcolare pe care le vom 

desfăşura.  

 

1. PRINCIPIUL EGALITĂȚII DE ȘANSE, conform căruia oamenii au şanse egale de a 

se exprima, de a învăţa şi de a deveni furnizori de informaţii şi valori general valabile: 

adevăr, bine şi frumos, nediscriminare, şanse egale la educaţie; 

2. MOTIVAREA PENTRU ÎNVĂȚAREA PE TOT PARCURSUL VIEȚII, conceptul 

de dezvoltare durabilă cu scopul de a avea tineri cât mai bine pregătiţi pentru a face faţă 

provocărilor prezente şi viitoare, competenţele personale şi profesionale ale elevilor prin 

stimularea acestora; 

3. FAVORIZAREA EDUCATIEI INCLUZIVE , deschiderea școlii pemtru toate 

categoriile de elevi, lucrul cu copii ce au diverse nevoi și abilități prin activităţi de 

parteneriate europene desfăşurate la nivelul instituţiei noastre și nu numai. 

Convingeri: 

1. Liceul “Demostene Botez” Trușești oferă educaţie de calitate în filiera teoretică, 

tehnologică și profesională asigurând şanse egale pentru toţi elevii, indiferent de rasă, gen, 

convingeri, religie sau etnie. 

2. Liceul “Demostene Botez” Trușești este angajat pentru a asigura nevoile educaţionale în 

învăţământul teoretic, profesional şi tehnic la nivel local şi regional. 

3. Liceul “Demostene Botez” Trușești are convingerea că formarea continuă a 

profesorilor contribuie la dezvoltarea personală şi profesională a acestora, la îmbunătățirea 

calităţii procesului de învăţământ şi favorizarea relaţiilor cu comunitatea educativă locală. 

4. Liceul “Demostene Botez” Trușești crede în crearea unui climat care să încurajeze elevii 

să-şi dezvolte potenţialul şi să respecte demnitatea umană. 

 

În perioada  2021-2026 se va avea în vedere continuarea şi concentarea eforturilor pentru 

ca elevii Liceului  „Demostene Botez”să dobândească abilități de tipul:  

 o pregătire generală  solidă, bazată pe cunoașterea  valorilor  reale  ale  societății;  

 cunoştinţe  aprofundate  în  domeniile  legate  de  viitoarea  carieră;  

 competenţele  necesare  unei  bune  integrări  pe  piața  muncii;  

 deprinderi  de  muncă  intelectuală  pentru  învăţarea  pe tot parcursul vieţii.  
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Intreaga activitate va fi organizată, astfel încât în şcoală să se creeze un mediu 

educaţional profesionist, cu standarde instrucţionale şi morale de cea mai bună calitate.  

Toate  cadrele  didactice  au  obligaţia  morală  şi  profesională  să-şi  organizeze  

activităţile  şcolare  şi  extraşcolare  în  aşa  fel  încât  să formeze elevi care să poată fi 

capabili:  

 să-şi cunoască propria valoare;  

 să încerce să se autodepăşească;  

 să gândească independent;  

 să-şi rezolve singuri problemele;  

 să-şi planifice sarcini şi să le îndeplinească;  

     să înveţe să se protejeze singuri.  

 să comunice în mod eficient cu ceilalţi.   

Desigur,  pentru  a  putea  forma  aceste   competenţe, toate cadrele didactice din 

L.D.B.T. trebuie  să  facă  dovada  prin  activitatea  de  zi  cu zi că le au ei înşişi, că pot fi modele 

de comportament şi de demnitate umană.  

1.2. Profilul actual al şcolii 

 Liceul „Demostene Botez” este funizor de educaţie situat în localitatea Truşeşti , judeţul 

Botoşani,Strada 2 nr.11,fiind amplasat într-o zonă destul de accesibilă. Localitatea are gară pe 

ruta Iaşi – Dorohoi, este parcursă de DN 28, acesta fiind o oportunitate în ceea ce priveşte 

mijloacele de tra nsport şi implicit de deplasare a elevilor.  

Liceul „Demostene Botez” Trușești a fost înfiinţat în anul 1953 sub denumirea de atunci 

de Şcoala Medie Mixtă Truşeşti. Încă de la începuturile sale, liceul s-a făcut cunoscut  ca o 

unitate şcolară de prestigiu atât pe plan local cât şi naţional, prin rezultatele obţinute de elevii săi 

la olimpiadele şcolare şi  examenele de admitere în învăţământul superior. Începând cu 01 

septembrie 2009 prin comasarea tuturor unităților școlare de pe raza comunei Trușești, doar  

Liceul  „Demostene Botez” Trușești rămâne  unitate cu personalitate juridică și  funcționează cu 

următoarele structuri: Școala Gimnazială nr. 1 Trușești, Școala Gimnazială nr. 2 Ionășeni, Școala 

Gimnazială nr. 3 Drislea, Școala Gimnazială nr. 4 Buhăceni, și Grădinițele cu program normal 

din aceleași localități.  

 Din anul școlar 2014-2015 sediul unității cu personalitate juridică, liceul se află în 

Campusul şcolar, construit în baza unui proiect cu finanţare europeană implementat de Primăria 

Truşeşti, are cinci mare corpuri: şcoală, internat, cantină cu club, amfiteatru, sală de sport plus 

teren de sport. Complexul care se întinde pe mai mult de un hectar si are amenajat inclusiv un 

drum, în jur de 30 locuri de parcare. 

Şcoala propriu-zisă are 24 săli de clasă în care vor învăţa câte 25 de copii. La parter sunt 

amenajate birouri separate pentru director, director adjunct şi secretariat .Cursurile se desfasoara 

într-un singur schimb. 

Internatul are 96 de locuri distribuite în 24 de camere. O cameră are deci patru paturi şi două 

băi, fiecărui elev revenindu-i o priză separată pentru internet. A fost amenajată o baie specială 

pentru persoane cu dizabilităţi şi o spălătorie,  va fi dotată cu maşini de spălat. 
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 Cantina, cu toate dotările necesare unui astfel de spaţiu, de la bucătărie la spaţiu de depozitat 

alimentele, are la etaj un club cu ferestre uriaşe şi o privelişte panoramică. 

Clădirea în care s-a amenajat amfiteatrul are la rândul său două nivele, legate cu scări de 

marmură, la parter rezervându-se spaţii pentru două cabinete medicale şi încă două laboratoare, 

pentru ca, pornit de la parter şi terminat la etaj, să se regăsească amfiteatrul propriu-zis. 

Sala de sport a fost ridicată între şcoală şi amfiteatru, având vestiarele sale, băi, suprafaţa de joc 

amenajată. Alături s-a amenajat şi un teren de sport. 

Unitatea noastră şcolară pregăteşte elevi din următoarele forme de învăţământ:  

învăţământ preşcolar, învăţământ  primar, gimnazial, liceal de 4 ani, cu profil teoretic 

specializarea ştiinţe ale naturii, cu profil tehnologic specializarea: tehnician  în agricultură , iar 

aceşti  absolvenţi vor fi lucrători nivelul III de calificare, recunoscut în UE.Din anul 2015 

unitatea noastra are si  clase pentru profilul de chelner (ospătar), lucrător în alimentatie. 

 Premizele pentru o educaţie de bună calitate sunt asigurate prin spaţiile destinate 

desfăşurării activităţilor didactice care sunt curate, îngrijite, primitoare; atmosfera generală este 

destinsă şi prietenoasă, educaţia informală completează şi aprofundează educaţia formală. 

Caracteristicile ce definesc şcoala sunt atuurile unei şcoli bune, o şcoală care formează şi 

dezvoltă competenţele elevilor săi, o şcoală preocupată în promovarea valorilor ţării şi ale 

Uniunii Europene. 

Pentru anul şcolar 2021/2022 Liceul „Demostene Botez”,  

Echipa managerială a şcolii: 

Director:Grădinaru Vranciu Cristina  

Nr. şi data decizie ISJ  1780/ 25.08.2021 (delegaţie) 

Director adj.:Ciubotaru Anișoara (delegație) 

Nr. şi data decizie ISJ 1877/25.08.2021 

Consiliul de administraţie (nume şi 

prenume,funcţia): 

  1. Grădinaru Vranciu Cristina -preşedinte 

  2 .Ciubotaru Anișoara -director adjunct 

  3. Costică Simona -profesor 

  4. Gania Cătălina - profesor 

  5. Verniceanu Ionica - profesor 

  6. Teiu Mariana - profesor 

  7. Curcă Ionuț  –reprezentantul primarului 

  8. Cărbunaru Brîndușa Elena - consilier local 

  9. Todirescu Costică- consilier local 

10. Boicu Lenuța - consilier local 

11. Stărică Ana Maria  – repr. Comitetului de părinți 

12. Bulai Diana – repr. al părinților 

Primar: Aielenei Grişa 

Viceprimar: Coteață Liviu 

Reprezentantul  primarului în CA 

Curcă Ionuț  

Reprezentantii CL/CJ în CA: 

Cărbunaru Brîndușa Elena - 

consilier local 

Todirescu Costică- consilier local 

 Boicu Lenuța - consilier local 

Reprezentantii  părinţilor în CA: 

 Stărică  Ana Maria  

 Bulai Diana  

Observator LSI în CA:Andriş 

Antoneta 

Observator SIP în CA :Aiacoboae 

Anca Simona  
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13. Bandalac Mirela - repr. al părinților 

14. Neculăică Simona Monica  – agent economic DAJ 

15. Trofin Stelică - agent economic DAJ 

 

Aviz de securitate la incendiu/ Autorizaţie de securitate la incendiu : 

Nr. 376/13/SU/BT din 19.12.2013 

 

 

Reteaua unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică care 

funcționează în   anul școlar 2021-2022  
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 LICEUL "DEMOSTENE 

BOTEZ" TRUŞEŞTI, 

JUD. BOTOŞANI/                                                                                 

PRE, PRI, GIM, LIC, 

SP/RO/                                                                                                                                              

STR 2 NR. 11 , TEL/FAX 

0231-567920/ 0231-

567929, e-mail : 

grupscolartrusesti@yaho

o.com                                                             

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL 

NR. 1/PRE/ TRUŞEŞTI 

3 51 

49 
1.0

74 
 9 22 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1/PRI, GIM/ 

TRUŞEŞTI 13 
27
7 

ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2/PRE, PRI/ 

IONĂŞENI 3 46 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3/PRE, PRI, 

GIM/ DRISLEA 5 55 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4/PRE, PRI, 

GIM/ BUHĂCENI 5 66 
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Autorizaţii sanitare 

 

 

Nr. 

crt. 

 

 

Structură/clădire 

Autorizaţie sanitară 

(denumirea actuală a 

şcolii) nr…..din… 

Autorizaţie 

sanitară 

(denumirea 

anterioară a 

şcolii) 

nr…..din…… 

 

În curs de 

obţinere a 

autorizaţiei 

 

Observaţii 

1. Cantina Campus Nr.101/26.07.2021    

2. Internat Nr.100/26.07.2021    

3. Sali de clasa Campus Nr.99/ 26.07.2021    

4. Sala de sport 102/26.07.2021    

5. Grădinița cu program 

normal nr 1 Trușești 

104/26.07.2021    

6. Şcoala Gimnazială nr.1 

Truşeşti 

Nr.98/26.07.2021    

7. Şcoala Gimnazială nr. 4 

Buhăceni 

Nr.106/26.07.2021    

8. Şcoala Gimnazială nr.3 

Drislea 

Şcoala Primară nr.2 

Ionăşeni- 

 

Nr.105/26.07.2021    

1.3. Analiza rezultatelor şi evoluţiilor  

1.3.1. Efectivele şcolare  

 Situația elevilor înscriși la începutul anului şcolar: perioada 2018-2021 
      

Nivel învăţământ Localitatea 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Învățământ 

preșcolar 

Trușești 61 50 50 43 

Ionășeni 17 16 16 16 

Drislea 24 25 19 20 

Buhăceni 17 16 11 11 

Învățământ primar 

Trușești 123 121 97 99 

Ionășeni 46 41 31 29 

Drislea 38 37 34 37 

Buhăceni 44 31 30 27 

Învățământ 

gimnazial 

Trușești 172 175 183 177 

Ionășeni 0 0 0 0 

Drislea 28 0 0 0 

Buhăceni 30 44 30 27 

Învățământ liceal 
Real 209 209 222 218 

Tehnologic 210 172 151 116 
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Profesional 163 208 243 258 

totalNr. total elevi 1182 1145 1117 1089 

 

Situația elevilor promovaţi şi repetenţi la sfârşitul anului şcolar: perioada 2018-2021 

        

        

Nivel 

învăţământ Localitatea 

Promovaţi 

2018-2019 

Repetenţi 

2018-

2019 

Promovaţi 

2019-2020 

Repetenţi 

2019-

2020 

Promovaţi 

2020-2021 

Repetenţi 

2020-2021 

Învățământ 

primar 

Trușești 119 0 110 0 96 0 

Ionășeni 49 0 41 0 31 0 

Drislea 37 0 36 0 34 0 

Buhăceni 43 0 31 0 29 0 

Învățământ 

gimnazial 

Trușești 150 14 168 5 178 2 

Ionășeni 0 0 0 0 0 0 

Drislea 24 3 0 0 0 0 

Buhăceni 28 11 44 0 27 1 

Învățământ 

liceal 

Real 194 6 208 1 216 3 

Tehnologic 165 18 150 4 120 15 

Profesional 153 5 194 9 215 18 

Nr. total elevi   962 57 982 19 946 39 

 

EFECTIVELE DE ELEVI la începutul /sfârșitul  sem.  al II-lea, al  anului şcolar 2020-2021:  

Nivel de 

învăţământ 

 Număr de 

clase/ 

grupe 

Număr 

de elevi 

/copii la 

începutul 

sem.I: 

Număr de 

elevi /copii 

la sfârșitul  

sem.II: 

Limba de predare 

Preşcolar  6 90 100 ROMÂNĂ 

Primar, 

din care  

cl. pregătitoare 4,5 38 38 ROMÂNĂ 

cl. I 2,5 31 32 ROMÂNĂ 

cl. a –II-a 2,5 39 39 ROMÂNĂ 

cl. a –III-a 2,5 41 41 ROMÂNĂ 
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cl. a –IV-a 3,5 42 42 ROMÂNĂ 

Total  15 191 192  

Secundar 

inferior 

Gimnaziu, 

din care: 

cl. a –V-a 2 60 60 ROMÂNĂ 

cl. a –VI-a 3 57 56 ROMÂNĂ 

cl. a –VII-a 3 54 53  ROMÂNĂ 

cl. a –VIII-a 2 42 42 ROMÂNĂ 

Total 10 213 

 

211 ROMÂNĂ 

Liceal IX 3 93 93  ROMÂNĂ 

X 3 84 86 ROMÂNĂ 

XI 4 110 87 ROMÂNĂ 

XII 4 86 83  ROMÂNĂ 

Total 14 373 349 ROMÂNĂ 

Profesional  IX 3 95 99 ROMÂNĂ 

 X 3 92 96 ROMÂNĂ 

 XI 2 56 45 ROMÂNĂ 

 Total  8 243 240 ROMÂNĂ 

 

Nivel Preșcolar Primar Gimnazial Liceal Total 

Semestrul I 

septembrie  

2020 

96 191 213 373 1116 

Semestrul II 

ianuarie  2021 

100 192 211 346 1089 

 

1.3.2. RESURSE UMANE (cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic) 

Situaţia încadrării în perioada 2018-2021   
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Pentru anul școlar2021-2022: 

Personalul didactic de predare este format din 78 de cadre didactice de predare după cum 

urmează: 

• 6 educatoare; 

•  11  învăţători; 

• 61  profesori ( 2 maiștri instructori, 1 profesor lb. rromani, 1 

profesor itinerant, 1 psiholog școlar. 

            Pentru o bună integrare, progres şi adaptare la cerinţele impuse de programele şcolare a 

elevilor diagnosticaţi cu CES , a existat o colaborare foarte bună cu Liceul Tehnologic  “Sfântul 

Stelian”, unitatea noastră beneficiind de 1 profesor itinerant (Coțovanu Lenuța), care s-a implicat 

în procesul instructiv-educativ şi nu numai, participând cu elevii şcolii la nenumărate activităţi 

educative în cadrul Programului de Strategie Naţională de Acţiune Comunitară (SNAC). 

Personal didactic angajat Total Preșcolar Primar  Gimnazial Liceal 

Cadre didactice titulare 51 6 10 10 25 

Cadre didactice suplinitoare 

cu norma de baza in unitatea 

de învățământ 

13 0 1 5 7 

Cadre didactice 

titulare/suplinitoare cu 

norma de baza in alta 

unitatea de învățământ 

7 0 0 0 7 

Total 71 

 

6 11 15 39 

 

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

     

Categoria de personal 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Educatoare 6 6 6 6 

Învăţători 14 13 11 11 

Profesori 60 61 61 61 

Didactic auxiliar 9 9 9 9 

Nedidactic 22 22 22 22 

Total posturi    74,6 
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 Total 

posturi/ 

catedre 

Debutanţi Din care ocupate cu personal care are gradul: 

Def. II I  Doctor  Necalificat 

Educatoare 2    1  1 

Învăţători 3   1 2   

Profesori 51 6 7 6 27 1 4 

Maiştri 

instructori 

4  2     

Institutori 1  1     

Prof. 

Înv.preșc. 

4    4   

Prof. 

Înv.primar 

7    7   

La nivelul unităţii sunt opt cadre didactice de predare  și două cadre  didactice  auxiliare 

cu gradaţie de merit. Acest tablou ilustrează potenţialul profesional existent, cât şi 

posibilitatea de valorificare a acestuia în îmbunătăţirea demersului didactic. 

Personalul  didactic auxiliar-  număr pe categorii:  

Categorie de 

personal 

Număr  

de 

persoane 

încadrate 

Număr de 

norme 

pentru 

fiecare 

categorie de 

personal 

                                 Numărul de personal este:  

sub 

normativele 

privind  

încadrarea 

categoriei 

respective 

de personal 

la nivelul 

normativelor 

privind  

încadrarea 

categoriei 

respective de 

personal 

 

peste 

normativele 

privind  

încadrarea 

categoriei 

respective 

de personal 

 

Secretar şef 1 1 - 1 - 

Secretar 1 1 - 1 - 
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Administrator 

financiar 

GRAD I 

2 2 - 2 - 

Administrator 

financiar 

(patrimoniu)  

1 1 - 1 - 

Bibliotecar 1 1 - 1 - 

Pedagog  1 1 - 1  

 Informatician 

debutant 

1 1 - 1 - 

Supraveghetor 

de noapte 

1 1 - 1 - 

Total 9 9 - 9 - 

Personalul nedidactic(număr pe categorii):  

Categorie de 

personal 

Număr 

de 

persoane 

încadrate 

Număr de 

norme 

pentru 

fiecare 

categorie de 

personal 

                                 Numărul de personal este:  

sub normativele 

privind  

încadrarea 

categoriei 

respective de 

personal 

la nivelul 

normativelor 

privind  

încadrarea 

categoriei 

respective de 

personal 

peste 

normativele 

privind  

încadrarea 

categoriei 

respective 

de personal 

Paznic 3 3 - 4 - 

Îngrijitor 10 10 - 10 - 

Muncitor 6 6  7  

Muncitor 

calificat 

2 2 - 2 - 

Șofer  1 1 - 1 - 

Spălătoreasă 0 0 - 0,5 - 

Total 22 22 - 25,5 - 
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La nivelul unităţii sunt 10 cadre didactice și un cadru didactic auxiliar cu gradaţie de 

merit. Acest tablou ilustrează potenţialul profesional existent, cât şi posibilitatea de valorificare a 

acestuia în îmbunătăţirea demersului didactic. 

1.3.3 Management, relatii de colaborare 

Unitățile școlare au  funcţionat în  anul şcolar 2020-2021  într-un singur schimb, cât timp 

unitatea a fost în scenariul verde; doar una din cele 7 structuri funcționează în două schimburi: 

Școala Gimnazială nr. 4 Buhăceni . 

Documentele de proiectare au fost întocmite la timp si au fost structurate obiectivele generale si 

cele specifice, care au fost adaptate le resursele umane si materialele existente in unitatea noastră 

(şcoală, grădiniţă), prin stabilirea măsurilor concrete de realizare a acestora. In semestrul II, anul 

școlar 2020-2021, s-au realizat cea mai mare parte a obiectivelor stabilite pentru a asigura 

funcționalitatea planului sub aspectul corectitudini măsurilor ameliorative și a coerenței  acestora 

de la o etapă la alta. 

Un alt aspect pozitiv este acela în care structurile de conducere din unitatea noastră (director, 

director-adjunct, consiliul de administraţie, consiliul profesoral şi comisii specifice/ de lucru) au 

contribuit la crearea unui climat de respect reciproc în rândul personalului, folosind metode care 

permit împărţirea cunoştinţelor, schimburi de idei, colaborări.  

Evaluarea activităţii personalului nedidactic s-a îmbunătățit, dar încă mai sunt deficienţe de 

comunicare şi neîndeplinirea tuturor sarcinilor din fişa postului. 

Pe parcursul semestrului s-a urmărit ca activitatea de îndrumare și control să fie orientată pe 

sprijinirea cadrelor didactice (cadre didactice debutante, cadre didactice înscrise la grade 

didactice, etc.), care au nevoie, mai ales în abordarea ideilor noi, de schimbare a relației 

educator-copil,  având la bază programa de educaţie individualizată.  

O mare responsabilitate a unităţii  este aceea legată de schimbarea relaţiei cu familia, de găsire a 

soluţiilor ca aceasta să devină partenera actului educativ, implicându-se prin cunoaşterea 

obiectivă a specificului activităţii din grădiniţă şi din şcoală, care nu poate fi realizată decât cu 

sprijinul întregului  personal din unitate. 

V.1. Inspecţia şcolară 

La nivelul unităţii, există cadre didactice care s-au înscris la grade didactice şi pentru inspecţii 

speciale pentru obţinerea definitivatului şi gradului didactic II, definitivat. In luna octombrie 

2020 s-au preînscris/înscris pentru susţinerea gradelor didactice , următoarele cadre didactice:. 

Pe parcursul semestrului al II-lea  al anului şcolar 2020- 2021, au susţinut IC1, IC2  şi IS 

următoarele cadre didactice: 
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Nr.crt. Numele cadrului didactic 

  

Specialitatea Gradul/  Sesiunea/ 

Inspectia 

1. 
STOICIUC ION 

Economie si Educatie 

antreprenoriala 

Definitivat 

2021  

2. MACSIM D. MARIA CORINA Filosofie Definitivat 2021 

3. 
IONESCU F.ANA CLAUDIA Limba franceza 

Gr.II 

2022 

4. COTOVANU I. IONICA(cas. 

VERNICEANU) 
Alimentatie publica Gr. II-2021 

5. 

HARB OANA –ELENA 

Inginerie si 

managementul in 

alimentatie si 

agroturism 

Gr. II -2021 

6. NECULESCU CARMEN 

ELENA 
Agricultura Gr. I-2021 

7. LUPASCU LENUTA(cas. 

ARICIUC) 
Agricultura Gr. I-2024 

 

În afara acestor inspecții speciale, s-au desfășurat pe parcursul sem. al II-lea mai multe 

inspecții tematice care au vizat monitorizarea organizării activităţilor școlare şi extraşcolare, 

desfășurate în sistem online, respectarea normelor de igienă și de distanțare privind prevenirea 

infectării cu virusul SARSCOV-2, verificarea modului în care s-a realizat  încheierea situației 

școlare, la final de semestru,  a transferurilor, a aplicării sancțiunilor. 

Inspecţiile tematice au fost efectuate de domnul  inspector  teritorial  prof. Vărvăruc 

Romică A fost o colaborare foarte bună, printr-o monitorizare şi consiliere permanentă. În urma 

tuturor inspecţiilor efectuate s-a constatat îndeplinirea tuturor obiectivelor, aprecierile făcute 

fiind bune şi foarte bune. 

 

    1.3.6. ASPECTE/DIMENSIUNI CALITATIVE ALE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 

Situaţia statistică la sfârşitul semestrului al II-lea 

PROMOVABILITATE (%), semestrul al II-lea, anul şcolar 2020-2021: 
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Promovabilitatea (promovați, corigenţi, situații neîncheiate etc.iunie 2021 ) 

Promovati: 

- Clasele pregătitoare, I-IV: 192- 99,47 % 

- Clasele V-VIII:  205-93,36 %  

- Clasele IX-XII:336  - real 98,17%, tehnologic 91,93%, profesional 89,58 

Corigenți:  

- Clasele I-IV: 0 

- Clasele V-VIII: 9 

- Clasele IX-XII: 1 elev real, 2 elevi profil tehonologic 

-  Cu situatia scolara neincheiata: 1 elevi clasele I-IV ,5 elevi clasele V-VIII, 3 elevi clasele 

IX-XII-real, 6 elevi profil tehonologic, 25 de elevi profil profesional; 

Note la purtare: 

- Intre 7 si 9,99: cls. I-IV  0 elevi, cls. V-VIII: 15 elevi,  14 elevi clasele IX-XII real, 12 

elevi tehnologic, 101 elevi profesional;  

- Mai mici decat 7: cls. I-IV 0 elevi, cls. V-VIII:  7elevi, IX-XII- 3elevi real, 9 elevi profil 

tehnologic, 29 de elevi profesional ; 

 

Situaţiile de corigenţă au avut ca principală cauză absenteismul elevilor, o slabă 

preocupare pentru învăţătură, dezinteresul  familiilor pentru situaţia copiilor, iar situaţiile 

neîncheiate s-au datorat problemelor medicale și absenteismului nemotivat. După  vacanţa 

intersemestrială au avut loc şedinţe la nivelul comisiilor metodice pentru discutarea cauzelor 

acestor situaţii şi s-au stabilit măsuri pentru înlăturarea lor. 

Rezultate obținute de elevii școlii la examenele naționale 

EN 2019 

    Pe unitatea cu personalitate juridică situația la  Evaluarea  Națională 

a elevilor de clasa a VIII-a 2019, 
 se prezintă astfel: 

 

 

Numă

r 

elevi 

absen

ți 

Note 

între 

1-1,99 

Note 

 între 

 2-

2,99 

Note 

 între 

 3-

3,99 

Note 

 între 

 4-4-

99 

Note 

 între  

5-

5,99 

Note  

între 

 6-

6,99 

Note  

între  

7-

7,99 

Note  

între  

8-

8,99 

Note 

între 

9-

9,99 

Promov

ați 

Medii 

generale 
- - 6 7 9 6 4 3 2 1 42,10% 

Lb. 

română 1 
- 3 8 8 5 7 2 2 3 50% 
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Matemati

că 1 
4 5 7 5 8 5 1 3 - 44,73% 

 

                Pe clase procentele de promovare se prezintă astfel: 

CLASA a VIII-a A TRUŞEŞTI 

 

Numă

r 

elevi 

absen

ți 

Note 

între 

1-1,99 

Note 

 între 

 2-

2,99 

Note 

 între 

 3-

3,99 

Note 

 între 

 4-4-

99 

Note 

 

între  

5-

5,99 

Note  

între 

 6-

6,99 

Note  

între  

7-

7,99 

Note  

între  

8-

8,99 

Note 

între 

9-

9,99 

Promov

ați 

Medii 

generale 
- 0 2 0 3 2 3 3 2 1 68,75% 

Lb. 

română - 
0 1 2 2 1 4 1 2 3 68,75% 

Matemati

că - 
1 1 0 2 3 5 1 3 0 75% 

 

             Profesori: Limba şi literatura română – Ciubotaru Anişoara 

 Matematică - Culidiuc CătălinRomulus 

CLASA A VIII-A B TRUŞEŞTI 

 

Numă

r 

elevi 

absen

ți 

Note 

între 

1-1,99 

Note 

 între 

 2-

2,99 

Note 

 între 

 3-

3,99 

Note 

 între 

 4-4-

99 

Note 

 

între  

5-

5,99 

Note  

între 

 6-

6,99 

Note  

între  

7-

7,99 

Note  

între  

8-

8,99 

Note 

între 

9-

9,99 

Promov

ați 

Medii 

generale 
- 0 1 3 6 3 0 0 0 0 23,07% 

Lb. 

română - 
0 0 4 3 3 2 1 0 0 46,15% 
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Matemati

că - 
1 2 4 3 3 0 0 0 0 23,07% 

 

                 Profesori: Limba şi literatura română – Ciubotaru Anişoara 

                 Matematică – Costică Simona Maria 

CLASA A VIII-A  DRISLEA 

 

Numă

r 

elevi 

absen

ți 

Note 

între 

1-1,99 

Note 

 între 

 2-

2,99 

Note 

 între 

 3-

3,99 

Note 

 între 

 4-4-

99 

Note 

 

între  

5-

5,99 

Note  

între 

 6-

6,99 

Note  

între  

7-

7,99 

Note  

între  

8-

8,99 

Note 

între 

9-

9,99 

Promov

ați 

Medii 

generale 
- 0 3 4 0 1 1 0 0 0 22,22% 

Lb. 

română 1 
0 2 2 3 1 1 0 0 0 22,22% 

Matemati

că 1 
2 2 3 0 2 0 0 0 0 22,22% 

 

                   Profesori: Limba şi literatura română - Coman Nadia 

                    Matematică - Culidiuc CătălinRomulus 

       EN 2020 

I. ORGANIZAREA ȘI  DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE EVALUARE NAŢIONALĂ 
 
 La Liceul ”Demostene  Botez” Trușești examenul de Evaluare Națională a fost organizat 
în incinta Campusului Școlar Trușești unde au participat elevii din Școala Gimnazială nr. 1 
Trușești şi Şcoala Gimnazială nr.4 Buhăceni. 

Comisia de organizare și desfășurare a examenului, constituită la propunerea Consiliului 

 Profesoral, prin  decizia ISJ  nr. 865 din 13.06.2020 a urmărit respectarea OMEN nr. 4916 din 

26.08.2019 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a și 

prevederile din anexa 2 OMECTS nr. 4801 din 31.08.2010 cu privire metodologia de organizare 

și  desfășurarea  evaluării  naționale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul școlar 2019 – 2020. 
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 Au fost înscriși 68 de elevi, din care nouă elevi au absentat la ambele probe. Elevii au 

fost distribuiți în 8 săli. În cele opt săli a fost asigurată supravegherea video și audio, ea fiind 

monitorizată de către prof. Grădinaru-Vranciu Cristina prin decizia nr. 39 din 13.06.2020 având 

în vedere prevederile Procedurii Operaționale nr. 1561/03.06.2020, privind activitatea de 

monitorizarea prin intermediul camerelor de supraveghere video în unitățile școlare din sistemul 

național de învățământ, pe perioada desfășurării probelor din cadrul examenelor naționale, în 

anul şcolar 2019-2020. 

 Pe parcursul desfăşurării celor două probe nu s-au semnalat nici un fel de deficiențe. 

 

II. STATISTICA  REZULTATELOR 

Pe unitatea cu personalitate juridică situația la  Evaluarea  Națională a elevilor de clasa a 

VIII-a 2020, se prezintă astfel: 

 

 

Num
ăr 

elevi 
abse
nți 

Note 
între 

1-
1,99 

Note 
 între 

 2-
2,99 

Note 
 între 

 3-
3,99 

Note 
 între 
 4-4-
99 

Not
e 
 

între  
5-

5,99 

Not
e  

într
e 

 6-
6,99 

Not
e  

într
e  
7-

7,99 

Not
e  

într
e  
8-

8,99 

Not
e 

într
e 
9-

9,99 

 
Not
a 
10 
 
 

Promov
ați 

Medii 
generale 

- 2 5 12 8 8 7 7 5 4 
0 

52,54% 

Lb. 
română 9 

1 4 8 8 10 7 7 9 4 
1 

64,40% 

Matemat
ică 9 

4 10 8 9 5 9 7 5 2 
0 

47,45% 
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Pe şcoli procentele de promovare se prezintă astfel: 

CLASA a VIII-a  TRUŞEŞTI 

 

Num
ăr 

elevi 
abse
nți 

Note 
între 

1-
1,99 

Note 
 între 

 2-
2,99 

Note 
 între 

 3-
3,99 

Note 
 între 
 4-4-
99 

Not
e 
 

între  
5-

5,99 

Not
e  

într
e 

 6-
6,99 

Not
e  

într
e  
7-

7,99 

Not
e  

într
e  
8-

8,99 

Not
e 

într
e 
9-

9,99 

Not
a 

10 Promov
ați 

Medii 
generale 

- 2 5 9 5 6 5 6 4 4 
0 

53,19% 

Lb. 
română 7 

1 4 8 4 8 4 5 8 4 
1 

63,82% 

Matemat
ică 7 

4 7 5 8 4 6 6 5 2 
0 

48,93% 

 

Profesori: Limba şi literatura română – Ciubotaru Anişoara 

                Matematică – Costică Simona Maria( a VIII-a B)  , Hasnaş Cătălin( a VIII-a A) 

 

 

 

CLASA A VIII-A  BUHĂCENI 
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Numă
r 

elevi 
absen

ți 

Note 
între 

1-1,99 

Note 
 între 

 2-
2,99 

Note 
 între 

 3-
3,99 

Note 
 între 
 4-4-
99 

Note 
 

între  
5-

5,99 

Note  
între 

 6-
6,99 

Note  
între  

7-
7,99 

Note  
între  

8-
8,99 

Note 
între 

9-
9,99 

Promov
ați 

Medii 
generale 

- 0 0 3 3 2 2 1 1 0 50,00% 

Lb. 
română 2 

0 0 0 4 2 3 2 1 0 66,66% 

Matemati
că 2 

0 3 3 1 1 3 1 0 0 41,66% 

 

Profesori: Limba şi literatura română – Chiriac Elena  

                Matematică – Costică Simona Maria 

 

 

CONCLUZII 

Aspecte  pozitive: 

• obținerea  a o medie de 10  şi a patru   medii  peste  9 la limba și literatura 

română, 

• două medii peste 9  la matematică 

• promovabilitatea în creştere faţă de anul şcolar anterior 
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Aspecte  negative: 

• procent de promovare scăzut la clasa a VIII-a  de la  Şcoala Gimnazială nr. 5 

Buhăceni. 

Rezultatele  din  acest an școlar sunt în creştere faţă de  anul școlar precedent, ceea ce 

denotă  o creştere a  interesului cu care a fost  privit acest examen de către elevi, profesori și 

părinți. 

EN 2021  

NOTE. PROMOVABILITATE. 

 
Nr

. 

crt

. 

Nr.de 

elevi 

înscriș

i 

Nr.de 

elevi 

absenț

i 

Nr.de 

elevi 

prezenț

i 

Nr.de 

elevi 

eliminaț

i 

1-

1,9

9 

2-

2,9

9 

3-

3,9

9 

4-

4,9

9 

5-

5,9

9 

6-

6,9

9 

7-

7,9

9 

8-

8,9

9 

9-

9,9

9 

1

0 

Medi

a 

clasei 
1. 20 2 

 
 

16 

 
 

 

0 1 2 2 1 4 3 2 2 1 0 A 

VIII 

a A 

5,57 

 

2. 22 4 

 

 

18 

 

 

0 0 2 2 1 3 2 1 4 3 0 A 

VIII

-a B 

6,60 

 

Media Claselor a VIII-a :  6,08, PROCENT 69,44 

 

Clasa a VIII-a A, media 5,57, PROCENT 66,66 

Nr. de elevi promovati: 12         

Nr. de elevi nepromovati:    6   

 

Clasa a VIII-a B, media clasei 6,60 , PROCENT 72,22 

Nr. de elevi promovați :13                

Nr. de elevi nepromovați: 5    

Notă : 1 elev cu CES           

BACALAUREAT 2019 

REZULTATE BACALAUREAT SESIUNEA 2019 
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Pe unitatea cu personalitate juridică situația la  examenul de Bacalaureat a elevilor de 

clasa a XII-a 2019, se prezintă astfel: 

 

42 elevi/3 

absenţi 

Note 

 între 

 1-4,99 

Note 

 între  

5-5,99 

Note  

între 

 6-

6,99 

Note  

între  

7-

7,99 

Note  

între  

8-

8,99 

Note 

între 

9-

9,99 

Note 

de  

10 

Promovați 

Medii 

generale 
 2 7 7 3 2 0 48,71% 

Lb. română 9 9 8 9 4 1 0 77,50% 

Matematică 17 8 6 5 2 1 0 56,41% 

Anatomie 3 6 6 6 3 6 0 70,00% 

Chimie 0 0 2 4 2 0 1 100,00% 

 

 

                           Situația  poate  fi  reprezentată  grafic  astfel: 
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    Pe probe situația se prezintă   astfel:la limba română:    

 

 

          

               Procentul  de  promovare  la  această  probă  este de 77,50%. 

 

Procentul  de  promovare  la  această  probă  este de 56,41%  
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Procentul  de  promovare  la  această  probă  este de 70,00%.  

 

Procentul  de  promovare  la  această  probă  este de 100%.  

Pe clase procentele de promovare se prezintă astfel 
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Clasa XII A 

20 elevi/3 

absenţi 

Note 

 între 

 1-4,99 

Note 

 între  

5-5,99 

Note  

între 

 6-

6,99 

Note  

între  

7-

7,99 

Note  

între  

8-

8,99 

Note 

între 

9-

9,99 

Note 

de  

10 

Promovați 

Medii 

generale 
 0 3 4 2 2 0 64,70% 

Lb. română 3 4 3 5 3 0 0 83,33% 

Matematică 6 2 3 3 2 1 0 64,70% 

Anatomie 0 3 2 2 1 4 0 100,00% 

Chimie 0 0 1 3 0 0 1 100,00% 

 

 

Clasa XII B 

12 elevi/0 

absenţi 

Note 

 între 

 1-4,99 

Note 

 între  

5-5,99 

Note  

între 

 6-

6,99 

Note  

între  

7-

7,99 

Note  

între  

8-

8,99 

Note 

între 

9-

9,99 

Note 

de  

10 

Promovați 

Medii 

generale 
3 2 3 3 1 0 0 66,66% 

Lb. română 1 2 4 3 1 1 0 91,66% 

Matematică 2 5 3 2 0 0 0 83,33% 

Anatomie 0 0 1 3 2 2 0 100,00% 

Chimie 0 0 1 1 2 0  100,00% 
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Clasa XII C 

5 elevi/0 

absenţi 

Note 

 între 

 1-4,99 

Note 

 între  

5-5,99 

Note  

între 

 6-

6,99 

Note  

între  

7-

7,99 

Note  

între  

8-

8,99 

Note 

între 

9-

9,99 

Note 

de  

10 

Promovați 

Medii 

generale 
 0 1 0 0 0 0 20,00% 

Lb. română 2 1 1 1 0 0 0 60,00,% 

Matematică 4 1 0 0 0 0 0 20,40% 

Anatomie 0 2 2 1 0 0 0 100,00% 

          

Clasa XII D 

5 elevi/0 

absenţi 

Note 

 între 

 1-4,99 

Note 

 între  

5-5,99 

Note  

între 

 6-

6,99 

Note  

între  

7-

7,99 

Note  

între  

8-

8,99 

Note 

între 

9-

9,99 

Note 

de  

10 

Promovați 

Medii 

generale 
 0 0 0 0 0 0 0% 

Lb. română 3 2 0 0 0 0 0 40,00% 

Matematică 5 0 0 0 0 0 0 0% 

Anatomie 3 1 1 0 0 0 0 40,00% 

 
Bacalaureat 2020 
 

III.   ORGANIZARE ȘI  DESFĂȘURARE 

 

 La nivelul Liceului ”Demostene  Botez” Trușești Examenul de Bacalaureat a fost 

organizat în incinta Campusului Școlar Trușești unde au participat elevii de la Liceul 

„Demostene Botez” Trușești. S-au înscris în sesiunea iunie-iulie 2020, un număr de 64 de elevi. 
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IV. STATISTICA  REZULTATELOR 

Pe unitatea cu personalitate juridică situația la  examenul de Bacalaureat a elevilor de 

clasa a XII-a 2020, se prezintă astfel: 

 

65 elevi/ 
5absenţi 

Note 
 între 

 1-4,99 

Note 
 între  
5-5,99 

Note  
între 

 6-
6,99 

Note  
între  

7-
7,99 

Note  
între  

8-
8,99 

Note 
între 

9-
9,99 

Note 
de  
10 

Promovați 

Medii 
generale 

 2 6 6 7 1 0 30,76% 

Lb. română 9 17 10 10 12 3 0 85,24% 

Matematică 36 9 2 9 4 0 1 40,98% 

Anatomie 19 0 5 10 10 4 1 61,22% 

Chimie 1 5 3 2 1 0 0 91,66% 

 
 

Situația  poate  fi  reprezentată  grafic  astfel: 
 
                           

 

 

Aspecte  pozitive: 
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• obținerea  unei   medii generale de  9,96 şi a şapte medii între 8- 8,99  

• o medie de 10 şi patru medii între 8-8,99 la matematică 

• o medie de 10, patru medii între 9-9,99 la anatomie 

• o medie  între 8-8,99 la chimie 

Aspecte  negative: 

• procent de promovare scăzut la clasele de tehnologic  

Rezultatele  din  acest an școlar sunt mai mici decât în anul școlar precedent, ceea ce 

denotă faptul că perioada pandemiei şi-a pus amprenta şi că învăţarea online a scăzut controlul 

asupra  elevilor. 

Bacalaureat 2021  

V.   ORGANIZARE ȘI  DESFĂȘURARE 

 La nivelul Liceului ”Demostene  Botez” Trușești ExamenuL de Bacalaureat a fost 

organizat în Campusul  Școlar Trușești unde au participat elevii de la Liceul „Demostene Botez” 

Trușești. 

VI. REZULTATE OBȚINUTE LA  EXAMENUL DE BACALAUREAT 

 

Înscriși  Prezenți 

la toate 

probele   

Promovați  Medii 

6-

6,99 

Medii  

7-

7,99 

Medii  

8-

8,99 

Medii  

9-

9,99 

Medii 

10 

Procent  

61 57 31 12 8 8 3 - 50,87? 

54,38% 

 

Ponderea notelor pe discipline :  

Disciplin

a  

preze

nți 

Abse

nți 

Cu 

not

e 

pes

te 5 

1-

1,9

9 

2-

2,9

9 

3-

3,9

9 

4-

4,9

9 

5-

5,9

9 

6-

6,9

9 

7-

7,9

9 

8-

8.9

9 

9-

9.9

9 

1

0 

proce

nt 

Lb. 59 2 55 1 1 2 - 17 10 12 11 5 - 93,22
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Rom. % 

               

Matemat

ica 

57 4 32 11 5 5 4 16 4 3 7 1 1 56,14

% 

Anatomi

e 

50 - 39 2 2 5 2 4 7 5 10 12 1 78% 

Chimie  7 - 7 - - - - 2 2 2 - 1 - 100% 

 

61/4 
Ins/ 1-

1,99 

2-

2,99 

3-

3,99 

4-

4,99 

5-

5,99 

6-

6,99 

7-

7,99 

8-

8,99 

9-

9,99 
10 Promovabilitate 

abs 

Rom 61/2 1 1 2 0 17 10 12 11 5 0 93.22% 

Mate 61/4 11 5 5 4 16 4 3 7 1 1 56.14% 

Bio 50/39 2 2 5 2 4 7 5 10 12 1 78% 

Chimie 
07-

Jul 
0 0 0 0 2 2 2 0 1 0 100% 

Medii 57/31         1 11 8 8 3 0 52.63% 
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 La finalul şcolarităţii, după promovarea examenului naţional de bacalaureat mulţi dintre 

elevii licelui nostru s-au înscris în diverse forme de învăţământ universitar sau posliceal. Pe ani 

şcolari situaţia se prezintă astfel
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 Insertia profesionala 2018-2019 

 

Nr. 

crt. 

Nume sşi prenume Clasa 

 

Instituia(universitate, loc de 

muncă) 

1 ALBEŞTEANU DIANA XII A U.T.  GH. ASACHI, IAŞI 

2 APALAGHIE SEBASTIAN XXA LUCREAZĂ, BT. 

3 APARASCĂI ANDREEA XIIA FRANŢA 

4 BULGARU IONUŢ XIIA  FAC. MECANICĂ, IAŞI 

5 BOBOC PETRONELA XIIA OLANDA 

6 CĂRBUNARU ANDREEA XIIA ANGAJATĂ TRUŞEŞTI 

7 CIURARU MĂDĂLINA XIIA GERMANIA 

8 CIOBANU ANAMARIA XIIA UAIC IAŞI ,FAC. FIZICĂ 

9 DELEANU COSMIN XIIA U.T. IAŞI, FAC. 

CONSTRUCŢII 

10 DIACONIUC ELENA XIIA ACASĂ 

11 HULUB FLORINEL XIIA U.T. IAŞI, FAC. MECANICĂ 

12 HANUS ANAMARIA XIIA GERMANIA 

13 LAZĂR FLORIN XIIA ŞCOALA DE SUBOFIŢERI 

PITEŞTI 

14 IFTIME CONSTANTIN XIIA LUCREAZĂ IN BT 

15 NIŢĂ PARASCHIVA XIIA ANGAJATĂ DURNEŞTI 

16 POPOVICI COSMIN XIIA ANGAJATĂ DURNEŞTI 

17 RĂILEANU MARTA XIIA UAIC IAŞI, FEEA 

18 TURCU EMA XIIA UAIC IAŞI FAC. LITERE 

19 SANDU BIANCA XIIA ANGAJATĂ TRUŞEŞTI 
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20 VELNICIUC ALEXANDRA XIIA GERMANIA 

21 VACNIUC CARLA XIIA FRANŢA 

22 VRÎNCEANU IRINA XIIA ACASĂ 

23 DANILIUC VASILE Vasile XIIB FAC MECANICĂ , IAŞI 

24 ŞCHIOPU GABRIEL XIIB FAC AGRONOMIE, IAŞI 

25 BOCA DIANA XIIB ANGLIA 

26 CIOCAN EMILIAN XIIB ANGLIA 

27 DADU ŞERBAN XIIB ANGLIA 

28 ROTUNDU FLAVIUS XIIB GERMANIA 

29 OLINIUC STELIAN XIIB ITALIA 

30 POPOVICI RALUCA XIIB FEEA 

31 HRAPCIUC COSMIN XIIB ŞCOALA DE JANDARMI, 

FĂLTICENI 

32 COZMA RAMONA XIIB ŞCOALA DE JANDARMI, 

FĂLTICENI 

33 IUŞCĂ ILIE XIIB FAC INGINERIE MECANICĂ, 

IAŞI 

34 ATEŞOAIE  DENISA XIIB ŞCOALA POSTLICEALĂ 

ASISTENŢI  MEDICALI, BT. 

35 APARASCHIVEI NICOLETA XI F RESTAURANT BOTOŞANI 

36 BALAN GEORGIANA XIF ACASĂ 

37 BOCA DUMITREL EDUARD XIF ACASĂ 

38 BORCOI ANDREI XIF REÎNSCRIS LA LICEU , XI C 

39 CHITEALĂ GEANINA XIF ACASĂ 

40 CONSTANTIN SERGIU GABRIEL XIF REÎNSCRIS LA LICEU , XI D 
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41 CUŢMIR ANA-MARIA XIF ACASĂ 

42 ENACHE ELENA XIF ARAD 

43 FASOLĂ ANDREEA MARIA XIF RESTAURANT BOTOŞANI 

44 GRĂDINARIU ALEXANDRA XIF ACASĂ 

45 GROSU ANDREI IONUŢ XIF ACASĂ 

46 LUCHIAN MIHAELA XIF ACASĂ 

47 LUPUŢ ELENA DENISA XIF ANGLIA 

48 MANOLE ANDREEA DELIA XIF ACASĂ 

49 MANOLE ROYXANA MĂDĂLINA XIF RESTAURANT BOTOŞANI 

50 MUNTEANU ALONDRA ELENA XIF ACASĂ 

51 MURARIU MARIUS XIF RESTAURANT ŞTFĂNEŞTI 

52 PĂLIMARIU MARIA MARILENA XIF ACASĂ 

53 PODIUC CAMELIA XIF REÎNSCRIS LA LICEU , XI D 

54 ROBU MIHAELA IONELA XIF ACASĂ   

55 RUDNIC FABIAN GHEORGHE XIF TRUŞEŞTI 

56 SARARU IONUŢ XIF GERMANIA 

57 ŞULEA CRISTINEL PETRU XIF ACASĂ 

58 TERCIU NICOLAE XIF IAŞI 

59 TODORAN GEORGIANA GIANINA XIF ACASA 

60 VELNICIUC MIHAELA CORINA XIF GERMANIA 
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Inserția profesională a absolvenților, an școlar 2019-2020 

 

Nr. 

crt. 

Nume ,prenume Univ./facultate/colegiu Angajat 

1. BALTAG TEODORA 

MIHAELA 

Universitatea tehnică Gheorghe Asachi 

Iași Inginerie Geodezică Măsurători 

Terestre și Cadastru 

 

2. BĂLĂNESCU INES UMF Grigore T Popa Iași  Medicină  

Generală 

 

3. BÎRLIGA SEBASTIAN 

NICU 

Politehnică Iași  

4. BORCILĂ ANDREI 

ROBERT 

UMF Grigore T Popa Iași  Asistență 

Medicală 

 

6. CIUBOTARIU BOGDAN 

OCTAVIAN 

 Acasă 

7. DRAGOMAN FABIAN 

DUMITRU 

 Germania 

8. DRĂCSINEANU 

ANDREEA PAULA 

USAMV Iași Facultatea de Agricultură  

9. HUZUM ALEXANDRA 

GABRIELA 

UMF Grigore T Popa Iași  Asistență 

Medicală 

 

10. LEIZERIUC VLAD MIHAI IEEIA Gheorghe Asachi Iași  

11. MARCU NAOMI IONELA  Magazin 

Prăvălia 

Veche 

12. PETRAȘ VASILICA    

13.  POPOVICI CLAUDIU Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi  

14. TURICEANU LANDI Facultatea de educație fizică și sport Iași  

15 ATODIROAIEI  ROXANA Postliceală Sanitară Botoşani  
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16. HEGHEŞ NADIA 

GEORGIANA 

Postliceală Sanitară Botoşani  

17. POPOVICI PATRICIA  Plecată 

din tară 

18.  POPOVICI  SABINA  Plecată 

din tară 

19. Chifiriuc D Alexandra 

Lacramioara 

USAMV Iasi Facultatea de inginerie si 

management in alimentatie publica 

 

20 Toiag M. Mirela Florentina  Plecată 

din tară 

21 Vieriu Zlei P. Andreea Elena  Plecată 

din tară 

2

22 

Codău Georgian Codruț Scoala Militara de Maitri 

Militari si Subofiteri Basarab I Pitesti 

 

2

23 

Șologon Emanuela USAMV - Facultatea de 

horticultura Iași 

 

2

24 

Ungureanu Amalia USAMV- Facultatatea de 

zootehnie Iasi 

 

2

25 

Răileanu Ioan Alin Facultatea de electronica si 

telecomunicatii Iaşi 

 

2

26 

Ursu Iuliana Gabriela USAMV- Facultatea de 

zootehnie Iasi 

 

2

27 

Curcan Ioana Universitatea stiinte agricole si 

medicina veterinara- medicina veterinara 

 

2

28 

Irimescu Larisa FEEA Iasi  

2

29 

Potlog Andra Georgiana USAMV- Facultatea de 

zootehnie Iasi 

 

3

30 

Puşcaşu George Eusebiu  Profi 

food 
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Panda 

3

31 

Epure Andreea Centrul de studii Stefan cel 

Mare. Asistent generalist 

 

3

32 

Chiribuţă Ramona Centrul de studii Stefan cel 

Mare. Asistent generalist 

 

 

Inserția profesională a absolvenților  an 2020-2021 
Nr. 
Crt. 

 

NUMELE ŞI 

PRENUMELE 

 

UNIV/SC.POSTLICEALA/INCADRAT/PLECAT IN 

AFARA 
1. APETROAIE I. 

IUSTINA 

CRISTINA 

USAMV IASI,Facultatea de Horticultura, specializarea 

horticultura 

2. ATEŞOAEI M. 

DAVID FLORIN 

Acasă 

3. BRAŞOVEANU C. 

ANDREI 

Plecat in afară 

4. CAŢICHI LC. 

IULIANA 

ROBERTA 

Plecată in afară 

5. CHIRAŞ R. 

EDERA NARCISA 

Acasă 

6. COTEAŢĂ C. 

DIANA ELENA 

Acasă 

7. DAMIAN G. 

GABRIELA 

Plecata in afara 

8. DRANCĂ D. 

PETRU IONUŢ 

Inscris la Scoala de Pregatire a Agentilor de Politie de 

Frontiera,,Avram Iancu,,Oradea 

9. GIRIADĂ V. 

MĂDĂLINA 

COSMINA 

USV IASI,Medicina veterinara 
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10. HUTCULEANU 

M. EMANUELA 

IOANA 

USV/ Tehnologia prelucrarii produselor agricole 

11. LEONTE P. 

GEANINA ELENA 

UAIC Iasi, Facultatea de Economie si Administrarea 

afacerilor/Administratie publica 

12. NIŢĂ M. DIANA UAIC Iasi,Facultatea de biologie,specializarea biologie 

13. PETRARIU C. 

DIANA 

Scoala Postliceala Feg Botosani,specializarea 

Balneofiziokinetoterapie si recuperare 

14. PETRESCU G. 

EVELINA 

LOREDANA 

Inscrisa la Scoala de Agenti de Politie,,Septimiu Muresan,, 

Cluj 

15. PÎNZARIU S. 

GABRIELA 

ELENA 

Facultatea de Agricultura,Inginerie alimentara,Tehnologia 

prelucrarii produselor agricole 

16. POPA E. 

ANDREEA 

MIRUNA 

SUCEAVA,Inginerie Alimentara 

17. ROTUNDU M. 

DENISIA-

MADALINA 

FEEA/ Administratie publica 

18. SLABU I. MARIA-

ANDREEA 

 

19. TEODORESCU 

DAVID 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din 

Iaşi/Cadastru 

20. TUDURACHE C. 

ALEXANDRA 

MĂDĂLINA 

 

21. TURCU F. 

IUSTINA 

UMF//ASISTENT MEDICAL 

22. TURTUREANU R. 

COSMIN 

UAIC IASI, Facultatea de Informatica 
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23. ȚURCANU D. 

LAURA IOANA 

 

24. ŢURCANU V. 

LIDIA 

Inscrisa la Scoala de Agenti de Politie ,,Vasile Lascar,,-

Campina 

25. VASILIU G. 

FLORINA 

GABRIELA 

UMF//Kineto 

26. VASILUTA C.  

IOANA 

Plecata in afara 

27. VASILUTA C.  

IONEL 

Plecat in afara 

 

Abslovenții clasei a XII a B, an școlar 2020-2021  

Nr.crt. Numele și 

prenumele elevului 

UNIV/SC.POSTLICEALA/INCADRAT/PLECAT IN 

AFARA 

1. Babi Denisa Elena Șomer 

2. Balan Anca Emilia Străinătate 

3. Batîr Petrică 

Gabriel 

Străinătate 

4. Boboc dorin Daniel Străinătate 

5. Cazacu Gheorghiu 

Georgiana 

Străinătate 

6. Drăcsineanu 

Mihaela Georgiana 

Șomer 

7. Dumitraș Lavinia 

Felicia 

Străinătate 

8. Gavriliu Iona 

Gabriela 

Universitate 
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9. Herghelegiu 

Andreea 

Șomer 

10 Hotcu Giulia Străinătate 

11. Hulub Andreea Postliceală 

12. Matei Doris Maria Universitate 

13. Mutuzac Ionuț Postliceală 

14. Pintilei Ionică Universitate 

15. Popescu Marius 

Andrei 

șomer 

16. Rotariu Robert 

Valentin 

Universitate 

17. Șurubaru Andreea 

Mihaela 

Străinătate 

18. Topciu Manuela 

Andreea 

Străinătate 

19. Uscatu Crina 

Ștefania 

Străinătate 

20. Petraș Ramona Străinătate 

21. Viziteu Andra 

Viviana 

Străinătate 

 

Participarea la concursuri  școlare:Elevi care au obținut premii și mențiuni la concursuri 

şcolare:  

An școlar 2020-2021  

Rezultate ale concursurilor școlare: 

1. Premiul special –Turiceanu Daniela, clasa a IX-a, prof. Adochiți Cătălina, Concurs 

național de creație literară ”Mihai Eminescu”, ediția a XII-a, secțiunea proză; 
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2. Premiul special- Argint Elena, clasa a X-a A, prof. Adochiți Cătălina, Concurs național 

de creație literară ”Mihai Eminescu”, ediția a XII-a, secțiunea proză; 

3. Locul I- Borhan Ioana, clasa a VII-a A, Locul al II-lea, elevele Nicola Sara și Enculescu 

Aida, clasa a V-a B, prof. Îndrumător Ionescu ana Claudia, concurs județean ”Sărbătoarea  

Mărului”, Secțiunea a II-a, înscris în CAEJ Brașov, nr. 306/16.01.2020, poziția S; 

4. Concurs ”Formidabilii”, gimnaziu, coordonator d-na prof. Grădinaru Vranciu Cristina, 21 

de elevi înscriși, 4 premii I, 5 premii II, 5 premii III, 7 mențiuni 

5. Concurs ”Formidabilii”,primar, Școala Buhăceni,coordonator d-na prof.înv.primar 

Ulman Irina, 2 premii II, 4 premii III, 5 mențiuni și d-na prof. înv.primar Mighiu 

Petronela: 3 premii I, 5 premii II, 3 premii III, 4 mențiuni. 

6. Concursul Național Ecoprovocarea - Grădinaru Vranciu Cristina, Gania Cătălina 

7.  Concursul Național "Alecsandriana - creativitate și literatură" Bacău, eleva Turiceanu 

Daniela (clasa a IX-a A) – Mențiune - Adochiți Cătălina;  

8. Elevii clasei a IV-a - înv. Olenic Cătălina de la Școala Gimnazială Nr.1 Trușești au 

participat în anul școlar 2020-2021 la următoarele concursuri: - Concurs Internațional 

Formidabilii - etapa a II-a- martie 2021 - 3 premii I - 1 premiu al II-lea - 3 premii al III-

lea - 5 mențiuni - Concurs Internațional de lectură și creație „Pro lectura” 2021: - 

9. Premiul I recital (video) (etapa internațională) - Turiceanu Sara - Premiul al II-lea creație 

plastică (etapa internațională) - Pascaru Ioana 

Participări la simpozioane, conferinţe, seminarii, sesiuni de comunicări  

 

➢ Participare la Simpozionul Internațional "Starea de bine a profesorilor si 

elevilor  : resurse , impact si idei practice “ organizat de Asociatia Europeana a 

Profesionistilor din Educatie , Prof. Danila Delia 

➢ Invățământ primar: 

Clase simple: 

➢ Semestrul I – noiembrie 2020 - Exemple de Resurse Educaţionale Deschise care pot fi 

utilizate la clasele mici – Şcoala Durneşti 

➢ Semestrul al II-lea – mai 2021 – Proiectarea activităţilor didactice cu ajutorul TIC la clasele 

mici – Şcoala Albeşt 

➢ Clase simultane: 

➢ Semestrul I – decembrie 2020 – Proiectarea activităţilor didactice cu ajutorul TIC la clasele 

mici – Şcoala Cucuteni 

➢ Semestrul al II-lea – mai 2021 – Abordări didactice moderne de implementare TIC în 

procesul de predare-învăţare-evaluare – Şcoala Ionăşeni 
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➢ Învățământ gimnazial – Activitate de Cerc Pedagogic, susținută de dna prof. Cuciureanu 

Anca, disciplina Limba și literatura română, 18 mai 2021, referat cu tema : Strategii didactice 

moderne .. 

➢ Participare la Simpozionul National”Activitatile extrascolare- intre on-line si traditional “- 

mai 2021 , Prof. Olenic Catalina 

➢ Învățământ professional 

➢ Cerc Pedagogic Discipline tehnologice din domeniile Economic, Comert , Turism si 

alimentatie, Industrie alimentara cu tema “ Invatamantul professional si tehnic in Pandemia 

Covid on –line versus on –site in activitatea didactica “ prof. Hirb Oana, prof Verniceanu 

Ionica , prof. Frumosu Gabriela 

1.4. Priorităţi naţionale 

Strategia Națională pentru dezvoltare durabilă a României 2030  

Strategia se adresează în principal următoarelor domenii: accesul tuturor 

copiilor la educație timpurie, învățământ primar și secundar echitabil și calitativ, 

care să conducă la rezultate relevante și efi ciente, creșterea substanțială a 

numărului de tineri și adulți care dețin competențe profesionale relevante, care să 

faciliteze angajarea la locuri de muncă decente și antreprenoriatul. Asigură faptul 

că toți elevii dobândesc cunoștințele și competențele necesare pentru promovarea 

dezvoltării durabile. 

La nivel naţional au fost stabilite următoarele priorităţi: 

•  Realizarea echității în educație 

•  Asigurarea educației de bază pentru toți cetățenii 

•  Formarea competentelor- cheie 

• Fundamentarea actului educațional pe baza nevoilor de dezvoltare personală și 

profesională a elevilor, din perspectiva dezvoltării durabile și a asigurării 

coeziunii economice și sociale 

• Deschiderea   sistemului   educațional   și   de   formare   profesională   către 

societate, către mediul social, economic și cultural 

•  Asigurarea complementarității educației formale, nonformale și informale 

•  Învățarea permanență ca dimensiune majoră a politicii educaționale 

• Creșterea  calității  proceselor  de  predare-invatare  precum  și  a  serviciilor 

educaționale 
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Pentru realizarea acestor ținte,trebuie redus abandonul şcolar şi este necesară 

îmbunătăţirea sistemului educațional, indiferent de locaţia geografică şi de 

domeniu, respectiv provenienţă.  

1.5. Priorităţi şi obiective regionale şi locale 

• Realizarea unui sistem educaţional stabil, echitabil și eficient și asigurarea calităţii 

procesului instuctiv-educativ în contextul cerinţelor şi exigenţelor legislative; 

• continuarea parteneriatului educaţional şcoală-părinţi, administraţie locală, 

comunitate; 

• corelarea ofertei educaţionale a învăţământului profesional şi tehnic cu cerinţele 

pieţei muncii şi ale dezvoltării economice şi sociale; prevenirea şi reducerea 

absenteismului și a părăsirii timpurii a sistemului de educaţie; 

• Asigurarea unui nivel ridicat de accesare a fondurilor europene prin proiecte ale 

unităţilor de învăţământ;  

• asigurarea unui climat de siguranţă pentru elevi, prevenirea și diminuarea 

violenţei în unităţile de învăţământ.  

 

PARTEA a 2 a – ANALIZA NEVOILOR  

2.1. Analiza  mediului extern. 

  Analiza mediului extern are în vedere colectarea şi analizarea datelor privind mediul 

economic, socio-profesional şi geografic, precum şi implicaţiile pe care rezultatele analizelor le 

au în dezvoltarea şcolii. Analiza informaţiilor politice, economice, demografice şi cele privind 

educaţia a avut in vedere politicile şi priorităţile de la nivel naţional , regional şi local ( PRAI 

şi PLAI ) , din perspectiva implicaţiilor lor in proiectarea acţiunilor şcolii. 

Planul Local de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic (PLAI) 

reprezintă un document de planificare strategică a ofertei de formare profesională prin 

învăţământ profesional şi tehnic în perspectiva anului 2026, care poate fi utilizat pentru 

identificarea nevoilor de formare profesională. 

 Strategia Europa 2020 pentru creştere inteligentă, durabilă şi inclusivă, abordarea întregii 

problematici a planificării ofertei educaţionale în contextul unor noi realităţi, cu o puternică 

dinamică, generate de noul statut al României ca stat membru al UE. Scăderile prognozate pentru 

totalul populaţiei regiunii şi mai ales scăderile înregistrate la populaţia cu vârsta între 10 - 14 ani 

şi 15 – 19 ani vor influenţa structura reţelei şcolare pentru IPT, prin concentrarea activităţilor şi 

creşterea competiţiei între şcoli. Apreciem că într-un mediu concurenţial tot mai pronunţat, 

unităţile şcolare vor trebui să pună accent pe o oferta educațională variată si atractivă. 

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

cea din mediul urban ridică problema adaptării reţelei şcolare de formare profesională iniţială şi a 

adoptării unor măsuri eficiente pentru asigurarea accesului acestei categorii, cu asigurarea 
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egalităţii şanselor. Economia regiunii se află pe un trend crescător ca urmare a creşterilor 

înregistrate pentru produsul intern brut, valoarea adăugată brută, cifra de afaceri, investiţiile 

brute, investiţiile străine. La nivelul judeţului Botoşani populaţia aflată în şomaj înregistrează un 

trend descrescător. Pe termen mediu populaţia auto-ocupată din mediul rural se va transforma 

într-un factor de presiune care va duce la scăderea populaţiei active. Ponderea mare a populaţiei 

şomere din grupa 15 - 24 ani trebuie să fie obiect de analiză la nivel local şi la nivelul 

parteneriatului şcoală – angajatori - familie pentru identificarea cauzelor care au generat situaţiile 

(oferta educaţională neadecvată cerinţelor pieţei muncii, competenţele scăzute ale absolvenţilor 

în raport cu cerinţele angajatorilor, refuzul absolvenţilor pentru încadrare în anumite meserii sau 

pentru formare iniţială în meserii cerute pe piaţa muncii) şi adoptarea măsurilor pentru 

diminuarea fenomenului. Structura populaţiei ocupate pe grupe de vârstă şi niveluri de instruire 

arată nevoia că atât şcoala cât şi factorii responsabili trebuie să acţioneze pentru crearea 

condiţiilor şi a motivaţiei în deplină egalitate a şanselor pentru continuarea studiilor de către 

absolvenţii de gimnaziu şi diminuarea în acest fel a procentului de populaţie ocupată cu nivel 

gimnazial. În acelaşi sens, şcolii îi revine o importantă sarcină de a aborda forme de învăţământ 

pentru adulţi, în condiţiile în care cerinţele ce se vor manifesta pe piaţa muncii şi în viaţa 

economică, odată cu integrarea României în Uniunea Europeană, vor afecta şi mai mult 

categoriile de populaţie ocupată cu nivel de instruire primar, gimnazial şi chiar profesional. Din 

analiza evoluţiilor prognozate pentru cerere - ofertă în perspectiva 2026 rezultă că este necesară 

adaptarea ofertei de formare iniţială în următoarele direcţii: Preocuparea esenţială a şcolilor 

trebuie să fie aceea de asigurare a unei calităţi a formării profesionale, care să conducă la 

dobândirea de către absolvenţi a competenţelor profesionale la nivelul standardelor de pregătire 

profesională europene. Acest lucru se poate obţine prin PLAI judeţul Botoşani 2020-2026, 

dezvoltarea resurselor umane, materiale şi financiare ale şcolilor şi a unor parteneriate. 

În baza concluziilor rezultate de la fiecare capitol au rezultat următoarele obiective: 

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

pieţei muncii şi a opţiunilor elevilor. 

 Obiectiv 2: Creşterea participării la programe de formare profesională continuă prin 

reţeaua IPT.  

Obiectiv 3: Asigurarea egalităţii de şanse în formarea iniţială.  

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

formare. 

 Obiectiv 5: Dezvoltarea infrastructurii unităţilor şcolare IPT, în vederea asigurării calităţii 

în formare. 

  Analiza profilului economic 

Industria: în judeţ sunt reprezentate aproape toate ramurile industriale, realizându-se în 

mod sistematic o mare varietate de produse: 

• industria uşoară şi confecţii 31%; 

• industria alimentară 22%;  

• aparataj electric 10%; 
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• mobilă 2,4%; 

Agricultura este o ramură importantă a economiei judeţului Botoşani. An după an, creşte 

preocuparea în ceea ce priveşte asigurarea unor condiţii standard pentru agricultură. Sectorul 

privat cuprinde 291.516 ha. Fâneţele se întind pe o suprafaţă de 14.187 ha şi asigură, în bună 

parte, furajele necesare şeptelului. Deşi, în ceea ce priveşte creşterea animalelor, s-a remarcat o 

descreştere în ultimii ani, totuşi judeţul se înscrie printre cei mai mari crescători de oi din ţară 

(peste 500.000 capete). De asemenea, există un număr mare de porci şi vite, dar cu 

preponderenţă în sectorul privat. Suprafaţa agricolă a judeţului Botoşani este de 392.860 ha, 

reprezentând 78,8% din suprafaţa totală a judeţului. Suprafaţa arabilă este de 290.171 ha, din 

care 98,6% este proprietate privată. Acestei suprafeţe i se adăuga un număr de 75.262 ha păşuni, 

14766 ha fineţe, 3.373 ha vii şi 3.634 ha livezi şi pepiniere pomicole. Până la data de 24.09.2003, 

judeţul Botoşani are emise un număr de 142.031 titluri de proprietate, reprezentând un procent de 

93,73%. Populaţia ocupată în agricultură este de 108.500 persoane, reprezentând 61,8% din 

totalul populaţiei ocupate. Fondul forestier este reprezentat de 55.800 ha. Suprafaţa pădurilor 

este de 54.400 ha, din care răşinoase – 1.000 ha şi foioase – 53.300 ha.  

Obiectivele prioritare în domeniul politicii agricole, la nivel judeţean sunt: 

 • Pregătirea şi capitalizarea populaţiei din mediul rural pentru absorbţia fondurilor 

europene alocate dezvoltării rurale, prin acţiuni de informare şi promovare a Programului 

PNDR; 

 • Transformarea exploataţiilor familiale în ferme comerciale competitive cu cele europene; 

 • Alocarea eficientă a resurselor bugetare pentru sprijinirea producătorilor agricoli; 

 • Gestionarea durabilă a pădurilor prin următoarele măsuri: o păstrarea integrităţii 

pădurilor pentru protecţia mediului ambiental şi protejare a ecosistemelor forestiere; o 

conservarea, gestionarea durabilă a pădurilor şi dezvoltarea fondului forestier; o ocrotirea 

vânatului şi gospodărirea corespunzătoare a fondului cinegetic; o creşterea suprafeţelor 

ocupate cu păduri, prin împădurirea de terenuri degradate şi înfiinţarea de perdele forestiere 

de protecţie a câmpurilor, căilor de comunicaţie şi aşezărilor umane; 

 • Exploatarea, întreţinerea şi repararea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare de utilitate 

publică; 

Turismul-patrimoniul turistic de ordin istoric este alcătuit din muzee, case memoriale, 

biserici intrate în patrimoniul naţional, mănăstiri.  

Deşi din punct de vedere turistic zona Botoşani este momentan mai puţin dezvoltată, există 

un potenţial al regiunii nefructificat. Amintim doar două linii de dezvoltare pentru turism, 

respectiv turismul axat pe desfăşurarea unor activități de timp liber (vânătoare şi/sau pescuit) şi 

turismul cultural care poate fi profitabil având în vedere capitalul cultural al judeţului. De 

asemenea, trebuie remarcată cvasiabsenţa agroturismului, deşi unele zone ale judeţului nu duc 

lipsă de pitoresc geografic şi, în anumite perioade ale anului, social (perioadele sărbătorilor).  
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         In industria prelucrătoare şi servicii, microîntreprinderile deţin majoritatea în totalul 

unităţilor active. Cele mai importante investiţii brute la nivelul anului 2008 s-au realizat în 

industria prelucrătoare. 

Soluţii pentru dezvoltarea potenţialului agricol:  

- Derularea programului FEADR (Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala) şi PNDR 

(Programul Naţional de Dezvoltare Rurală) pentru zonele rurale 

 - Linia de finanţare LEADER - Acordarea de facilităţi pentru asocierea deţinătorilor de teren 

agricol 

 - Amplasarea Programului Naţional – Cadru de Restructurare şi Modernizare a unor unităţi 

de profil zootehnic şi industrie alimentară.  

- Finanţări ale Fondului Român de Dezvoltare Socială (FRDS) pentru infrastructura rurală, 

acţiuni generatoare de venituri şi servicii sociale.  

Astfel, se urmăreşte realizarea unei corelări între măsurile existente în programele care se 

adresează spaţiului rural şi măsurile privind valorificarea potenţialului turistic al judeţului. Zona 

rurală constituie un spaţiu cu un bogat patrimoniu istoric, fiind un cadru propice pentru 

revigorarea meseriilor specifice (artizanatul), promovarea obiceiurilor tradiţionale, a cadrului 

natural, a identităţilor culturale şi spirituale, existând premisele obţinerii de beneficii economice 

pentru comunitate prin atragerea turiştilor. Totodată agricultura şi dezvoltarea rurală vor fi 

stimulate prin:  

- încurajarea înfiinţării de ferme ecologice; 

- asocierea producătorilor agricoli  

- crearea unei reţele de colectare şi valorificare a produselor agricole  

- valorificarea luciului de apă  

- înfiinţarea parcurilor de maşini agricole şi servicii de reparaţii ale utilajelor agricole  

- reabilitarea infrastructurii economice locale (pieţe agroalimentare, solarii, sere, silozuri şi alte 

obiective de infrastructură economică reală). 

Obiectivul general al acestei axe este îmbunătăţirea nivelului de trai al locuitorilor din 

zonele rurale în vederea reducerii decalajelor existente fata de mediul urban. Pentru realizarea 

acestor măsuri este necesară pregătirea profesională în scopul îmbunătăţirii cunoştinţelor 

profesionale ale fermierilor şi ale altor persoane implicate în activităţile agricole, silvice, de 

prelucrare a produselor agricole, a serviciilor. 

Aspecte specifice judeţului Botoşani -Dezvoltarea resurselor umane în judeţul Botoşani are 

următoarele caracteristici:  

• Ponderea ridicată a populaţiei tinere, cu vârstă pană la 24 de ani 35,57 % - în 2014 

 • Sporul natural pozitiv de 0,7 la mia de locuitori – în 2001 - 2008 şi negativ în 2009 - 2015 

• Grad ridicat al populaţiei ocupate în agricultură 53,9% din totalul populaţiei ocupate pe 

judeţ în anul 2015. 

 • Grad scăzut al populaţiei ocupate în servicii 5,31% din totalul populaţiei ocupate – anul 

2015.  
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• Rata ridicată a şomajului în judeţ 4,2 % în anul 2014, totuşi sub media pe ţară. 

• Lipsa unor spaţii adecvate procesului de instruire, îndeosebi în unităţile de învăţământ 

profesional şi tehnic care nu au beneficiat de dotare prin programul Phare TVET şi care 

trebuie să ţină pasul cu nevoile mereu în schimbare ale pieţii forţei de muncă.  

• Insuficiente centre de consiliere şi de ajutorare a femeilor şi copiilor supuşi violenţei 

domestice. 

 • Cea mai ridicată rată a mortalităţii infantile 20,7 decese la 1000 de născuţi vii, în anul 

2014.  

• Insuficienţa unor centre de servicii integrate de consultanţă pentru persoane ce se auto 

întreţin.  

• Creşterea infracţionalităţii din cauza neintegrării forţei de muncă prin programe 

corespunzătoare de integrare pe piaţa muncii.  

Priorităţile definite la nivel judeţean sunt: 

 • dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare;  

• dezvoltarea agriculturii;  

• revitalizarea şi retehnologizarea industriilor cu potenţial competitiv;  

• atragerea investitorilor externi;  

• dezvoltarea şi modernizarea serviciilor de asistenţă socială; 

Concluzii  

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

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

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

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

înlocuite este mai mare decât distrugerea de locuri de muncă. Modelul econometric 

macroeconomic utilizat pentru estimarea cererii de forţă de muncă la nivel naţional a utilizat serii 

de date de la Institutul Naţional de Statistică, pentru perioada 2000-2011 privind: 

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

•  valoarea investiţiilor brute în bunuri corporale în activităţi ale economiei naţionale 

(diviziuni CAEN REV1)  

•  valoarea adăugată brută în activităţi ale economiei naţionale (diviziuni CAEN 

REV1) PLAI judeţul Botoşani 2020-2026 72 

•  valoarea costului mediu lunar al salariaţilor în activităţi ale economiei naţionale 

(diviziuni CAEN REV1) 

Până în 2025, ponderea forţei de muncă din România cu nivel înalt de calificare ar trebui să 

crească până la 39,4%, comparativ cu 26,6% în 2013. Persoanele cu nivel mediu de calificare în 

2025 vor reprezenta 37,8% din forţa de muncă, comparativ cu 51,5 % în 2013. Ponderea celor cu 

nivel scăzut sau fără calificări este previzionat să rămână la aproximativ 22% în anul 2025. 

Numărul de şomeri înregistraţi în judeţul Botoşani prezintă o tendinţă de creştere în perioada 

2012 - 2016. Dacă în ianuarie 2012 rata şomajului din judeţ era de 4,14%, în iulie 2016 era de 
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4,66%, înregistrându-se o creştere de 0,52 pp. PLAI judeţul Botoşani 2020-2026 84 În zona 

Botoşani se înregistrează cea mai mare pondere a şomerilor înregistraţi raportat la numărul total 

de şomeri din judeţ, de 12,98% în decembrie 2015, urmată de zona Ştefăneşti cu 5,63% în 

decembrie 2015 şi zona Dorohoi cu 5,17%. La nivelul judeţului, numărul de şomeri bărbaţi 

înregistraţi la AJOFM Botoşani este mai mare decât cel al femeilor în decembrie 2015, din 

totalul de 7205 doar 2825 fiind femei. La sfârşitul anului 2015 o pondere accentuată a şomerilor 

de sex feminin se înregistrează în zona Botoşani, unde 48,45% din totalul şomerilor sunt femei, 

urmată de zona Darabani cu 46,50% şi zona Dorohoi cu 44,50%. Acest aspect are cauze în 

diminuarea locurilor de muncă din domeniul textile – pielărie, domenii economice cu pondere 

ridicată în aceste zone. În mediul urban este evidenţiată o tendinţă de creştere a şomajului de 

peste 33% între ianuarie 2012 – ianuarie 2014, urmată de o scădere, astfel încât creşterea în 

perioada ianuarie 2012 – iulie 2016 s-a redus la 12,5%. Comparativ cu regiunea Nord Est unde în 

2015 rata şomajului a fost de 6,2%, în judeţul Botoşani aceasta este mai redusă (4,7%).  

Referitor la distribuţia şomerilor pe grupe de vârstă se remarcă, în toate zonele, o pondere 

ridicată a şomerilor cuprinşi în grupele de vârstă 30-39 ani (19,44%) şi 40-49 ani (29,49%), 

preponderent în zona Botoşani. Ponderea tinerilor sub 25 de ani este 15,49%, ceea ce înseamnă 

că mulţi dintre absolvenţi nu îşi găsesc un loc de muncă (peste 1000 în 2015). După nivelul de 

educaţie se observă că şomerii cu nivel scăzut de educaţie (* scăzut cuprinde: învăţământ 

gimnazial, primar, fără şcoală absolvită) au o pondere mare în numărul total de şomeri, respectiv 

80,26% în 2015. 

Această situaţie impune la nivel judeţean necesitatea considerării aspectelor de formare 

profesională ca extrem de importante atât ca şi concept de învăţare continuă cât şi ca cerinţă 

esenţială în contextul creşterii şanselor de ocupare a forţei de muncă pe piaţa muncii. Ponderea 

şomerilor tineri în numărul total de şomeri se poate explica fie printr-un nivel de educaţie 

profesională mai scăzut, fie prin „dezinteres” faţă de muncă sau nefiind suficient de „motivaţi” la 

locul de muncă sau chiar prin lipsa locurilor de muncă în meserii mai bine remunerate. Luând în 

considerare faptul că tinerii constituie un „grup ţintă”, aceştia trebuie integraţi mai mult pe piaţa 

activă a muncii, pentru a deveni utili societăţii şi mediului în care trăiesc. Absolvenţii luaţi în 

evidenţa agenţiei au fost, începând cu anul 2005, în număr de 1297 persoane, numărul acestora 

scăzând, în anul 2010, la 1112 persoane. În anul 2007 s-a înregistrat cel mai mic număr de tineri 

absolvenţi - 613 de persoane. Cei mai mulţi absolvenţi care au fost luaţi în evidenţă în 2010, sunt 

absolvenţi cu profil Mecanică 10,2%, ceea ce denotă lipsa locurilor de muncă, care să fie create 

în această ramură. Au mai fost luaţi în evidenţă şi absolvenţi care au terminat şcoli cu profil în 

domeniul industriei textile şi pielărie – cca. 6,6 %, absolvenţii şcolilor cu profil agricol - 

cca.4,4%, cu profil comerţ – cca.4,2 %. Numărul locurilor de muncă, în 2009 faţă de 2008, s-a 

diminuat cu 2290 locuri.  

Aportul cel mai mare pe piaţa muncii, în ceea ce priveşte oferta de locuri de muncă din 

judeţul Botoşani, o deţine ramura Construcţii, urmată de Mecanică, servicii şi Industrie textilă şi 

Pielărie Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite la nivel de pregătire de şcoli profesionale, 

şcoli generale. Pentru acest segment al populaţiei sunt oferite anual cca. 75% din oferta de locuri 
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de muncă comunicate. Acest lucru determină pe cei de la nivelul de pregătire cu studii superioare 

şi medii să accepte şi astfel de locuri de muncă pentru a-şi asigura mijloacele de trai necesare. Se 

poate observa că populaţia ocupată a judeţului Botoşani rămâne în continuare dependentă de 

sectorul agricol, 49,8% în 2014, urmat de Servicii cu 31,50% şi Industrie 15,5%.  

2.2 ANALIZA MEDIULUI INTERN  

ANALIZA SWOT pentru anul școlar 2020-2021 

1. CURRICULUM 

                   Puncte tari           Puncte slabe 

o Respectarea planurilor cadru; 

o Parcurgerea programelor CDS elaborate de 

cadrele didactice ale şcolii;  

o Existenţa unor scheme orare conform legislaţiei 

în vigoare;  

o Material curricular (planuri de învăţământ şi 

programe şcolare, auxiliare curriculare - 

manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, 

culegeri de probleme, îndrumătoare,  softuri 

educaţionale). 

o Oferta şcolii  satisface nevoile tuturor elevilor, 

opţiunile se fac în funcţie de decizia majorităţii 

elevilor clasei sau în funcţie de disciplinele din 

programele 

• Adaptarea demersurilor didactice la 

cerinţele unui învăţământ centrat pe elev 

care să asigure dobândirea competenţelor 

cheie europene prin utilizarea unor strategii 

didactice moderne şi prin caracterul 

formativ al demersului didactic, asigurate 

printr-o comunicare logică şi 

intredisciplinară;  

• Motivaţia participării cadrelor didactice şi a 

elevilor la programe de pregătire pentru 

performanţă şcolară, educaţie formală şi 

informală;  

• Asigurarea accesului elevilor la cabinetul de 

consiliere psiho-pedagogică, orientare 

şcolară şi profesională;  

• Corelarea planului de şcolarizare cu 

opţiunile şi interesele elevilor, ţinând cont 

de posibilităţile de inserţie pe piaţa muncii 

o Parcurgerea unei jumătăți din materia de pe 

semestrul I în sistem online; 

o Slaba implicare a unor profesori în realizarea de 

lecții atractive, antrenante; 

o Pregătirea suplimentară insuficientă a elevilor 

pentru evaluarea naţională, olimpiade şi 

concursuri şcolare; 
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sau de continuare a studiilor în învăţământul 

superior.  

• Elaborarea proiectului CDȘ ținând seama de 

opțiunile elevilor 

• Elaborarea graficului de desfășurare a 

pregătirii pentru examenele de evaluare , de 

bacalaureat și concursuri școlare  

• Popularizarea proiectului CDȘ pentru anul 

școlar 2021-2022 

• Popularizarea planurilor de învățămînt 

valabile în anul școlar 2020-2021 

• Procurarea programelor școlare la toate 

disciplinele din planurile de învățământ 

 

• Informarea elevilor din clasele a VIII-a și a 

XII-a cu privire la Metodologia pentru 

susținerea examanelor naționale 

 

• Repartizarea orelor CDȘ pentru anul școlar 

2021-2022 în conformitate cu solicitările 

elevilor 

• Organizarea pe arii curriculare a comisiilor 

metodice pentru curriculum 

• Procurarea manualelor pentru elevii I-VIII 

• Întocmirea planurilor comisiilor conform 

legislației în vigoare 

 

• Întocmirea documentației necesare pentru 

susținerea orelor de opțional 

• Monitorizarea parcurgerii curriculumului 

TC și CDȘ 

 

• Organizarea și desfășurarea concursurilor 
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școlare și extracurriculare conform 

calendarului 

 

• Monitorizarea testării iniâiale și 

monitorizare testărilor pe parcurs pentru 

urmărirea progresului școlar 

• Analiza ritmicității notării și a frecvenței 

elevilor 

• Analiza semestrială și anuală a întregii 

activități 

• Consulatrea elevilor și a părinților în 

vederea repartizării orelor de CDȘ 

o  

                 Oportunităţi Ameninţări 

o Creşterea gradului de autonomie a şcolii pe 

probleme de CDŞ; 

o Oferta de formare continuă şi perfecţionare în 

colaborare cu CCD Botoșani şi Univ. din Iași , 

Suceava și Cluj. 

o Insuficienta diversificare şi adecvare a CDŞ-

ului la cerinţele şi solicitările elevilor poate 

scădea motivaţia pentru învățare precum şi 

interesul pentru această unitate de învăţământ; 

o Baza materiala insuficientă nu permite 

realizarea tuturor solicitărilor - CDS; 

o Mulţi elevi provin dintr-un mediu defavorizat; 

o Disponibilitate scăzută a părinţilor pentru 

problemele propriilor copii, unii părinţi 

refuzând colaborarea cu profesorul 

psihopedagog/itinerant. 

 

2. RESURSE UMANE 

                       Puncte tari                     Puncte slabe 

o Personal didactic calificat 88 % 

o Ponderea cadrelor didactice titulare cu gradul 

didactic I si II este de 75%; 

o Încadrarea a 4 cadre didactice necalificate 
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o Înscrierea la grade didactice:1 cadru didactic gr. 

didactic II-sesiunea 2022 și 2 cadru didactic 

pentru definitivat 2021.  

o Desfăşurarea de inspecții curente finalizate cu 

calificativ Foarte bine şi Bine ; 

o Relaţiile interpersonale, în mare parte, profesor 

- elev, conducere - subalterni, profesori - 

părinţi, profesori - profesori etc.) existente 

favorizează crearea unui climat educaţional 

deschis, stimulativ; 

o Există o bună  delimitare a responsabilităţilor 

cadrelor didactice precum şi o bună coordonare 

a acestora; 

o Existenţa unor cadre didactice care utilizează 

calculatorul în procesul instructiv-educativ; 

o Existenţa unui profesor consilier școlar și a unui 

prof. itinerant pentru elevii diagnosticați cu 

CES, ADHD etc.; 

o Personal didactic auxiliar calificat; 

o Slaba participare la cursuri de formare şi 

perfecţionare a unor cadre didactice ; 

o Conservatorismul unor cadre didactice şi 

rezistenţa la schimbare; 

o Superficialitatea unor cadre didactice ; 

o Condițiile noi impuse de pandemie. 

 

 

                     Oportunități                       Amenințări 

o Varietatea cursurilor de formare si perfecţionare 

organizate de CCD, ONG, Universităţi; 

o  

o Iniţierea cadrelor didactice în managementul de 

proiect; 

o Deschiderea activităţii educative spre implicare 

şi responsabilizare în viaţa comunităţii; 

o Amplificarea dimensiunii europene prin 

accesarea noii generaţii de programe şi proiecte 

de cooperare internaţională; 

o Valorificarea potenţialului creativ al elevilor 

prin iniţierea de noi proiecte educative şi 

asumarea de roluri. 

 

o Reducerea numărului de elevi şi a nr. de ore pe 

discipline a determinat existenţa unor catedre 

netitularizabile, fiind ocupate de suplinitori; 

o Scăderea motivaţiei şi interesului pentru 

activităţile profesionale conduc la deficiențe în: 

colaborarea cu părinţii, perfecţionarea, activităţi 

extracurriculare, confecţionarea de material 

didactic, pregătirea cu profesionalism a lecţiilor 

etc); 

o Criza de timp a părinţilor, datorită actualei 

situaţii economice, reduce participarea familiei 

în viaţa şcolară, cu implicaţii atât în relaţia 

profesor-elev cât şi în performanţa şcolară a 

elevilor; 

 

3. MANAGEMENTUL ŞCOLAR                    

Puncte tari 

             

     Puncte slabe 
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o Starea fizica a spatiilor şcolare şi încadrarea în 

normele de igienă corespunzătoare, în condiţiile 

în care avem campusul intrat în administrarea 

liceului din septembrie 2014; 

o Grădiniţa Trușești și cea de la Buhăceni, în 

o urma noilor construcții, beneficiază de spaţii 

mai mari, care permit un proces instructiv-

educativ de calitate; 

o Existenţa laboratoarelor  de informatică 

funcţionale precum şi a cabinetului de 

consiliere şcolară; 

o Şcoala are un CDI și în toate structurile sunt 

biblioteci; 

o Materiale didactice moderne pentru bibliotecă 

(cărti, albume, enciclopedii, atlase), cabinetul 

de consiliere psihopedagogică; 

o Fonduri băneşti extrabugetare (arenda de la 

pământ, chiria de la sala de sport); 

o Multe spații cu acces la internet 

o Existența unui internat cu cantină; 

• Creşterea rolului şi responsabilităţii 

managerilor în organizarea, coordonarea şi 

eficientizarea procesului instructiv–educativ 

prin activităţi de îndrumare şi control, 

rapoarte şi analize prezentate în Consiliul de 

Administraţie;  

• Afişarea, prelucrarea metodologiilor privind 

desfăşurarea, a testării naţionale, a admiterii 

în liceu şi a bacalaureatului Simulării 

Examenelor naționale și a Examenelor de 

drept, a Evaluării Naționale și a 

Bacalaureatului; 

• Detalierea fişei de evaluare, comunicarea 

modului în care trebuie realizaţi indicatorii 

şi prezentarea documentelor care să ateste 

nivelul de realizare a indicatorilor în cadrul 

Consiliului de Administraţie; 

• Proiectarea și elaborarea și CDŞ-urilor în 

raport cu interesele şi aptitudinile elevilor;  

• Creşterea prestigiului şi vizibilităţii unității 

școlare prin realizarea de activități în 

cadrului proiectelor aflate în derulare, 

o Spaţii din campus nereparate; 

o Nu toate cadrele didactice beneficiază de: 

xerox, calculator propriu, echipat cu 

imprimantă şi consumabile. 
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precum și realizarea de noi proiecte/ 

parteneriate care să ne susțină în acest sens. 

o  

▪ Oportunităţi ▪ Ameninţări 

o Descentralizarea şi autonomia instituţională; 

o Parteneriat cu comunitatea locală (primărie, 

părinţi), ONG-uri, școli, agenți economici etc.; 

o Existenţa unor spaţii (sală de sport la școală, 

sală de festivităţi la grădiniță) care pot fi 

închiriate in vederea obținerii unor fonduri 

băneşti; 

o Stimularea  personalului didactic în scopul 

elaborării de proiecte cu finanţare externă; 

o Posibilitatea antrenării elevilor şi părinţilor în 

activităţi productive şi de întreţinere a şcolii;  

o Gradul scăzut de implicare al cadrelor didactice 

şi elevilor în păstrarea resurselor şcolii; 

 

 

 

4. RELAŢIILE CU COMUNITATE ŞI ACTIVITATEA EDUCATIVĂ 

                    Puncte tari                     Puncte slabe 
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o Organizarea de activități extraşcolare şi 

extracurriculare și în mediul online 

o La începutul anului şcolar s-au realizat 

documentele specifice activităţii de planificare 

a activităţii educative: planul managerial al 

consilierului educativ, programul activităţilor 

educative extraşcolare şi extracurriculare, 

graficul desfăşurării acestor activităţi, 

planificarea şedinţelor cu părinţii pentru 

realizare în mediul online; graficul 

consultațiilor cu părinții; 

o S-au constituit comisiile şi subcomisiile 

educative,conform noii configări impuse de 

sistem,  s-au elaborat programe de activitate ale 

acestora, s-au stabilit responsabilităţile, graficul 

de desfăşurare şi modul în care se face 

evaluarea/feed-back-ul; 

o S-au identificat priorităţile activităţii educative, 

în funcţie de specificul şcolii;  

o S-au actualizat punctele de informare din şcoli 

referitoare la activitatea educativă şcolară şi 

extraşcolară si s-au creat altele noi, facilitându-

se, astfel, o mai buna cunoaştere a acestui tip de 

activităţi; 

o Cadre didactice calificate  

o Colaborarea bună cu  reprezentanţii comunității 

locale (Primărie, Consiliul Reprezentativ al 

părinţilor, Poliţie, Biserică). 

o Slabe legături de parteneriat cu firme private si 

ONG-uri,  

o Puţine activităţi desfăşurate în şcoală implică 

coparticiparea părinţilor; 

o Slaba implicare a unor cadre cadrelor didactice 

in proiecte și activităţi extraşcolare; 

 

o Lipsa unor fonduri de premiere a elevilor si 

cadrelor didactice implicate în proiecte. 

o La nivel liceal ora de dirigenţie este poziţionată  

ultima în orar, necesitând un efort ridicat de 

captare a interesului elevilor pentru temele 

abordate  ; 

o Materiale didactice insuficiente care să permită 

organizarea anumitor activități de interes pentru 

elevi; 

o Reticența față de nou și față de schimbare a 

unor cadre didactice și a unor părinți; 

o Proceduri legislative stufoase, greu de întocmit, 

pentru realizarea activităţilor extraşcolare în 

afara teritoriului şcolii și luând în considerare 

contextul impus de pandemie; 

o Reducerea activităților educative școlare și 

extrașcolare ; 

o Existența unui număr mare de elevi navetiști 

condiționați de mijloacele de transport în 

comun; 

 

 

                     Oportunităţi                Ameninţări 

o Disponibilitatea  şi responsabilitatea unor 

instituţii de a veni in sprijinul şcolii (Primărie, 

ONG, Biserică, Poliţie, instituţii culturale); 

o Interesul universităților/școlilor postliceale de 

a-şi prezenta oferta educaţională; 

o Relații de parteneriat cu firme de consultanță în 

scrierea, derularea și monitorizarea unor 

proiecte. 

 

o Timpul limitat pentru participarea la programe 

educative; 

o Materiale insuficiente; 

o Lipsa motivaţiei cadrelor didactice şi a elevilor; 

o Proceduri legislative stufoase, greu de întocmit, 

pentru realizarea activităţilor extraşcolare în 

afara teritoriului şcolii ; 

o Influența opiniei publice prin mediatizarea 

excesivă a aspectelor negative din școli; 
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     ACTIVITATEA EDUCATIVĂ în unităţile de învăţământ. Pe parcursul anului școlar 

2020-2021 s-au derulat mai multe proiecte în parteneriat cu mai multe instituții: 

 

Nr. 

crt. 

Instituţia/instituţiile 

partenere 

Nr. de înregistrare 

(la nivelul unităţii 

şcolare) 

 

Obiectiv 

Responsabil Nr. de 

elevi 

partici

panţi 

1. ”Minicompania”J.A 

of  România 

Nr. 6017 din 

06.11.2020 

➢ Formarea viitorilor 

fermieri și 

întreprinzători mici și 

mijlocii din agricultură; 

➢ Prin oferirea de 

oportunități de învățare 

din practică și în strînsă 

cooperare cu 

comunitatea locală; 

➢ Partciparea elevilor cu 

companiile pilot pe care 

le dezvoltă la târguri 

locale de produse și 

servicii și la activitățile 

din școală promovând 

activitatea; 

➢ Dezvoltarea abilităților 

de comunicare digitale, 

muncă în echipă și 

competențe 

antreprenoriale, 

Prof. Ariciuc 

Lenuța 

Prof. Tudose 

Anișoara 

 

 

250 

2. Așa-i datina la noi! 

Seminarul Teologic 

”Sfântul Gheorghe” 

Botoșani 

Nr. 6121 din 

13.11.2020 

Nr. 1190 din 

09.11.2020 

➢ Prezentarea tradițiilor și 

obiceiurilor românești 

de iarnă; 

➢ Prezentarea costumelor 

populare; 

➢ Decorațiuni de Crăciun; 

➢ Activități artistice; 

➢ Implicarea elevilor și 

profesorilor în 

activitățile pentru 

formarea unor valori 

corecte și realiste față de 

frumusețea și 

respectarea obiceiurilor 

strămoșești; 

➢ Observarea și 

valorificarea motivelor 

și culorilor costumelor 

Prof. Ariciuc 

Lenuța 

Prof. Costică 

Simona 

Prof. Deleanu 

Ionela 

Prof. Fecioru 

Cantemir 

Daniela 

Prof. 

Grădinaru 

Vranciu 

Cristina 

Documenta 

rist 

Cărbunaru 

Brândușa 

 

 

 

 

 

 

100 

3. Parohia ”Sf. 

Împărați Constantin 

și Elena ”Ionășeni 

Nr. 17 din 

23.10.2020 

4. Liceul tehnologic 

”Nicolae Bălcescu” , 

Flămânzi 

Nr. 6020 din 

06.12.2020 

Nr.6875  din 

03.11.2020 

5. Școala Gimnazială 

nr.12, Botoșani 

Nr. 6600 din 

18.12.2020 

Nr. 2307 din 

02.10.2020 

6. Liceul Tehnologic 

”Petru Rareș” 

Botoșani 

Nr.2921 din 

02.12.2020 

Nr. 6437 din 
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04.12.2020 populare; 

➢ Exprimarea unei 

atitudini pozitive față de 

tradiție prin activitățile 

artistice și plastice. 

7. Liceul ”Ștefan cel 

Mare și Sfânt” 

Vorona 

Nr. 6485 din 

11.12.2020 

Nr. 6765 din 

09.12.2020 

8. ”Adolescenții, 

Biserica și 

provocările lumii 

contemporane” 

Parteneriat Școală-

Biserică 

Parohia ”Sf. 

Împărați Constantin 

și Elena ”Ionășeni 

Nr. 4207 din 

15.09.2020 

Nr. 11 din 

04.09.2020 

➢ Formarea conduitei şi 

conştiinţei elevilor în 

spiritul respectului faţă 

de un mod de viaţă 

sănătos, creştin; 

➢ Promovarea valorilor 

moral-creştine în rândul 

elevilor; 

➢ Formarea de 

comportamente adecvate 

în receptarea valorilor 

religioase şi de cultură şi 

civilizaţie tradiţională 

românească; 

➢ Educarea unor virtuţi 

creştine şi cultivarea 

comportamentului 

moral-religios (să-ţi 

iubeşti aproapele, să faci 

fapte bune, să fii cinstit, 

modest, generos, să nu 

urăşti, să-L iubesti pe 

Dumnezeu); 

➢ Participarea cu 

entuziasm la activitățile 

propuse; 

➢ Relaționarea cu ceilalți 

copii; 

Prof. Gania 

Cătălina 

Preot Crupă 

Claudiu 

George 

Prof. Fecioru 

Cantemir 

Daniela 

Prof. Ionescu 

Ana 

Prof. Șovan 

Monalisa 

400 

9. ”Ajută-mă să pot! 

Implicarea mea este 

fericirea ta și a 

altora!” Parteneriat 

Școală-Biserică 

Parohia ”Sf. 

Împărați Constantin 

și Elena ”Ionășeni 

Parohia Buhăceni 

Nr. 6521 din 

18.12.2020 

Nr. 21 din 21. 

12.2020 

➢ Organizarea unor 

activităţi cu caracter 

cultural-educativ, care 

să întreţină spiritul de 

competiţie; 

➢ Antrenarea unor grupuri 

de elevi care să 

colaboreze în susţinerea 

Prof. Gania 

Cătălina 

Preot Crupă 

Claudiu 

George 

Prof. 

Grădinaru 

Vranciu 

Cristina 

400 
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unor activităţi comune: 

➢ Formarea de 

comportamente adecvate 

în receptarea valorilor 

religioase şi de cultură şi 

civilizaţie tradiţională 

românească; 

➢ Dezvoltarea unor 

atitudini/comportamente 

favorabile pentru 

îmbunătăţirea relaţiilor 

dintre copii și adulți; 

➢ Stabilirea unor relaţii de 

prietenie cu alţi copii 

prin derularea în comun 

a unor evenimente; 

 

Prof. Ionescu 

Ana 

Preot Leonte 

Cezar 

Constantin 

Prof. Șovan 

Monalisa 

10. ”Primul pas în 

cariera ta”- World 

Vision România 

Nr.  7  din 

27.01.2020 

➢ Îmbunătățirea imaginii 

instituției, dar mai ales 

a domeniului agricol: 

➢ Atragerea 

absolvenților de 

gimnaziu către 

învățământul 

profesional și tehnic 

➢ Cultivarea imaginii 

profesiilor și 

schimbarea în bine a 

percepției și atitudinii 

populației față de 

învățământul 

profesional și tehnic 

➢ Identificarea elevilor 

cu un grad de potrivire 

ridicat cu perspectiva 

unui viitor în 

agricultură, fiind vizate 

13 școli gimnaziale 

limitrofe Liceului 

Trușești. 

Prof. 

Verniceanu 

Ionica 

 

250 

11. Profesiile 

agriculturii viitorului 

în parteneriat cu 

Nr. 6389 din 02. 

12.2020 

➢ Dezvoltarea și 

derularea activității 

de învățare pentru alți 

Prof. 

Grădinaru 

Vranciu 

200 
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WorldSkills 

România  

 

colegi din liceu pe 

care îi informează cu 

dorința de a atrage 

atenția asupra 

profesiilor 

agriculturii viitorului 

și să-și dezvolte un 

plan de dezvoltare a 

competențelor în 

domeniul agricultiurii 

viitorului 

➢ În fiecare săptămână 

este prezentat câte un 

subiect sau temă 

destinate unei 

tendințe/profesii din 

agricultura viitorului 

pe care elevii le 

dezbat, vin cu 

propuneri, interviuri, 

idei și prezentări. 

Cristina 

Prof. Ariciuc 

Lenuța 

Prof. Tudose 

Anișoara 

 

12. Frumusețea 

Crăciunului - izvor 

de bucurie,  tezaur 

de datini 

 CAERI 2020 

poziția 229 

Scoala Gimnazială 

Nr. 12 Botoșani 

Nr. 2307 din 

02.10.2020 

➢ Transmiterea 

obiceiurilor de 

Crăciun; 

➢ Exprimarea unei 

atitudini pozitive față 

de tradișiile 

românești; 

➢ Stabilirea unor relații 

de colaborare între 

școli. 

Prof. Poleucă 

Liliana 

Prof. 

Buhaschi 

Daniela 

Prof. 

Atodiresei 

Ana Maria 

Prof. Ariciuc 

Lenuța 

20 

 

Activități educative școlare și extrașcolare și proiecte educative: 

a) Învățământ primar: 

❖ 1 Decembrie 2020 - Ziua Națională a României; 

❖ 25 Decembrie 2020 - „Vine Moș Crăciun!’’:  

❖ 25 Decembrie 2020 - ,,În așteptarea lui Moș Crăciun! ’’ 

b) Învățământ gimnazial și liceal: 

❖ Ziua Internațională a Păcii – 21 septembrie 2020 - ,,Clipe de pace când cerul tace! ”; 

❖ Ziua Mondială a Educației – 5 octombrie 2020 - ,,Pășim prin întuneric către lumină, doar prin 

educație! ”; 
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❖ Ziua Națională de Comemorare a Holocaustului – 9 octombrie 2020; 

❖ ,,Bucură-te , Sfânta Parascheva, mult folositoare! – 14 octombrie 2020; 

❖ Ziua Armatei Române – 25 octombrie 2020; 

❖ Festivalul toamnei - ,,Toamna cu darurile și sfințți ei! ” – 28 octombrie 2020; 

❖ Ziua Internațională a Compasiunii – 2 noiembrie 2020; 

❖ ,,Bullying-ul în școală’’, Campania – ,,19 zile de prevenire a abuzurilor și violențelor asupra 

copiilor și tinerilor!’’; 

❖ Ziua Internațională a Drepturilor Copilului – 20 noiembrie 2020; 

❖ Săptămâna Educației Globale 16-20 noiembrie 2020, - ,,Împreună dăm aripi binelui în lumea 

noastră! ”, ,,Mai buni, mai puternici, împreună’’; 

❖ 1 Decembrie 2020 - Ziua  Națională a României - ,,Orice ar fi Românie te iubim! ”; 

❖ ,,Mândrii că suntem români’’ - 1 Decembrie 2020; 

❖ ,,Crăciunul, darul iubirii lui Dumnezeu pentru oameni! ” – 25 decembrie 2020; 

❖ Ziua Culturii Naționale - ,,Eminescu la răscrucea iubirii dintre cerul și pământul românesc! ” 

– 15 ianuarie 2021; 

❖ Recitalul de muzică și poezie,, prezentare de carte, creație literară și plastică  „Porni 

Luceafărul…”; 

❖ Ziua Unirii Principatelor Române - ,, Românii, Cuza și Unirea!” – 24 ianuarie 2021; 

❖ Ziua Internaţională a siguranţei pe Internet 10 februarie ,,Împreună facem Internetul mai bun! 

‟‟ ,,Mama, răspunsul lui Dumnezeu pe Pământ pentru iubirea veșnică!‟‟  

❖ “Ziua Internaţională a Francofoniei”  

❖ “Ziua Mondială a Apei - Apa, surâsul vieții!‟ 

❖ ‟ Ziua Internațională a Cititului Împreună (ZICI) 2021 cu elevii din toate clasele: 

prezentare/recomandare de carte, lectură; ,,Ziua Internațională a Cărții pentru Copii - Cititul, 

hrană pentru suflet! ‟‟ 

❖  ,,Ziua Pământului - Pământul, darul lui Dumnezeu pentru oameni!‟‟ ,,Paștele ortodox - 

Suflet de copil în lumina Învierii!‟ 

❖ ‟ ,,Frumusețea Botoșaniului în sufletul copiilor!”, ,,Ziua Europei - zi cu triplă semnificație 

pentru români!‟‟  

❖ “Ziua copilului - Copii sunt mâinile cu care ne prindem de rai!‟‟ 

❖  ,,Ziua Mondială a Mediului - Mediul satului românesc văzut prin ochi de copil!‟‟ 

❖  ,,Ziua eroilor: Eroii nu mai au nevoi, ei ne mai au pe noi!‟‟ 

❖  ,,Poeziile lui Eminescu scrise cu pensula!‟‟ 

❖  ,,Ziua Universală a Iei‟‟ 
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2.3 REZUMAT AL ASPECTELOR PRINCIPALE CARE NECESITA DEZVOLTARE 

Analizând situaţia actuală şi tendinţele social economice, şcoala noastră şi-a stabilit 

următoarele priorităţi: 

 identificarea nevoilor de educaţie ale comunităţii locale şi posibilităţile de satisfacere în cadrul 

normativ şi cu resurse disponibile; 

 diversificarea domeniilor / profilurilor în concordanţă cu previziunile pieţei forţei de muncă la 

nivel local şi naţional; 

 eficientizarea şi dezvoltarea acţiunilor de consiliere şi orientare profesională a tinerilor; 

 elaborarea planurilor de dezvoltare a unităţii şcolare pentru satisfacerea nevoilor proprii şi ale 

comunităţii locale; 

 informarea potenţialilor parteneri economici şi sociali privind activitate unităţii şcolare; 

 dezvoltarea bazei didactico– materiale folosind diverse programe de finanţare 

 dezvoltarea resurselor umane şi cuprinderea acestora în sistemul de formare continuă 

 utilizarea metodelor de învăţare centrate pe elev şi de învăţare diferenţiată; 

  utilizarea metodelor de învăţare de invatare non formala 

 elaborarea criteriilor de monitorizare şi evaluare a calităţii procesului instructiv - educativ; 

 asigurarea cadrului logistic (spaţiu şi aparatură) pentru programe şi activităţi comunitare; 

 participarea la diferite proiecte de dezvoltare comunitară, locale şi naţionale;încheierea de 

contracte cu agenţi economici, ONG şi alte organizaţii privindprestări reciproce de servicii 

2.4  Rezumat al priorităţilor şcolii 

     Obiectivul general al şcolii noastre este realizarea unui proces-instructiv de calitate în 

interesul elevului şi a motivării elevilor pentru achiziţionarea unor cunoştinţe teoretice şi practice 

  În vederea atingerii acestui obiectiv general politica de personal a şcolii noastre îşi propune 

următoarele: 

1. Crearea unui climat de siguranta civica si libertate spirituala axat mai ales pe activitati   

intelectuale si profesionale pentru toate cadrele didactice si elevi; 

2. Facilitarea  accesului  la  educaţie  pentru elevii din zonă; 

3. Formarea cadrelor didactice in functie de nevoile identificate; 

4. Colaborarea cu institutiile abilitate (ISJ Botosani,CCD Botosani,ME); 

5. Diversificarea  serviciilor  de  orientare  şi  consiliere  la nivelul unității școlare; 

6. Creșterea rezultatelor la examenele naționale; 

7. Prevenirea şi reducerea abandonului şcolar timpuriu; 

 

 

 

 



 

 

Liceul Demostene Botez Trușești  
 

 Prioritatea Obiective  Ținte 

  

 Prioritatea 1: Corelarea ofertei 

Î.P.T. de la Liceul  ”Demostene 

Botez ” Trușești cu nevoile 

de calificare 

Obiectiv   1.1:   Identificarea 

nevoilor de calificare. 

 1.1.1. Obţinerea de informaţii credibile, periodic actualizate şi 

accesibile privind nevoile de calificare. 

Obiectiv     1.2:     Adaptarea 

ofertei pentru formarea 

profesională  iniţială  la 

nevoile de calificare. 

 1.2.1. Ajustarea structurii ofertei pe termen lung la nevoile de 

calificare din zonă. 

1.2.2 Creşterea nivelului de calificare şi a gradului de adecvare 

a   competenţelor   formate   la   nevoile   unei   economii   în 

schimbare, la 90 % din elevi 

 

 

Obiectiv   1.3   Diversificarea 

serviciilor oferite de Liceul 

Demostene Botez” Trușești 

 1.3.1 Implicarea activă a şcolii în proiecte și programe în 

parteneriat cu  comunitatea locală, 5 proiecte anual, până în 

2026 

Obiectiv     1.4     Asigurarea 

calităţii    serviciilor    oferite 

prin unitatea noastră  şcolară 

 1.4.1.Creşterea  c u  2 5 %  a  interesului  partenerilor  
educaţionali  (elevi-părinţi-comunitate  locală)  faţă  de  
activitatea  didactică  din unitatea  şcolară 

 Prioritatea 2: 

Dezvoltarea serviciilor 

de orientare şi consiliere 

profesională. 

Obiectivul 2.1: Îmbunătăţirea 

mecanismelor pentru facilita-

rea accesului la educaţie şi 

ocuparea unui loc de muncă. 

 2.1.1.  Diversificarea  serviciilor  de  orientare  şi  consiliere  la 

nivelul unității școlare- 1 proiect anual, 30 % beneficiari, din 

numărul total al elevilor 

2.1.2. Îmbunătăţirea    inserţiei    socio– profesionale   a 

absolabsolvenţilor printr-o mai bună orientarea în carieră.  absolvenților cu 30% până în 2026 

 Prioritatea 3: Asigurarea 

accesului la Î.P.T. şi 

creşterea gradului de 

cuprindere în educaţie. 

Obiectiv3.1  :  Prevenirea  şi 

reducerea abandonului şcolar 

în   cadrul  Liceului 

”Demostene Botez” 

Trușești 

 3.1.1.  Facilitarea  accesului  la  educaţie  pentru  3 0  %  
elevi din  categoriile dezavantajate, până în 2026 

3.1.2. Prevenirea şi reducerea abandonului şcolar timpuriu, sub 

3 

 20 %20% % 

3 % până în 2026 

 

      3. PLAN   OPERAȚIONAL    2021-2022 

3.1. Priorităţi, obiective şi ţinte specifice  Liceului ”Demostene Botez” Trușești – contextul 

 

 



  

Liceul Demostene Botez Trușești  
 

 

 

 Obiectiv  3.2  :  Prevenirea  şi 

reducerea comportamentului 

potenţial violent în cadrul 

Liceului ”Demostene Botez” 

Trușești 

3.2.1.  Sporirea  măsurilor  de  siguranţă  privind  accesul  în 

unitatea şcolară, cu 50 %  

3.2.2. Implicarea tuturor factorilor (personalul unităţii, elevi , 

părinţi) pentru prevenirea şi diminuarea actelor de violenţă, 

cu 20 % mai puține  la nivelul unităţii 

Prioritatea 4: Dezvoltarea 

competenţelor profesionale 

ale resurselor umane de la 

Liceul ”Demostene Botez” 

Trușești 

Obiectiv4.1: Creşterea calită- 

ţii resurselor umane din 

unitatea şcolară în vederea 

îndeplinirii scopurilor educa-

ţionale şi asigurarea calităţii 

în învăţământ 

4.1.1. Participarea tuturor cadrelor didactice în anul şcolar 
2021-2022 la o formă de perfecţionare metodică sau de 
specialitate 

4.1.2. Direcţionarea cadrelor didactice spre cursurile de 

reconversie profesională în vederea acoperirii necesarului de 

cadre pentru disciplinele care au deficit de personal calificat, 

2 cadre până in 2022 

4.1.3. Creşterea numărului de cadre didactice care beneficiază 

de burse de mobilitate individuală prin programe finanțate din 

fonduri U.E., cu 10 % până în 2022 
Obiectiv 4.2: Implementarea 

unui învăţământ centrat pe 

elev 

4.2.1. Creșterea cu 30 % a implementării strategiilor de predare 
care să corespundă stilurilor individuale de învăţare.   

4.2.2. Utilizarea materialelor didactice specifice învăţării 

centrate pe elev pentru atingerea competenţelor prevăzute în 

S.P.P.- uri, minimum 10 materiale utilizate până în 2026. 

Prioritatea 5 : Dezvoltarea şi 

diversificarea parteneriatului 

social de la Liceul  ”Demostene 

Botez” Trușești 

Obiectiv  5.1  :  Dezvoltarea, 

diversificarea şi creşterea 

eficienţei relaţiilor de 

parteneriat 

5.1.1.   Creşterea   reprezentativităţii   partenerilor   sociali   în 

Comisii de lucru, Consiliul de administraţie şi CEAC la nivelul 

şcolii- minimum 3 pe  fiecare 
5.1.2.   Dezvoltarea   de   reţele   funcţionale   de   colaborare 

sistematică cu partenerii sociali- 5 parteneriate pe an 

Prioritatea 6:Dotarea 

laboratoarelor  tehnologice de 

la Liceul ”Demostene Botez” 

Trușești  

Obiectiv  6.1:  Îmbunătăţirea 

condiţiilor   de   învăţare   din 

unitatea noastră şcolară 

6.1.1 Menţinerea în stare de bună funcţionare a  infrastructurii 

(spaţii de curs, laboratoare,  infrastructura de utilităţi) 

6.1.2. Creșterea cu 50 %  a dotării    cu    echipamente    de    

instruire  conform standardelor de pregătire, până în 2026 



PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII  

 

 

3.2. Acţiuni pentru şcoală – plan operaţional 

În anul şcolar 2021-2022, Liceul ”Demostene Botez” Trușești, va beneficia de un învăţământ profesional şi tehnic 

consolidat, eficient, orientat către piaţă şi adaptat nevoilor în schimbare ale comunităţii locale şi aspiraţiilor individuale ale 

locuitorilor din zona Trușeștiului. 
 

 

Prioritatea 1: Corelarea ofertei Î.T.P. de la Liceul ”Demostene Botez” Trușești  cu nevoile de calificare 

Obiectivul 1.1. Identificarea nevoilor de calificare 

ŢINTE – 1.1.1. Obţinerea de informaţii credibile, periodic actualizate şi accesibile, privind nevoile de calificare 

Plan operaţional 2021-2022 

Măsuri / acţiuni Rezultate  măsurabile Termen Responsabil Parteneri 

1. Solicitarea la AJOFM a evidenţei cu 

absolvenţii promoţiei 2021, înregistrați ca şomeri. 

Evidenţa absolvenţilor şomeri la finalul 

lunii octombrie 2021 

Octombrie 

2021 

Directorii AJOFM 

2. Proiectarea de instrumente şi metode de 

investigare adecvate a opţiunilor elevilor privind 

nevoile de calificare 

Existenţa modelului de chestionar 

pentru elevi 

Noiembrie 

2021 

Februarie 2022 

Directorii 

Consilier școlar 

ISJ Botoșani 

3. Proiectarea chestionarului privind nevoile de 

calificare ale agenţilor economici care îşi 

desfăşoară activitatea în zona Trușeștiului 

Existenţa modelului de chestionar 

pentru agenţii economici 

Noiembrie 

2021 

Februarie 2022 

Directorii 

Responsabil 

comisie Tehnologii 

Agenţii 

economici 

4. Investigarea opţiunilor elevilor clasei a X-a 

pentru continuarea studiilor în ciclul superior al 

liceului, în vederea proiectării planului de 

şcolarizare pentru anul şcolar 2022/2023. 

Tabele opţiuni 

Mărirea procentului de elevi care 

solicită continuarea studiilor în cadrul 

unităţii noastre şcolare: 95 – 100% 

Noiembrie 

2021 

Aprilie 2022 

Directorii 

Secretar şef 

Diriginţii 

claselor a Xa 

Elevii claselor 

a Xa 

5.Investigarea opţiunilor elevilor clasei a VIII-a cu 

privire la continuarea studiilor în învățământul 

profesional începând cu anul școlar 2022 – 2023. 

Tabele opţiuni 15 Februarie 

2022 

Directorii 

Consilier școlar 
Diriginții 
claselor aVIII- 

Elevii cls. a 

VIII-a 
IX-a Resurse: : extrabugetare, fonduri UE, fonduri consiliul local, fonduri destinate materialelor consumabile din bugetul alocat unităţii; personal didactic, 

părinți , repr. ai autorităților locale, Consiliul elevilor 
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Prioritatea 1: Corelarea ofertei Î.T.P. de la Liceul ”Demostene Botez” Trușești  cu nevoile de calificare 

Obiectivul 1.2. Adaptarea ofertei pentru formare  profesională  iniţială la nevoile de calificare 

ŢINTE – 1.2.1. Ajustarea structurii ofertei pe termen lung la nevoile de calificare din zonă 

                1.2.2. Creşterea nivelului de calificare şi a gradului de adecvare a   competenţelor   formate   la   nevoile   unei   

economii   în schimbare, la 90 % din elevi  

Plan operaţional  2021-2022 

Măsuri / acţiuni Rezultate  măsurabile Termen Responsabil Parteneri 

1. Realizarea inserţiei socio-profesionale pentru 

anul şcolar 2021-2022 

Machete inserţie socio-profesională 

Situaţii statistice realizate de diriginţii 

claselor terminale 

Octombrie 

2021 

Directorii 

Secretar şef 

Diriginţii 

claselor 

terminale 

2.Aplicarea unor sondaje periodice agenţilor 

economici de profil care îşi desfăşoară activitatea 

în judeţul Botoșani, în vederea corelării ofertei 

educaţionale cu cerinţele reale ale pieţei muncii. 

Chestionare aplicate la cel puţin un 

agent economic pentru fiecare 

calificare pregătită în şcoală 

Noiembrie 

2021 

Mai  2022 

Directorii 

Cadrele didactice 

Aria curriculară 

Tehnologii 

ISJ Botoșani 

Agenţi 

economici de 

profil 

3. Întocmirea raportului de autoevaluare internă și 

a planului de îmbunătățire, în vederea revizuirii 

PAS și a elaborării planurilor operaționale 2021 – 

2022. 

Existenţa pe site-ul şcoli a rapoartului 

de autoevaluare internă şi a planului de 

îmbunătățire, PAS-planuri operaţionale 
2020 -2021 

Noiembrie 

2021 

CEAC Directorii 

Secretar şef 

4.  Întocmirea PAS 2021-2026  pe baza  planului de 

îmbunătățire elaborat de CEAC și a recomandărilor și țintelor 

prevăzute în PLAI şi PRAI – revizuite în 2021; Elaborarea 

planurilor operaţionale 2021-2022. Publicarea acestuia pe 

site-ul unităţii. 

Existenţa PAS şi planuri operaţionale 

2021-2022 pe site-ul şcolii la termenul 

stabilit 

Ianuarie 2022 Directorii 

CEAC 

Analist -

programator 

ISJ Botoșani 

5. Proiectarea notei de fundamentare pentru 

planul de şcolarizare 2022-2023 în concordanţă cu 

recomandările și țintele prevăzute în PLAI şi 

PRAI – revizuite în 2021. 

Planul de şcolarizare propus să fie 

avizat de C.L.D. şi CA al I.S.J 

Noiembrie – 

decembrie 

2021 

Directorii 

Secretar şef 

ISJ Botoșani 

Agenţi 

economici 

Resurse: fonduri destinate materialelor consumabile (hârtie xerox etc.) din bugetul alocat unităţii, extrabugetare, fonduri UE, fonduri consiliul local; 

personal didactic,părinți , repr. ai autorităților locale,Consiliul elevilor 
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Prioritatea 1: Corelarea ofertei Î.T.P. de la Liceul ”Demostene Botez” Trușești  cu nevoile de calificare 

Obiectivul 1.3. Diversificarea serviciilor oferite de Liceul ”Demostene Botez” Trușești   

ŢINTE – 1.3.1 Implicarea activă a şcolii în proiecte și programe ale comunităţii locale, 5 proiecte anual, până în 2026 

Plan operaţional 2021-2022 

Măsuri / acţiuni Rezultate  măsurabile Termen Responsabil Parteneri 

1.Participarea în grupe de lucru sau în parteneriat 

cu instituții sau O.N.G.-uri, în  proiecte și 

programe derulate la nivel local, județean,regional 

și național. 

Numărul de proiecte / programe în care 

este implicat personalul didactic din 

școală. (Minim 5 proiecte) 

permanent Directorii 

Consilierul 

educativ 

Responsabil cu 

proiecte și 
programe 

ISJ Botoșani 

Unități 

școlare 

Instituții ale 

comunității 
locale 

O.N.G.-uri 

2.Participarea cadrelor didactice din şcoală în 

calitate de formatori/evaluatori la cursuri de 

formare profesională a adulţilor organizate de 

AJOFM sau agenţi economici 

Tabel cadre didactice care au fost 

implicate în cursuri formare adulţi în 

anul şcolar 2020 -2021 

Septembrie 

2021 

Responsabil 
Comisie de 
perfecționare și 
formare continuă 

AJOFM 

Agenţi 

economici 

Resurse: : extrabugetare, fonduri UE, fonduri consiliul local, fonduri destinate materialelor consumabile din bugetul alocat unităţii; personal 

didactic,părinți , repr. ai autorităților locale,Consiliul elevilor 
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Prioritatea 1: Corelarea ofertei Î.T.P. de la Liceul ”Demostene Botez” Trușești  cu nevoile de calificare 

Obiectivul   1.4. Asigurarea calităţii serviciilor oferite prin unitatea noastră şcolară 

ŢINTE –    1.4.1. Creşterea  c u  2 5 %  a  interesului  partenerilor  educaţionali  (elevi-părinţi-comunitate  locală)  

faţă  de  activitatea  didactică  din unitatea şcolară din unitatea şcolară 

Plan operaţional 2021-2022 

Măsuri / acţiuni Rezultate  măsurabile Termen Responsabil Parteneri 

1. Aplicarea riguroasă a standardelor de pregătire 

profesională în procesul didactic 

Procent de promovabilitate de 100% la 

examenele de certificare a 

competenţelor profesionale 

Permanent Directorii Cadrele 

tehnice de 

specialitate 

2. Stabilirea CDŞ-urilor pentru anul şcolar 2022 – 

2023  pe baza opţiunilor păriniţlor ( nivel primar 

şi gimnazial) şi elevilor ( nivel liceal) 

Cereri părinţi 

Tabele opţiuni elevi 

Decembrie 

2021 

Mai 2022 

Directorii Diriginţi 

Învăţători 

3. Identificarea cerinţelor specifice din partea 

angajatorului în vederea adaptării CDL-ului 

( Stagii de pregătire practică comasată) pentru 

clasele a IX-a şi a X-a liceu tehnologic 

CDL- uri clasa a IX- a şi a X-a avizate 

de agenţii economici şi CLD 

Mai 2022 Cadrele tehnice de 

specialitate 

ISJ Botoșani 

Agenţii 

economici 

CLD 

4. Întocmirea şi popularizarea rapoartelor de 

autoevaluare internă a calităţii pentru anul şcolar 

2020-2021– ARACIP şi CNDIPT 

Validarea rapoartele de autoevaluare 

Existenţa rapoartelor pe site – ul şcolii 

Septembrie 2021 CEAC Directorii 

Secretar şef 

5.Elaborarea la nivelul CEAC al programului de 

activităţi al comisiei pentru anul şcolar 2021/2022 

Programul de activităţi CEAC Octombrie 

2021 

Responsabil 

CEAC 

Directorii 

6.Proiectarea planului de îmbunătăţire a calităţii Planul de îmbunătăţire Octombrie 

2021 

CEAC Directorii 

Comitetul de 

părinţi al 

şcolii 

Consiliul 

elevilor 

7.Proiectarea  graficului  de  asistenţe  la  nivelul 

fiecărei  comisii  metodice  pentru  monitorizarea 

Principiului 5 al calităţii 

Numărul fişelor de observare a lecţiilor 

–   minim   o   asistenţă   la   lecţie/cadru 

didactic 

Octombrie 

2021 

Ianuarie 2022 

Aprilie 2022 

CEAC Directorii 

Responsabili 

comisii 

metodice 
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8.Întocmirea periodică a unor rapoarte parţiale de 

autoevaluare  a  calităţii,  în  vederea  constătării    

şi 

remedierii punctelor slabe 

Rapoartele întocmite 15.12.2021 

15.03.2022 

15.06.2022 

CEAC Directorii 

Resp.comisii 

metodice 

9.Informarea Consiliului elevilor asupra activităţii 

CEAC în cadrul unităţii 

Procese  verbale  de  la  întâlnirile  cu 

Consiliul elevilor 

semestrial Responsabil 

CEAC 

Cons.educ. 

Consiliul 

elevilor 

10.Elaborarea şi aplicarea la şedinţele cu părinţii a 

unor   chestionare   privind   calitatea,   pentru   a 

cunoaşte părerea acestora despre activitatea 

desfăşurată în unitatea noastră şcolară 

Numărul de chestionare completate de 

către părinţi 

semestrial CEAC Diriginţii/ 

învăţătorii 

Părinţi 

11. Revitalizarea  asociațiilor de părinti, in scopul 
implicării active a părinților in procesul de educatie 
continuă a copiilor, acordând școlii tot sprijinul 
necesar in acest sens, contribuind la creșterea 
interesului partenerilor educaționali față de 
activitatea de educație din unitatea școlară 

 Comitetul  de conducere a asociației Noiembrie 2021 Membrii 

Comitetului 

reprezentativ al 

parintilor 

Directorii 

Institutii ale 

comunitatii 

locale 

Resurse: : extrabugetare, fonduri UE, fonduri consiliul local, fonduri destinate materialelor consumabile din bugetul alocat unităţii; personal 
didactic,părinți , repr. ai autorităților locale,Consiliul elevilor 
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Prioritatea 2: Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere profesională 

Obiectivul 2.1. Îmbunătăţirea  mecanismelor  pentru  facilitarea accesului la educaţie şi ocuparea unui loc de muncă 

ŢINTE-  2. 1.1. Diversificarea  serviciilor  de  orientare  şi  consiliere  la nivelul unității școlare- 1 proiect anual, 30 % 

beneficiari, din numărul total al elevilor 

              2.1.2. Îmbunătăţirea inserţiei socio – profesionale a absolvenţilor cu 30 %, până în 2026, printr-o mai bună 

orientare în carieră 

Plan operaţional 2021-2022 

Măsuri / acţiuni Rezultate 

măsurabile 

Termen Responsabil Parteneri 

1. Participarea elevilor din clasele 

terminale  la Târgul de Joburi 

Vizitarea târgului de cel puţin 

50% din elevii claselor 

terminale 

Conform 

calendarului 

organizatorului 

Directorii I.S.J. Botoșani 

Consiliul Judeţean 

AJOFM Botoșani 

2 Proiectarea şi implementarea 

unui calendar obligatoriu pentru 

activităţile de informare şi 

consiliere pentru  absolvenţii 

clasei a VIII-a 

Calendar de activităţi Decembrie 

2021 

Directorii 

Consilier educativ 

Diriginţii 

Cadre didactice Aria 

curriculară Tehnologii 

Consilier școlar 

3. Vizite de studiu la agenţii 

economici de profil de pe raza 

judeţului Botoșani, cu elevii cls.a 

XII- a  

Minim 1 vizită de studiu/clasă permanent Directorii 

Responsabili comisii 

metodice de specialitate 

Cadre didactice Aria 

curriculară Tehnologii 

Agenţi economici 

4. Popularizarea ofertei 

educaţionale a universităţilor în 

rândul elevilor claselor a XII-a  

Creşterea cu 10 % a absolvenţi- 
lor care continuă studiile în 

Învăţământul superior 

permanent Directorii 

Consilier educativ 

Universităţi 

Diriginţii claselor a XII 

Elevii claselor a XII 

5.   Elaborarea   în   colaborare   cu 

agenţii economici a unor materiale 

care să vină în sprijinul orientării 

şi consilieri profesionale a elevilor 

Existenţa materialelor de 

prezentare a unităţilor 

economice de profil şi a 

calificărilor aferente 

Aprilie 2022 Directorii 
Responsabil comisie 
Tehnologii 

Agenţii economici 

Aria curriculară Tehnologii 

6 .Proiectarea unui grafic de 
activităţi concrete pentru atragerea 
unui număr mai mare de elevi de 
clasa a VIII-a,în clasa a IX-a: afişe 
 şi broşuri pentru fiecare şcoală 

 

Graficul de activităţi Aprilie 2022 Directorii 

Comisia de promovare a 

ofertei școlară 

Şcolile   gimnaziale  din zona 
Trușești 

Cadrele didactice din şcoală 
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gimnazială, participarea comisiei de 
promovare a cifrei de școlarizare la 
şedinţele cu părinţii/elevii organizate 
de şcolile gimnaziale, organizarea 
Zilei Portilor Deschise etc, film de 
prezentare a liceului postat pe site. 

    

Resurse: : extrabugetare, fonduri UE, fonduri consiliul local, fonduri destinate materialelor consumabile din bugetul alocat unităţii; personal 

didactic,părinți , repr. ai autorităților locale,Consiliul elevilor 
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Prioritatea 3  Asigurarea accesului la ÎPT şi creşterea gradului de cuprindere în educaţie 

Obiectivul 3.1. Prevenirea şi reducerea abandonului şcolar în cadrul Liceului ”Demostene Botez” Trușești   

ŢINTE – 3.1.1. Facilitarea accesului la educaţie pentru 30 % elevi din categoriile dezavantajate 

3.1.2. Prevenirea şi reducerea abandonului şcolar timpuriu, sub 3 % , până în 2026 

Plan operaţional 2021-2022 

Măsuri / acţiuni Rezultate 

măsurabile 

Termen Responsabil Parteneri 

1. Prezentarea ofertei educaţionale  absolvenţilor clasei a 

VIII-a din şcolile gimnaziale  din Trușești şi zone limitrofe 

Minim 6 procese verbale de prezentare a 
ofertei școlilor din comunele învecinate 

Mai 2022 Directorii Cadre didactice 

Elevi 

2. Aplicarea unui chestionar elevilor  pentru identificarea 
problemelor de acces  la învăţământul profesional şi tehnic 

Concluziile pe baza chestionarelor 

aplicate 

Martie 

2022 

Directori 

Psihologul 

şcolii 

Directorii şcolilor 

generale din zonă 

Cadrele didactice 

din şcoală 

3. Facilitarea mobilităţii elevilor în teritoriu (transport, 

burse etc.) 

Creşterea procentului de elevi beneficiari 
de burse cu peste 30% 

permanent Adm. 

Financiar 

Secretar şef 

Consiliul local 

4. Programe de sprijin pentru elevii care doresc să-şi 

continue studiile şi respectiv pentru cei care îşi schimbă 

domeniul/ traseul de pregătire, programe de recuperare şi 

pregătire a elevilor pentru examenele de diferenţă 

Reducerea abandonului şcolar sub 3% şi 

reducerea ratei de părăsire timpurie a 

sistemului de educaţie sub 10% 

permanent Directorii Cadrele didactice 

tehnice 

Diriginţii 

5.Stabilirea strategiilor de recrutare a elevilor în clasa 

pregătitoare, clasa I şi a V-a în vederea realizării planului 

de şcolarizare – recensământul copiilor preşcolari 

Concluziile recensământului Februarie 
2022 

Directorii Învăţătorii cls.a  

IV-a 

6.Popularizarea ofertei educaţionale  pentru realizarea 
planului de şcolarizare la clasa pregătitoare  

Atragerea tuturor elevilor din grădinițele 

de pe raza comunei Trușești în clasa 

pregătitoare 

permanent Directorii Educatoare 
Învăţători Cls.I- 

IV  
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7.Inregistrarea datelor din statisticile existente la 

secretariat privind elevii rromi, elevii cu CES, urmărirea 

progresului şcolar al acestora 

Existenţa tabelelor cu elevii rromi şi cu 

elevii cu CES 

Permanent Profesor 
itinerant 
Psiholog 
școlar 

Diriginţi / 

învăţători 

8.Oferirea de programe remediale pentru elevii cu 

dificultăţi de învăţare ( în special cei din categorii 

defavorizate) 

Existenţa programelor individuale de 

învăţare cu elevii care au dificultăţi de 

învăţare 

Permanent Responsabilii 

de catedre 

Psihologul 

şcolii 

Cadrele didactice 

9.Colaborarea cu autorităţile, instituii specializate şi ONG 

–uri pentru oferirea de asistenţă specializată, consiliere şi 

sprijin familiilor elevilor cu risc de abandon timpuriu ( din 

medii sociale sau etnice defavorizate,familii monoparen-

tale) 

Reducerea abandonului şcolar în special 

la elevii cuprinşi în învăţământul 

obligatoriu 

permanent Directorii 

Psihologul 

şcolii 

Diriginţi/ 

Învăţători 

 Impact Trușești 

DGASPC Botoșani 

10. Realizarea unui program remedial care să contribuie la 

creșterea procentului de promovabilitate la examenele 

naționale –evaluare națională și examenul de bacalaureat 

național, creșterea procentului de promovabilitate la sfârșit 

de semestru/an scolar 

61,11 %  procent de promovabilitate 
la Evaluare Națională, 58,63 % la BAC 
2021, 
creșterea procentului de promovabilitate  
la sfârșit de semestru /an scolar , cu 5 % 

Octombrie 

2021 

Directorii 

Cadrele 

didactice 

Diriginţi/ 

învăţători 

Organizaţii ale 

comunităţii locale 

Resurse: : extrabugetare, fonduri UE, fonduri consiliul local, fonduri destinate materialelor consumabile din bugetul alocat unităţii; personal didactic, 

părinți, repr. ai autorităților locale,Consiliul elevilor 
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Prioritatea 3  Asigurarea accesului la ÎPT şi creşterea gradului de cuprindere în educaţie 

Obiectivul 3.2. Prevenirea şi reducerea comportamentului potenţial violent în cadrul Liceului ”Demostene Botez” 

Trușești   

ŢINTE – 3.2.1. Sporirea măsurilor de siguranţă privind accesul în unitatea şcolară, cu 50 % 

3.2.2. Implicarea tuturor factorilor ( personalul unităţii, elevi, părinţi) pentru prevenirea şi diminuarea 

actelor de violenţă de la nivelul unităţii, scăderea cu 20 % a cazurilor la nivelul unității 

Plan operaţional  2021-2022 

Măsuri / acţiuni Rezultate 

măsurabile 

Termen Responsabil Parteneri 

1 Stabilirea componenţei  Comisie de prevenire a 
violenței  şi a atribuţiilor care îi revin. 

Decizie Comisii permanente 

care funcţionează în şcoală 

Registru procese verbale 

Consiliul Profesoral 

Septembrie 2021 Directorii Consiliul 

Profesoral 

Consiliul de 

Administrație 

2.Stabilirea regulilor de acces în incinta unităţii 

şcolare şi afişarea acestora la loc vizibil. 

Afiş cu regulile de acces Septembrie 2021 Directorii Consiliul 

Profesoral 

Consiliul de 

Administrație 

3 Actualizarea Regulamentului Intern de 

funcţionare a unităţii, avizarea acestuia în Consiliul 

Profesoral şi popularizarea acestuia pe site-ul 

şcolii; afișarea acestuia la loc vizibil, in toate 

structurile . 

Regulamentul Intern; site –ul 

şcolii 

Octombrie 2021 Directorii Consiliul 

Profesoral 

Consiliul de 

Administrație 

4. Prelucrarea în Consiliul Profesoral a Legii 

35/2007 şi Legea 29/2010 privind siguranţa în 

unităţile de învăţământ cu modificările şi 

completările ulterioare 

Registru procese verbale 

Consiliul Profesoral 

Octombrie 2021 Directorii Consiliul 

Profesoral 

5. Prelucrarea în cadrul orelor de dirigenţie şi a 

şedinţelor cu părinţii a Regulamentului Intern; 

semnarea proceselor verbale de către elevi şi 

părinţi 

Existenţa tuturor proceselor 

verbale cu semnături de luare 

la cunoştinţă 

Octombrie 2021 Responsabil 

comisie diriginţi 

Diriginţii 

Elevii 

Părinţii 

6. Elaborarea Planului de măsuri pentru asigurarea 

protecţiei unităţii şcolare, a siguranţei elevilor şi 

personalului unităţii pentru anul şcolar 2021-2022. 

Planul de măsuri pentru 

asigurarea protecţiei unităţii şcolare, 

a siguranţei elevilor şi  

Octombrie 2021 Directorii Comisie de 

prevenire a 

violenței 
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 personalului unităţii pentru 

anul şcolar 2021-2022. 
   

7. Implementarea unui sistem de monitorizare a 

intrării persoanelor străine în şcoală şi a 

înregistrării elevilor care întârzie la oră. 

Registre de înregistrare a 

persoanelor străine şi a elevilor 

care întârzie la oră 

Octombrie 2021 Directorii Cadrele didactice 

Personalul de pază 

Elevii 

8.Stabilirea semnelor distinctive pentru elevi – 

uniforme şcolare (tricouri) pentru ciclu primar şi 

gimnazial, ecusoane, insigne pentru învăţământul 

liceal 

Toți elevii poartă semnele 

distinctive stabilite 

Octombrie 2021 Directorii Consiliul Profesoral 

Comitetul de părinți 

Elevii 

9.Analizarea periodică în cadrul Comisiei de 

prevenire a violenței a actelor de violenţă în care 

sunt implicați elevii unităţii şi sancţionarea acestora 

conform regulamentului în cadrul Consiliului 

Profesoral. 

Registru procese verbale 

Comisie de Disciplină 

Registru procese verbale 

Consiliu Profesoral,Decizii 

sancţiuni 

permanent Directorii Consiliul Profesoral 
Comisie de preve-
nire a violenței 

10.Colaborarea eficientă cu Inspectoratul Judeţean 

de Poliţie şi Inspectoratul Judeţean de Jandarmi 

pentru organizarea unor activităţi educative de 

prevenţie a violenţei în şcoală 

Creșterea cu 10 %  a  activită-
ţilor  desfăşurate 

permanent Directorii Comisia de preve-

nire a violenței 

Diriginţi/ 

Învăţător i 

Elevii 

11 Organizarea periodică de întâlniri cu părinţii ai 

căror copii au probleme de comportament, în 

vederea discutării modalităţilor prin care se poate 

îmbunătăţii comportamentul acestora în cadrul 

şcolii dar şi în afara ei. 

Întâlnire cu părinţii consemnate 

în caietul dirigintelui/ 

învăţătorului 

Permanent Diriginţi/Învăţători Părinţii 

Elevii 

12. Consilierea individuală şi de grup pentru elevii 

care comit acte de indisciplină pe parcursul 

desfăşurării procesului de învăţământ. 

Situaţia semestrială cu numărul 

de elevi consiliați 

permanent Psihologul şcolii Comisia de preve-

nire a violenței 

Diriginţi/ 

Învăţător i 

Elevii 

13.Popularizarea sistemului unic de Apel 112, 

pentru preluarea sesizărilor în cazuri de încălcare a 

normelor de conduită privitore la siguranţa publică 

în unităţile de învăţământ 

  Afișe în toate structurile  permanent Directorii Diriginţi/Învăţători 

Elevii 
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14.Monitorizarea sistemului de supraveghere video, 
în vederea remedierii la timp a eventualelor 
defecţiuni; lărgirea ariei de supraveghere , prin 
achizitionarea de noi camera. 

Sistemul de supraveghere video 

în stare  bună de funcţionare 

6 camere noi achiziționate 

Permanent Analist-programator 
Administrator 
Patrimoniu 

Firma cu care 

unitatea are 

încheiat  contract 

de prestări servicii 

Resurse: extrabugetare, fonduri UE, fonduri consiliul local, fonduri destinate materialelor consumabile din bugetul alocat unităţii, personal 

didactic,părinți , repr. ai autorităților locale,Consiliul elevilor 

  

 

Prioritatea 4: Dezvoltarea competenţelor profesionale ale resurselor umane de la Liceul ”Demostene Botez” Trușești   

Obiectivul 4.1: Creşterea calităţii resurselor umane din unitatea şcolară în vederea îndeplinirii scopurilor 

educaţionale şi asigurarea calităţii în învăţământ 

ŢINTE – 4.1.1. Participarea tuturor cadrelor didactice în anul şcolar 2021-2022  la o formă de perfecţionare metodică sau   

                de specialitate 

4.1.2. Direcţionarea cadrelor didactice spre cursurile de reconversie profesională în vederea acoperirii 

necesarului de cadre pentru disciplinele care au deficit de personal calificat, 2 cadre până în 2021 

4.1.3. Creşterea numărului de cadre didactice care beneficiază de burse de mobilitate individuală prin 

programe finanțate din fonduri U.E. cu 10 %, până în 2026 

Plan operaţional  2021-2022 

Măsuri / acţiuni Rezultate 

măsurabile 

Termen Responsabil Parteneri 

1. Monitorizarea activităţii de formare profesională 

pentru anul şcolar 2021-2022 

Tabel  cursuri  de  formare  parcurse  de 

personalul didactic în anul şcolar 2020- 

2021 

Octombrie 

2021 

Responsabil 

cu  formarea 

profesională 

Secretar şef 

Cadre didactice 

2.Întocmirea machetei privind formarea profesională 

în vederea stabilirii cadrelor didactice care au 

obligaţia de a se înscrie la o formă de perfecţionare 

până la finalul anului şcolar 2021 -2022. 

Baza     de     date     privind     formarea 

profesională transmisă la ISJ 

Septembrie 

2021 

Directorii 

Secretar şef 

ISJ Botoșani 

3.Aplicarea  în  rândul  cadrelor  didactice  a  unor 

chestionare în vederea identificării  nevoii de formare 

a acestora 

Modele de chestionare aplicate Octombrie 

2021 

Directorii I.S.J Botoșani 

C.C.D.Botoșani 

4.Informarea personalului din şcoală cu privire la 

cursurile de formare organizate de instituţiile  

acreditate 

Existenţa   materialelor   informative   în 

CDI 

Permanent Directorii 

Responsabil 

cu formarea 

profesională 

M.E.N.C.Ș. 

I.S.J  Botoșani 

C.C.D.Botoșani 

Universităţi 
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5.Prelucrarea la nivelul fiecărei comisii metodice a 

Metodologiei  de formare continuă nr.5561/7.10.2011 

Procesele verbale existente la dosarul 

comisiilor metodice 

Noiembrie 

2021 

Responsabili 

comisii 

metodice 

Directorii 

Secretarul şef 

Cadrele didactice 

6.Participarea activă la  cercurile pedagogice a Peste  90%   prezenţă la cercurile Grafic ISJ si Directorii I.S.J Botoșani 
 

cadrelor didactice in conformitate cu programul 

stabilit de ISJ şui CCD 

pedagogice 

numărul materialelor prezentate 

CCD Responsabili 

comisii 

metodice 

C.C.D.Botoșani 

Universităţi 

7 Participarea la programe de formare continuă care 

să  vizeze  dezvoltarea  competenţelor  metodice  şi 

adaptarea la cerinţele reformei din învăţământ 

Toți profesorii vor participa la o activitate 

de formare profesională 

permanent Directorii 

Responsabili 

comisii 

metodice 

tehnice 

ISJ Botoșani 
CCD Botoșani 

Cadre didactice 

8.Colaborarea   cu   şcolile   din   reţea   în   vederea 

organizării   de   întâlniri   metodice,   schimburi   de 

experienţă între cadrele didactice 

Numărul de activităţi la care participă 

cadrele didactice consemnate la 

secretariatul şcolii 

permanent Directorii 

Secretarul 

şef 

Cadre     didactice 

tehnice 

Şcoli din reţea 

9.    Formarea    profesională    prin    sistemul    de 

definitivare şi obţinere a gradelor didactice, înscriere 

la masterate sau cursuri postuniversitare 

Cel puţin 5 cadre didactice Iunie 2022 Directorii Cadrele didactice 

10. Punerea în valoare a potenţialului de creaţie al 

cadrelor   didactice   prin   publicarea   în   revistele 

judeţene ale ISJ şi CCD a contribuţiilor ştiinţifice, 

psiho-pedagogice şi metodice 

Articole şi cărţi publicate în anul şcolar 

2019 – 2020, 2020-2021 

Creșterea cu 5 % a lucrărilor publicate 

Iulie 2022 Directorii Cadrele didactice 

 

11.Participarea activă a cadrelor didactice la progra-
me de perfecţionare  finanţate  de  U.E,  Sesiuni  de  
comunicări,simpozioane  finanțate UE sau cu finanțare 
proprie 

Formularul de aplicaţie pentru cel puţin 

3 cadre didactice 

Septembrie 

2021-Iunie 

2022 

Directorii 

Coordonator 

proiecte 

Cadrele  didactice 

ISJ  Botoșani 

12.Informarea cadrelor didactice cu privire la sesiunile 

ştiinţifice organizate cu diverse prilejuri (1 Decembrie, 

24 Ianuarie,  zilele educaţiei, etc.) de către ISJ, CCD, 

ME, Universităţi, în vederea participării active a 

acestora. 

Cel puţin 2 cadre didactice din fiecare 

comisie metodice 

Conform 

graficelor 

Directorii 

Responsabil 

formare 

profesională 

Cadrele didactice 
ISJ Botoșani 
CCD Botoșani 
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13. Realizarea prognozei privind evoluţia planului de 

şcolarizare în următorii 3 ani, în vederea identificării 

disciplinelor care vor fi afectate de restrângeri de 

activitate şi a informării cadrelor didactice  afectate. 

Existenţa prognozei Iunie 2022 Directorii Cadrele 

didactice 

Resurse:  : extrabugetare, fonduri UE, fonduri consiliul local, fonduri destinate materialelor consumabile din bugetul alocat unităţii, personal 
didactic,părinți , repr. ai autorităților locale,Consiliul elevilor 

 
 
 
 

 

Prioritatea 4: Dezvoltarea competenţelor profesionale ale resurselor umane de la Liceul ”Demostene Botez” Trușești   

Obiectivul 4.2. Implementarea  unui învăţământ centrat pe elev 

ŢINTE – 4.2.1. Creșterea cu 30 % a implementării strategiilor de predare care să corespundă stilurilor individuale de  

                           învăţare   

                4.2.2. Utilizarea materialelor didactice specifice învăţării centrate pe elev pentru atingerea competenţelor  

                          prevăzute în S.P.P.- uri, minimum 10 materiale utilizate până în 2022 

Plan operaţional 2021-2022 

Măsuri / acţiuni Rezultate 

măsurabile 

Termen Responsabil Parteneri 

1.   Întocmirea   şi   aplicarea   de   chestionare   pentru 

identificarea   stilurilor   individuale   de   învăţare   ale 

elevilor 

Tabele   stiluri   individuale   de   învăţare 

existente în toate cataloagele 

Octombrie 

2021 

Diriginţii 

Învăţătorii 

Psihologul 

scolii 

2.Organizarea la nivel de comisii metodice a unor 

activităţi demonstrative cu tematica – Strategii de 

predare – învăţare centrate pe elev 

Proiectele   didactice   pentru   activităţile 

desfăşurate  existente în  dosarul  comisiei 

metodice ( min. 2 activităţi demonstrative) 

Permanent Responsabil 

comisii 

metodice 

Cadrele 

didactice 

Elevii 

3.Informarea cadrelor didactice cu privire la publicaţii 

care tratează tematica învăţării centrate pe elev. 

Existenţa bibliografiei corespunzătoare 

afişată în sala profesorală şi CDI 

Permanent Responsabilul 

cu formarea 

profesională 

CCD  Botoșani 

Bibliotecarul 

şcolii 

4. Elaborarea la nivelul fiecărei comisii metodice a unor 

materiale didactice specifice învăţării centrate pe elev şi 

implementarea acestora în activitatea didactică de către 

toți membrii comisiei. 

Existenţa la nivelul fiecărei comisii 

metodice a materialelor didactice 

elaborate 

Permanent Responsabili 

comisii 

metodice 

Cadrele 

didactice 
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5.  Monitorizarea  activităţii  didactice  desfăşurată  la 

clasă în vederea cunoaşterii modului în care evoluează 

numărul cadrelor didactice care aplică strategii de 

învăţare centrate pe elev – se va elabora un grafic de 

asistenţe. 

Numărul şi conţinutul fişelor de observaţie 

a lecţiei: cel puțin 14 

Graficul de asistenţe 

permanent Directorii 

CEAC 

Responsabili 

Comisii 

metodice 

Cadrele 

didactice 
6.Informarea cadrelor didactice cu privire la tematica 

lecţiilor  AEL  şi  utilizarea  în  mai  mare  măsură  a 

acestora în activitatea didactică.. 

Situaţia lunară a lecţiilor AEL și folosirea 
platformei G-Suite Classroom  

Permanent Analist 

programator 

Cadrele 

didactice 

Resurse:  sponsorizări,resurse extrabugetare, extrabugetare, fonduri UE, fonduri consiliul local, fonduri destinate materialelor consumabile din bugetul 

alocat unităţii, personal didactic,părinți , repr. ai autorităților locale,Consiliul elevilor 
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Prioritatea 5: Dezvoltarea şi diversificarea parteneriatului social de la Liceul ”Demostene Botez” Trușești   

Obiectivul 5.1. Dezvoltarea, diversificarea şi creşterea eficienţei relaţiilor de parteneriat în vederea asistării 

deciziei şi furnizarea unor servicii de calitate la Liceul ”Demostene Botez” Trușești   

ŢINTE-5.1.1.   Creşterea   reprezentativităţii   partenerilor   sociali   în Comisii de lucru, Consiliul de administraţie şi  

                         CEAC la nivelul şcolii- minimum 3 pe  fiecare 

            5.1.2.  Dezvoltarea   de   reţele   funcţionale   de   colaborare sistematică cu partenerii sociali- 5 parteneriate pe an 

 

Plan operaţional  2021-2022 

Măsuri / acţiuni Rezultate 

măsurabile 

Termen Responsabil Parteneri 

1. Participarea activă a reprezentanţilor agenţilor 

economici cu care colaborează şcoala, la activitatea 

decizională a şcolii – în Consiliul de administraţie, în 

CEAC 

Componenţa Consiliului de 

administraţie şi CEAC 

Octombrie 2021 Directorii Agenţii economici 

2.Diversificarea şi  creşterea numărului de parteneri 

sociali care să se implice direct în activitatea şcolii 

Încheierea de convenii/parteneriate de 

colaborare cu instituii şi ONG-uri ale 

comunităţii locale 

Permanent Directorii Instituii şi ONG-uri ale 

comunităţii locale 

3. Încheierea cu agenţii economici de profil de pe raza 

Comunei Trușești a convenţiei cadru pentru 

efectuarea stagiului de pregătire, pentru 

specializarea Tehnician în agricultură și Ospătar 

(chelner), lucrător în unități de alimentație 

100 % elevi care au convenții 

cadru încheiate cu agenţi economici 

Permanent Directorii Cadre didactice tehnice 

Agenţi economici 

4. Colaborarea cu agenţii economici în elaborarea 

CDL- urilor la clasele a IX-a şi a X-a  

 

Programe CDL clasele a IX-a şi a X-a 

1 curs/an/calificări autorizate 

Septembrie 

2021 

Directorii ISJ  Botoșani 

Agenţi economice 

5.Continuarea realizării activităților din cadrul 
proiectelor: KA229 –GIVE Up Bullying, proiect 
desfasurat in cadrul programului Erasmus +, Erasmus 
VET-,, Formare iniţială în context European pentru 
viitorii fermieri români’’, proiectul EPAS, proiectul 
,,Împreună pentru o educaţie incluzivă’’- pentru elevii 
cu CES, proiectul ,,Şcolile satelor noastre’’, ROSE, etc 
. 

 

 

Activități de schimb de experiență 

practice si virtuale. 

Activități de diseminare și valorizare: 

cel puțin 4 

 Cresterea motivatiei cadrelor 

didactice, a elevilor pentru a participa 

la astfel de activități: 50 participanți 

Sustinerea acestor activități de părinți: 

40 participanți 

Octombrie 

2021– 

Iulie 2022 

Echipa de 

Management 

a proiectului 

Echipa de 

implementar

e a 

proiectului. 

Elevi 

cad 

Cadre 

didactice 

Consiliul Local 

ISJ Botoșani 

 



 

 

 

6. Demararea procedurilor pentru identificarea şi 

implementarea unui nou proiect finanţat din fonduri 

europene 

Depunerea formularului de aplicaţie Permanent 
 

Directorii 

Coordonator 

proiecte 

I.S.J.Botoșani 

7. Participarea activă  a cadrelor didactice şi a elevilor 

la activităţi cuprinse în programe/proiecte  lansate de 

diferite organizaţii ale comunităţii locale 

Implicare şcolii în minim 2 proiecte de 

parteneriat 

Permanent Consilier. 

Educativ 

Organizaţii ale 

comunităţii locale 

8 Implicarea şcolii în proiecte de parteneriat  cu scoli 

din țară în vederea popularizării şcolii 

Realizarea a minimum 2 proiecte Permanent Comisie 

parteneriate 

Unităţi şcolare din tară 

9. Accesarea aplicațiilor corespunzătoare termenului 

stabilit pentru propuneri de parteneriate școlare pentru 

invățare  in  anul  scolar  2021-2022,  finantate  de 

U.E. 

Formularul   de   aplicaţie   pentru   cel 

puţin 1 parteneriat școlar de invatare 

Februarie 2022 Directorii 

Coordonator 

proiecte 

Cadrele didactice 

ISJ Botoșani 

10. Oportunitati de participare a cadrelor didactice la 

Simpozioane,    Sesiuni    de    comunicări    științifice 

internaționale, finantate de UE sau cu finanțare proprie 

Formularul   de   aplicaţie   pentru   cel 

puţin 1 cadru didactic 

Septembrie 

2021-August 

2022 

Directorii 

Coordonator 

proiecte 

Cadrele didactice 

ISJ Botoșani 

 

11. Completarea formularului de aplicație și realizarea 

portofoliului ilustrativ pentru aplicarea la termenul 

stabilit în vederea acordării titlului de Școala 

Europeană 2022 

Formularul  de  aplicatie  și  realizarea 

portofoliului ilustrativ 

Aprilie 2022 Directorii 

Coordonator 

proiecte 

Europene 

Cadrele          didactice 

implicate 

ISJ Botoșani 

14. Implicarea cadrelor didactice si a elevilor scolii in 

activitati de cooperare europeana/activitatile din cadrul 

proiectelor /programelor comunitare : 

a) derulate de şcoli prin programele Comisiei 

Europene, ale Parlamentului European și alte altor 

instituții europene: Erasmus+, eTwinning, Euroscola, 

Juvenes Translatores, Europa-casa noastră, Lider 

European etc; 

b) derulate de şcoli în parteneriat cu 

ambasade, universităţi şi şcoli din Uniunea 

Europeană, companii europene, asociaţii profesionale 

europene, ONG–uri cu scop educaţional/de formare 

profesională care activează la nivel european etc. 

Formulare  de  inscriere  și  realizarea 

aplicațiilor 

Numărul cadrelor didactice implicate: 

20 

Numărul aplicatiilor  realizate:2 

Septembrie 

2021- 

Septembrie 

2021 

Directorii 

Coordonator 

proiecte 

Europene 

Cadrele          didactice 

implicate  

ISJ Botoșani 

Organizaţii ale 

comunităţii locale 

Unităţi şcolare din țară 

Resurse: : extrabugetare, fonduri UE, fonduri consiliul local, fonduri destinate materialelor consumabile din bugetul alocat unităţii, personal 
didactic,părinți , repr. ai autorităților locale,Consiliul elevilor 
  

 

 



 

 

Prioritatea 6. Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii şi dotării de la Liceul ”Demostene Botez” Trușești   

Obiectivul 6.1. Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare din unitatea noastră şcolară 

ŢINTE  6.1.1.  Menţinerea în stare de bună funcţionare a  infrastructurii(spaţii de curs, laboratoare, infrastructura de  
                          utilităţi) 

6.1.2. Creșterea cu 50 %  a dotării    cu    echipamente    de    instruire  conform standardelor de pregătire, până în 2026 
Măsuri / acţiuni Rezultate 

măsurabile 

Termen Responsabil Parteneri 

1.Preluarea pe bază de proces verbal de către 

diriginţi/ învăţători a sălilor de curs 

Procesele verbale de 

preluare 

Septembrie 

2021 

Administrator patrimoniu Diriginţii 

învăţătorii 

2 Monitorizarea   permanentă   a   stării   de 

funcţionare a infrastructurii unităţii şcolare în 

vederea remedierii eventualelor deteriorări ale 

bazei materiale. 

Registru de înregistrare a 

deteriorărilor bazei 

materiale 

Permanent Administrator patrimoniu Directorii 

Cadrele didactice 

3.Implicarea  întregului   personal   al   unităţii, 

elevilor şi părinţilor pentru menţinerea în stare 

de bună funcţionare a bazei materiale existente 

Reducerea numărului de 

cazuri de deteriorare a 

bazei materiale de către 

elevi 

Permanent Directorii Cadre didactice 

Elevi 

Părinţi 

4.Meninerea  în  stare  de  bună  funcţionare  a 

laboratoarelor de informatică 

Reducerea numărului de 

cazuri de deteriorare a 

calculatoarelor de către 

elevi 

Permanent Analist programator Profesori informatică 

5.Amenajarea  sălii pentru     desfăşurarea 

activităţii  Consiliului  elevilor 

1 Sala amenajată Octombrie 

2021 

Directorii 

  Administrator patrimoniu 

Consiliul elevilor 

6.  Atragerea de fonduri pentru amenajarea    

laboratoarelor  tehnologice pentru Agricultură și Turism și 

alimentație și amenajarea unui parc auto 

3 Laboratoare funcţionale Iunie 2022 Directorii 

Administrator financiar 

Administrator patrimoniu 

Consiliul local 

Asociația părinților 

Agenți economici 

 7. Amenajarea lotului școlar şi  întreţinerea 
livezii, montarea solarului,  realizarea unui 
spațiu de recreere 

1 solar funcțional 
1 livadă 
1 spațiu de recreere 

Octombrie 
2021 

Directorii 
Responsabil comisie 
metodică Tehnologii 

Cadre didactice din catedra 

Tehnologii 

Elevii claselor de la tehnologic 
8. Reabilitarea Școlii Gimnaziale nr. 1 Truşeşti Toate geamurile și ușile vor 

fi din termopan 
1 centrală termică   

Până în 
ianuarie 
2023 

Directorii 
Responsabil de structură 
Administrator financiar 

Firme de profil 

Autorități locale 

Resurse:  : extrabugetare, fonduri UE, fonduri consiliul local, fonduri destinate materialelor consumabile din bugetul alocat unităţii, personal didactic,părinți , 

repr. ai autorităților locale,Consiliul elevilor 
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3.3. Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2021-2026 

 

Trușești 

LICEUL "DEMOSTENE BOTEZ" TRUŞEŞTI         

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 TRUȘEȘTI        Anexa nr. 2  

             

             
PROIECTUL  

PLANULUI  DE ȘCOLARIZARE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ȘI GIMNAZIAL PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022 

             

             
ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR 

EXISTENT 2020-2021 

  

TOTAL 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

PRIMAR 

din care : 

clasa 
pregătitoare 

clasa I clasa a II-a clasa a III-a clasa a IV-a 

nr. 
clase 

nr. 
elevi 

nr. 
clase 

nr. 
elevi 

nr. clase 
nr. 
elevi 

nr. 
clase 

nr. 
elevi 

nr. 
clase 

nr. 
elevi 

nr. 
clase 

nr. 
elevi 

TOTAL (zi+fr) , din care: 5 97 1 19 1 19 1 19 1 20 1 20 

învățământ de zi, din care: 5 97 1 19 1 19 1 19 1 20 1 20 

învățământ simultan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

învățământ cu frecvență 
redusă 

                        

PROPUNERI 2021-2022 

  

TOTAL 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

PRIMAR 

din care : 

clasa 
pregătitoare clasa I clasa a II-a clasa a III-a clasa a IV-a 
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nr. 
clase 

nr. 
elevi 

nr. 
clase 

nr. 
elevi nr. clase 

nr. 
elevi 

nr. 
clase 

nr. 
elevi 

nr. 
clase 

nr. 
elevi 

nr. 
clase 

nr. 
elevi 

TOTAL (zi+fr) , din care: 5 93 1 16 1 19 1 19 1 19 1 20 

învățământ de zi, din care: 5 93 1 16 1 19 1 19 1 19 1 20 

învățământ simultan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

învățământ cu frecvență 
redusă                         

ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL   

EXISTENT 2020-2021   

  

TOTAL CLASE 
V-VIII 

din care :   

clasa a V-a clasa a VI-a clasa a VII-a clasa a VIII-a   
nr. 
clase 

nr. 
elevi 

nr. 
clase 

nr. 
elevi nr. clase 

nr. 
elevi 

nr. 
clase 

nr. 
elevi 

nr. 
clase 

nr. 
elevi   

TOTAL (zi+fr), din care: 8 181 2 60 2 40 2 39 2 42   

învățământ de zi, din care: 8 181 2 60 2 40 2 39 2 42   

învățământ simultan                       
învățământ cu frecvență 
redusă                       

PROPUNERI 2021-2022   

  

TOTAL CLASE 
V-VIII 

din care :   

clasa a V-a clasa a VI-a clasa a VII-a clasa a VIII-a   
nr. 
clase 

nr. 
elevi 

nr. 
clase 

nr. 
elevi nr. clase 

nr. 
elevi 

nr. 
clase 

nr. 
elevi 

nr. 
clase 

nr. 
elevi   

TOTAL (zi+fr), din care: 8 184 2 42 2 60 2 40 2 42   

învățământ de zi, din care: 8 184 2 42 2 60 2 40 2 42   
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învățământ simultan                       
învățământ cu frecvență 
redusă                       

             
 

Ionășeni  

LICEUL "DEMOSTENE BOTEZ" TRUŞEŞTI         

ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2 IONĂȘENI        Anexa nr. 2  

             

             
PROIECTUL  

PLANULUI  DE ȘCOLARIZARE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ȘI GIMNAZIAL PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022 

             

             
ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR 

EXISTENT 2020-2021 

  

TOTAL 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

PRIMAR 

din care : 

clasa 
pregătitoare 

clasa I clasa a II-a clasa a III-a clasa a IV-a 

nr. 
clase 

nr. 
elevi 

nr. 
clase 

nr. 
elevi 

nr. clase 
nr. 
elevi 

nr. 
clase 

nr. 
elevi 

nr. 
clase 

nr. 
elevi 

nr. 
clase 

nr. 
elevi 

TOTAL (zi+fr) , din care: 2 31 0.34 3 0.33 5 0.5 9 0.33 5 0.5 9 

învățământ de zi, din care: 2 31 0.34 3 0.33 5 0.5 9 0.33 5 0.5 9 

învățământ simultan 2 31 0.34 3 0.33 5 0.5 9 0.33 5 0.5 9 

învățământ cu frecvență 
redusă 

                        

PROPUNERI 2021-2022 
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TOTAL 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

PRIMAR 

din care : 

clasa 
pregătitoare clasa I clasa a II-a clasa a III-a clasa a IV-a 

nr. 
clase 

nr. 
elevi 

nr. 
clase 

nr. 
elevi nr. clase 

nr. 
elevi 

nr. 
clase 

nr. 
elevi 

nr. 
clase 

nr. 
elevi 

nr. 
clase 

nr. 
elevi 

TOTAL (zi+fr) , din care: 2 28 0.5 6 0.34 3 0.33 5 0.5 9 0.33 5 

învățământ de zi, din care: 2 28 0.5 6 0.34 3 0.33 5 0.5 9 0.33 5 

învățământ simultan 2 28 0.5 6 0.34 3 0.33 5 0.5 9 0.33 5 

învățământ cu frecvență 
redusă                         

ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL   

EXISTENT 2020-2021   

  

TOTAL CLASE 
V-VIII 

din care :   

clasa a V-a clasa a VI-a clasa a VII-a clasa a VIII-a   
nr. 
clase 

nr. 
elevi 

nr. 
clase 

nr. 
elevi nr. clase 

nr. 
elevi 

nr. 
clase 

nr. 
elevi 

nr. 
clase 

nr. 
elevi   

TOTAL (zi+fr), din care:                       

învățământ de zi, din care:                       

învățământ simultan                       
învățământ cu frecvență 
redusă                       

PROPUNERI 2021-2022   

  

TOTAL CLASE 
V-VIII 

din care :   

clasa a V-a clasa a VI-a clasa a VII-a clasa a VIII-a   
nr. 
clase 

nr. 
elevi 

nr. 
clase 

nr. 
elevi nr. clase 

nr. 
elevi 

nr. 
clase 

nr. 
elevi 

nr. 
clase 

nr. 
elevi   
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TOTAL (zi+fr), din care:                       

învățământ de zi, din care:                       

învățământ simultan                       
învățământ cu frecvență 
redusă                       

             
 

Buhăceni  

 

3.4 

LICEUL "DEMOSTENE BOTEZ" TRUŞEŞTI         

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 BUHĂCENI        Anexa nr. 2  

             

             
PROIECTUL  

PLANULUI  DE ȘCOLARIZARE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ȘI GIMNAZIAL PENTRU ANUL ȘCOLAR 
2019-2020 

             

             
             

             

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR 

EXISTENT 2020-2021 

  

TOTAL 
ÎNVĂȚĂMÂN
T PRIMAR 

din care : 

clasa 
pregătitoar

e 
clasa I clasa a II-a 

clasa a III-
a 

clasa a IV-a 

nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. elevi 
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clase elevi clas
e 

elev
i 

clas
e 

elev
i 

clas
e 

elev
i 

clas
e 

elev
i 

clase 

TOTAL (zi+fr) , din care: 2 29 0.34 5 0.33 3 0.5 7 0.33 6 0.5 8 

învățământ de zi, din care: 2 29 0.34 5 0.33 3 0.5 7 0.33 6 0.5 8 

învățământ simultan 2 29 0.34 5 0.33 3 0.5 7 0.33 6 0.5 8 

învățământ cu frecvență redusă                         

PROPUNERI 2021-2022 

  

TOTAL 
ÎNVĂȚĂMÂN
T PRIMAR 

din care : 

clasa 
pregătitoar

e clasa I clasa a II-a 
clasa a III-

a clasa a IV-a 

nr. 
clase 

nr. 
elevi 

nr. 
clas
e 

nr. 
elev
i 

nr. 
clas
e 

nr. 
elev
i 

nr. 
clas
e 

nr. 
elev
i 

nr. 
clas
e 

nr. 
elev
i 

nr. 
clase nr. elevi 

TOTAL (zi+fr) , din care: 2 26 0.5 5 0.34 5 0.33 3 0.5 7 0.33 6 

învățământ de zi, din care: 2 26 0.5 5 0.34 5 0.33 3 0.5 7 0.33 6 

învățământ simultan 2 26 0.5 5 0.34 5 0.33 3 0.5 7 0.33 6 

învățământ cu frecvență redusă                         

ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL   

EXISTENT 2020-2021   

  

TOTAL 
CLASE V-VIII 

din care :   

clasa a V-a 
clasa a VI-

a 
clasa a VII-

a 
clasa a 
VIII-a   

nr. 
clase 

nr. 
elevi 

nr. 
clas
e 

nr. 
elev
i 

nr. 
clas
e 

nr. 
elev
i 

nr. 
clas
e 

nr. 
elev
i 

nr. 
clas
e 

nr. 
elev
i   



PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII  
 
 
 

  
 

TOTAL (zi+fr), din care: 2 29     1 16 1 13       

învățământ de zi, din care: 2 29     1 16 1 13       

învățământ simultan                       

învățământ cu frecvență redusă                       

PROPUNERI 2021-2022   

  

TOTAL 
CLASE V-VIII 

din care :   

clasa a V-a 
clasa a VI-

a 
clasa a VII-

a 
clasa a 
VIII-a   

nr. 
clase 

nr. 
elevi 

nr. 
clas
e 

nr. 
elev
i 

nr. 
clas
e 

nr. 
elev
i 

nr. 
clas
e 

nr. 
elev
i 

nr. 
clas
e 

nr. 
elev
i   

TOTAL (zi+fr), din care: 2 29         1 16 1 13   

învățământ de zi, din care: 2 29         1 16 1 13   

învățământ simultan                       

învățământ cu frecvență redusă                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 LICEUL "DEMOSTENE BOTEZ" TRUŞEŞTI             
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          Anexa nr. 2. a     

  Nivel Primar               

                 
SITUATIA CLASELOR PRIMARE CU PREDARE IN REGIM SIMULTAN CARE FUNCTIONEAZA IN ANUL SCOLAR 2020-2021 

                 

 Localitatea 
Regimul de mediu 

(urban/rural) 

Unitate
a de 

învăţăm
ânt cu 
statut 
juridic 

de care 
aparţine 

Unitate
a de 

învăţă
mânt 

(indifer
ent de 
statutul 
juridic) 

/ 
structur

a 

Situatia invatamantului cu predare simultana la nivel primar  (clase I-IV) din unitatea de invatamant 

Nr. 
total 
de 

elevi 
cuprin
si in 

clasel
e cu 

predar
e 

simult
ana 

din care: 

Nr. 
total 
de 

clase 
in 

regim 
simult

an 

din 
care: 

Nr. de 
invatat

ori / 
institut

ori / 
profes

ori 
pentru 
invata
mant 

primar 
care 

preda
u la 

clase 
de inv. 
primar 

in 
regim 
simult

an 

Nr. de 
profes
ori de 
educat

ie 
fizica / 
limba 
moder

na / 
religie 
care 

preda
u la 

clase 
de inv. 
primar 

in 
regim 
simult

an 

Nr. cadre 
didactice care 

predau în clasele 
în regim simultan 

Nr. 
norm

e 
didac
tice 
la 

învăţ
ămâ
ntul 

simul
tan 

Nr. 
elevi 
de 

clasa 
preg. 

Nr. 
elevi 
de 

clasa I 

Nr. 
elevi 
de 

clasa 
II 

Nr. 
elevi 
de 

clasa 
III 

Nr. 
elevi 
de 

clasa 
IV 

clase 
cu 

elevi 
de 

clasa 
pregati
toare 

 Trușești rural 

Liceul 
"Dem
osten
e 
Botez" 
Truşe
şti 

Școal
a 
Prima
ră 
Nr.2 
Ionăș
eni 

31 3 5 9 5 9 5 0.34 2 2 4 2.56 

 Trușești rural 

Liceul 
"Dem
osten
e 
Botez" 
Truşe
şti 

Școal
a 
Gimn
azială 
Nr.3 
Drisle
a 

34 10 5 4 10 5 5 0.34 2 3 5 2.56 
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 Trușești rural 

Liceul 
"Dem
osten
e 
Botez" 
Truşe
şti 

Școal
a 
Gimn
azială 
Nr.4 
Buhă
ceni 

29 5 3 7 6 8 5 0.34 2 3 5 2.56 

                 

     
            

SITUATIA CLASELOR PRIMARE CU PREDARE IN REGIM SIMULTAN CARE VOR FUNCTIONA IN ANUL SCOLAR 2021-2022 
                 

  Localitatea 
Regimul de mediu 

(urban/rural) 

Unitate
a de 

învăţăm
ânt cu 
statut 
juridic 

de care 
aparţine 

Unitate
a de 

învăţă
mânt 

(indifer
ent de 
statutul 
juridic) 

/ 
structur

a 

Situatia invatamantului cu predare simultana la nivel primar  (clase I-IV) din unitatea de invatamant 

Nr. 
total 
de 

elevi 
cuprin
si in 

clasel
e cu 

predar
e 

simult
ana 

din care: 

Nr. 
total 
de 

clase 
in 

regim 
simult

an 

din 
care: 

Nr. de 
invatat

ori / 
institut

ori / 
profes

ori 
pentru 
invata
mant 

primar 
care 

preda
u la 

clase 
de inv. 
primar 

in 
regim 
simult

an 

Nr. de 
profes
ori de 
educat

ie 
fizica / 
limba 
moder

na / 
religie 
care 

preda
u la 

clase 
de inv. 
primar 

in 
regim 
simult

an 

Nr. cadre 
didactice care 

predau în clasele 
în regim simultan 

Nr. 
norm

e 
didac
tice 
la 

învăţ
ămâ
ntul 

simul
tan 

Nr. 
elevi 
de 

clasa 
preg. 

Nr. 
elevi 
de 

clasa I 

Nr. 
elevi 
de 

clasa 
II 

Nr. 
elevi 
de 

clasa 
III 

Nr. 
elevi 
de 

clasa 
IV 

clase 
cu 

elevi 
de 

clasa 
pregati
toare 

 Trușești rural 

Liceul 
"Dem
osten
e 
Botez" 
Truşe
şti 

Școal
a 
Prima
ră 
Nr.2 
Ionăș
eni 

29 7 3 5 9 5 5 0.5 2 3 5 2.56 
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 Trușești rural 

Liceul 
"Dem
osten
e 
Botez" 
Truşe
şti 

Școal
a 
Gimn
azială 
Nr.3 
Drisle
a 

35 6 10 5 4 10 5 0.5 2 3 5 2.56 

 Trușești rural 

Liceul 
"Dem
osten
e 
Botez" 
Truşe
şti 

Școal
a 
Gimn
azială 
Nr.4 
Buhă
ceni 

26 5 5 3 7 6 5 0.5 2 3 5 2.56 

                 

                 

 

 

 

Anexa 11 b 

 

REȚEAUA  

unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică care   VOR FUNCȚIONA ÎN  anul școlar 2021-2022 

 

 

  

         

I. ÎNVĂȚĂMÂNT DE MASĂ 

Nr.crt

. 

M
e
d

iu
l 

d
e
 r

e
zi

d
e
n

ță
 

C
O

D
 I

D
E

N
T

IT
A

T
E

 F
IS

C
A

L
Ă

 (
C

IF
)/

co
d

 

S
IR

 Unitatea de învățământ cu personalitate 

juridică/niveluri de înv. școlarizate/ Limba de 

predare/ Adresa, nr. TEL/FAX/FAX/fax/e-mail 

STRUCTURA ARONDATĂ (AR)/NIVELURI DE 

ÎNV./LOCALITATE 

N
r 

 g
ru

p
e 

an
te

p
re

sc
o

la
ri

/p
re

sc
o
la

ri
/c

la
se

 

el
ev

i 
 

N
r 

 a
n
te

p
re

șc
o
la

ri
/p

re
sc

o
la

ri
/ 

el
ev

i 
 

 T
O

T
A

L
  
g
r
u

p
e
  
a

n
te

p
r
e
șc

o
la

r
i/

 

p
r
e
sc

o
la

ri
/c

la
se

 e
le

v
i 

  
(P

J
+

A
R

) 

N
r
 T

O
T

A
L

 d
e
  
 

a
n

te
p

re
șc

o
la

ri
/p

re
sc

o
la

r
i/

e
le

v
i 

  
(P

J
+

A
R

) 

TOTAL posturi 
( PJ + AR ) 

d
id

ac
ti

ce
 

d
id

ac
ti

c 
au

x
il

ia
r 

n
ed

id
ac

ti
c 
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LICEUL "DEMOSTENE BOTEZ" 

TRUŞEŞTI, JUD. BOTOŞANI/                                                                                 

PRE, PRI, GIM, LIC, SP/RO/                                                                                                                                              

STR 2 NR. 11 , TEL/FAX 0231-567920/ 0231-

567929, e-mail : grupscolartrusesti@yahoo.com                                                             

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 1/PRE/ 

TRUŞEŞTI 

3 51 

      9 22 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1/PRI, GIM/ TRUŞEŞTI 13 277 

ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2/PRE, PRI/ IONĂŞENI 3 46 

ȘCOALA PRIMARĂ NR. 3/PRE, PRI/ DRISLEA 3 55 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4/PRE, PRI, GIM/ BUHĂCENI 5 66 

            

            

 

LICEUL "DEMOSTENE BOTEZ" TRUŞEŞTI         

CENTRALIZATOR          Anexa nr. 2  

             

             
PROIECTUL  

PLANULUI  DE ȘCOLARIZARE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ȘI GIMNAZIAL PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022 

             

             
ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR 

EXISTENT 2020-2021 

  

TOTAL 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

PRIMAR 

din care : 

clasa 
pregătitoare 

clasa I clasa a II-a clasa a III-a clasa a IV-a 

nr. 
clase 

nr. 
elevi 

nr. 
clase 

nr. 
elevi 

nr. clase 
nr. 
elevi 

nr. 
clase 

nr. 
elevi 

nr. 
clase 

nr. 
elevi 

nr. 
clase 

nr. 
elevi 

TOTAL (zi+fr) , din care: 11 191 2.02 37 1.99 32 2.33 39 2.16 41 2.5 42 

învățământ de zi, din care: 11 191 2.02 37 1.99 32 2.33 39 2.16 41 2.5 42 
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învățământ simultan 6 94 1.02 18 0.99 13 1.33 20 1.16 21 1.5 22 

învățământ cu frecvență 
redusă 

                        

PROPUNERI 2021-2022 

  

TOTAL 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

PRIMAR 

din care : 

clasa 
pregătitoare clasa I clasa a II-a clasa a III-a clasa a IV-a 

nr. 
clase 

nr. 
elevi 

nr. 
clase 

nr. 
elevi nr. clase 

nr. 
elevi 

nr. 
clase 

nr. 
elevi 

nr. 
clase 

nr. 
elevi 

nr. 
clase 

nr. 
elevi 

TOTAL (zi+fr) , din care: 11 182 2.5 33 2.02 37 1.99 32 2.33 39 2.16 41 

învățământ de zi, din care: 11 182 2.5 33 2.02 37 1.99 32 2.33 39 2.16 41 

învățământ simultan 6 89 1.5 17 1.02 18 0.99 13 1.33 20 1.16 21 

învățământ cu frecvență 
redusă                         

ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL   

EXISTENT 2020-2021   

  

TOTAL CLASE 
V-VIII 

din care :   

clasa a V-a clasa a VI-a clasa a VII-a clasa a VIII-a   
nr. 
clase 

nr. 
elevi 

nr. 
clase 

nr. 
elevi nr. clase 

nr. 
elevi 

nr. 
clase 

nr. 
elevi 

nr. 
clase 

nr. 
elevi   

TOTAL (zi+fr), din care: 10 210 2 60 3 56 3 52 2 42   

învățământ de zi, din care: 10 210 2 60 3 56 3 52 2 42   

învățământ simultan                       
învățământ cu frecvență 
redusă                       

PROPUNERI 2021-2022   
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TOTAL CLASE 
V-VIII 

din care :   

clasa a V-a clasa a VI-a clasa a VII-a clasa a VIII-a   
nr. 
clase 

nr. 
elevi 

nr. 
clase 

nr. 
elevi nr. clase 

nr. 
elevi 

nr. 
clase 

nr. 
elevi 

nr. 
clase 

nr. 
elevi   

TOTAL (zi+fr), din care: 10 213 2 42 2 60 3 56 3 55   

învățământ de zi, din care: 10 213 2 42 2 60 3 56 3 55   

învățământ simultan                       
învățământ cu frecvență 
redusă                       

             
 

LICEUL "DEMOSTENE BOTEZ" TRUŞEŞTI      

   ANEXA 11 - CENTRALIZATOR PJ_STR 

CENTRALIZATOR PE NIVELURI :  Unități de învățământ/clase/grupe/elevi/preșcolari   
          

N
r
.c

r
t.

 

Tipul unităților de învățământ 

Numărul 

unităților de 

învățământ cu 

personalitate 

juridică care 

funcționează în 

anul școlar 

2020- 2021 

Număr  structuri arondate(AR) 

în anul școlar 2020-2021 

Numărul unităților de 

învățământ cu 

personalitate juridică 

care VOR funcționa în 

anul școlar 2021-2022 

Număr structuri 

arondate(AR)  în 

anul școlar 2021-

2022 

URBA

N 

RURA

L 

URBA

N 
RURAL URBAN RURAL 

URBA

N 
RURAL 

I. Învățământ de masă, din care: 

  Unități de învățământ de nivel preșcolar       1       1 

  Grupe  de nivel antepreșcolar                 

  Nr. Total antepreșcolari                 

  Grupe  de nivel preșcolar       3       3 
  Nr. Total preșcolari       53       51 
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  Unități de învățământ de nivel primar         2       2 

  Grupe  de nivel preșcolar       2       2 
  Nr. Total preșcolari       36       38 
  nr. clase elevi de nivel primar       4       4 
  nr. elevi de nivel primar       65       63 
                    
  Unități de învățământ de nivel  gimnazial       2       2 

  Grupe  de nivel preșcolar       1       1 
  Nr. Total preșcolari       11       11 
  nr. clase elevi de nivel primar       7       7 
  nr. elevi de nivel primar       126       119 
  nr. clase elevi de nivel gimnazial       10       10 
  nr. elevi de nivel gimnazial       210       213 
                    
  Unități de învățământ profesional                 
  nr. clase elevi de nivel profesional                 
  nr. elevi de nivel profesional                 
                    
  Unități de învățământ de nivel liceal   1       1     

  Grupe  de nivel preșcolar                 
  Nr. Total preșcolari                 
  nr. clase elevi de nivel primar                 
  nr. elevi de nivel primar                 
  nr. clase elevi de nivel gimnazial                 
  nr. elevi de nivel gimnazial                 
  nr. clase elevi de nivel liceal   22             
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  nr. elevi de nivel liceal   367             
  nr. clase elevi de nivel PROFESIONAL   8             
  nr. elevi de nivel PROFESIONAL   247             
  nr. clase elevi de nivel postliceal                 
  nr. elevi de nivel postliceal                 
                    
  Unități de învățământ de nivel  postliceal                 

  nr. clase elevi de nivel postliceal                 
  nr. elevi de nivel postliceal                 
  TOTAL INV. DE MASĂ                  
  Total unități de învățământ   1   5   1   5 

  Nr. total grupe/clase   22   27       27 

  Nr. total copii/elevi   614   501       495 
                    

 

 Liceul "Demostene Botez" Truşeşti        Anexa nr. 9  

               

  PROIECTUL         

 PLANULUI DE ŞCOLARIZARE ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL CU FRECVENȚĂ - ZI PENTRU ANUL ŞCOLAR  2019-
2020-  ÎNVĂȚĂMÂNT DE MASĂ - DETALIAT 

Nr
. 

cr

DENUMIREA UNITATII DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT, FILIERA, 

PROFILUL, SPECIALIZAREA, 

Limba 
de 

predare   
EXISTENT 2018-2019 

PROPUN
ERI 2019 

-2020 
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t. DOMENIUL PREGĂTIRII DE 
BAZĂ TOTAL 

Clasele 
IX-XII, ZI 

Clasa a 
IX-a zi 

Clasa a 
X-a zi 

Clasa a 
XI-a zi 

Clasa a 
XII-a zi 

cl. a IX-a, 
zi  

Nr. 
cla
se 

Nr. 
ele
vi 

Nr. 
cla
se 

Nr. 
ele
vi 

Nr. 
cla
se 

Nr. 
ele
vi 

Nr. 
cla
se 

Nr. 
ele
vi 

Nr. 
cla
se 

Nr. 
ele
vi 

Nr. 
Clas
e   

Nr. 
ele
vi 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  TOTAL GENERAL, din care : 
Lb. 
română 17 

40
6 4 

11
6 4 

10
3 5 

11
0 4 77 5 140 

  subtotal Lb. română   17 
40
6 4 

11
6 4 

10
3 5 

11
0 4 77 5 140 

  subtotal Lb. maghiară                           

  subtotal Lb germană                           

  subtotal Lb. ucraineană                           

1 
Liceul "Demostene Botez" 
Truşeşti                           

  Filiera teoretică   8 
20
9 2 59 2 54 2 55 2 41 2 56 

  Profil real                           

  
Știinţe ale naturii 

  8 
20
9 2 59 2 54 2 55 2 41 2 56 

  Filiera tehnologică   9 
19
7 2 57 2 49 3 55 2 36 3 84 

  
Profil Resurse naturale şi 
protecţia mediului                           
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  Tehnician în agricultură   9 
19
7 2 57 2 49 3 55 2 36 3 84 

NOTA : Se vor trece toate unitățile de învățământ liceal , filierele, profilurile, specializările şi domeniile pregătirii de 
bază conform Legii educației naționale  nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru fiecare unitate 

şcolară se va face cate un total şi nu subtotaluri pe filiere, profiluri, domenii ale pregătirii de bază.  

 

 

PLANULUI DE ŞCOLARIZARE ÎNVĂŢĂMÂNT  PROFESIONAL ȘI STAGII DE PRACTICĂ PENTRU ANUL 
ŞCOLAR  2019-2020 -  ÎNVĂȚĂMÂNT DE MASĂ - DETALIAT 

N
r
. 
c
r
t
. 

DENUMIREA 
UNITATII DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT, 
DOMENIUL 
PREGĂTIRII 

DE BAZĂ 

Limb
a de 
pred
are   

EXISTENT 2018-2019 

PROPU
NERI (IP 
3 ani) 
2019 -
2020 

Propuneri 
STAGII 

PREGATIRE 
PRACTICA 
2018 -2019 

TOTAL 
profesio
nal  Anul 
I-III 
(cls.IX-
XI) 

Anul I 
(cls.IX) 

Anul II 
(cls.X) 

Anul  III 
(cls.XI) 

STAGII 
PREGATI
RE 
PRACTIC
Ă 

Anul I 
(cls.IX) 

Nr. 
cla
se 

Nr. 
ele
vi 

Nr. 
cla
se 

Nr. 
elevi 

Nr. 
cla
se 

Nr. 
ele
vi 

Nr. 
cla
se 

Nr. 
ele
vi 

Nr.c
lase 

Nr.
ele
vi 

Nr. 
cla
se   

Nr. 
ele
vi 

Nr. 
clase 

Nr. 
elevi 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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TOTAL 
GENERAL, din 
care : 

lb.ro
mână 6 

16
1 2 61 2 52 2 48     2 56     

  
subtotal Lb. 
română   6 

16
1 2 61 2 52 2 48     2 56     

  
subtotal Lb. 
maghiară                               

  
subtotal Lb 
germană                               

  
subtotal Lb. 
ucraineană                               

1 

Liceul 
"Demostene 
Botez" 
Truşeşti                               

  Agricultură   1 22     1 22                 

  
Turism şi 
alimentaţie   5 

13
9 2 61 1 30 2 48     2 56     

 
 
  

Liceul 
"Demostene 
Botez" 
Truşeşti                   

Ane
xa 
nr. 
10 

                         

                    

PROIECT 
CENTRALIZATOR  PRIVIND NUMĂRUL ELEVILOR CUPRINȘI  ÎN  ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ  

PROFESIONAL, LICEAL ȘI POSTLICEAL.                                                                                                            ANI 

ȘCOLARI: 2018-2019 ȘI 2019-2020 

                    

   

 
 
                  

Nr.crt.                         EXISTENT 2018-2019 PROPUNERI 



PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII  
 
 
 

  
 

NIVELURI 
DE 

ÎNVĂŢĂMÂN
T 

2019-2020 
        
TOT
AL 

  DIN CARE : 
cl. a IX-

a / 
clasa a 

IX-a 
învăţă
mânt 

profesi
onal de 
3 ani/ 
stagii 

de 
preg. 

practic
ă/ anul 

I 
postlice

al 

cl. a XI 
seral 

clasele IX-
XIV liceu 

cl. a IX-a/anul I 
profesional 

       cl. a 
X-a/ 

        cl. a 
XI-a/ 

       cl. a 
XII-a/ 

     cl. a 
XIII-a/ 

cl a XIV-a 

  cl.IX-XII, 
Anii I-III/IV 

postlic  

   cl.a IX-a/anul I 
postlic. def. 

cl.a X-a, 
/anul II 

postlic.def. 

cl. XI-a /an 
III 

postlic/sta
gii preg 
pract. 

  cl.a XII-a 
ruta dir., 
zi,seral, 
fr.red 

ruta directa 
seral,fr 
r./seral 

/ruta progr 
seral 

ruta progr 
seral 

Nr.cla
se 

Nr.
elev
i 

Nr.c
lase Nr.elevi 

Nr.c
lase 

Nr.
elev
i 

Nr.c
lase 

Nr.
elev
i 

Nr.cl
ase 

Nr.e
levi 

Nr.c
lase 

Nr.e
levi 

Nr.c
lase 

Nr.el
evi 

Nr
.cl
as
e 

Nr
.el
ev
i 

Nr
.cl
as
e 

Nr.e
levi 

A. 
Invatamant 
liceal 17 411 4 116 4 103 5 110 4 82         5 

14
0     

  

  - cu frecvență -
zi 17 411 4 116 4 103 5 110 4 82 x x x x 5 

14
0 x x 

  - cu frecvență - 
seral                         x x         

  - cu frecvenţă 
redusă                         x x     X X 

B. 

Invatamant 
special, nivel 
liceal                              x x x x         

  
  - cu frecvență -
zi                                     

  
  - cu frecvență -
seral                     x x x x         

C. 

Învățământ 
profesional cu 6 161 2 61 2 52 2 48 x x x x x x x x x x 
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durata de 3 ani 

  
   - cu frecvență 
-zi, clasa a IX-a 6 161 2 61 2 52 2 48 x x x x x x 2 56 x x 

C1. 

Învățământ 
profesional cu 
durata de 2 ani     x x         x x x x x x x x x x 

  
   - cu frecvență 
-zi, cl. a X - a     X X         x x x x x x x x x x 

  

 - stagii de 
pregătire 
practică     X X x x     x x x x x x     x x 

D 

Învăţământ 
liceal, ruta 
progresivă, în 
lichidare      x x x x x x x x         x x x x 

  
   - cu frecvență 
-seral     x x x x x x x x         x x x x 

E 

Invatamant 
special: nivel 
profesional, din 
care:                              x x x x x x 

  

1. învățământ 
profesional cu 
durata de 3 ani         x x x x x x x x x x     x x 

  

2. Stagii de 
pregătire 
practică     x x x x     x x x x x x     x x 

F 

Învăţământ 
postliceal  cu 
finanţare de la 
buget                  x x x x x x     x x 

  

Şcoli postliceale 
cu frecvență 
zi/seral                   x x x x x x     x x 

  
Şcoli de maiştri 
zi/seral                 x x x x x x     x x 

G 
Învăţământ 
special, nivel                 x x x x x x     x x 
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postliceal   

  cu frecvență  - zi                 x x x x x x     x x 

 

 

. PLANUL DE DEZVOLTARE  PROFESIONALĂ  A PERSONALULUI PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021-2022 

           Perfecţionarea cadrelor didactice la nivelul unităţii de învăţământ trebuie să îndeplinească funcţia de reglare-autoreglare a activităţii didactice 

şi extra didactice ,de dezvoltare profesională profesionalizată,de inovare a practicii şcolare într-un anumit spaţui de instruire şi situaţii educative ,de 

stimulare a creativităţii cadrelor didactice şi a elevilor ,de investigare a activităţii şcolare. 

Cadrul legislativ de perfecţionare a cadrelor didactice :  

- Legea Educaţiei Naţionale (Legea 1/2011)  

- Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar    

  (OMECTS. nr 5561/2011) 

- Metodologia de acreditare a programelor de formare continuă a personalului din    

  învăţământul preuniversitar  

- Metodologia privind recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale  care ocupă funcţii de educatoare, institutori, maistru-instructor, 

antrenor   (OMECTS. nr 5484/2011) 

- Metodologia  privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile 

  (OMECTS. nr 5562/2011) 

- Metodologia de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia   (OMECTS. nr 

5564/2011) 

PLAN OPERAŢIONAL 
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An școlar 2021-2022 

 

 Acțiuni Compartimentul  

responsabil  

Resurse Perioada  Indicatori de  

realizare  Materiale Umane 

LEGISLAȚIE ȘCOLARĂ - Obiectiv strategic1: Asigurarea legislației școlare la nivelul comisiei  

1. Procurarea actelor normative si 

programelor în domeniul curriculumului, a 

metodologiilor, ofertelor C.C.D. și a altor 

instituții furnizoare de stagii de formare - 

dezvoltare profesională, a metodologiilor / 

regulamentelor calendarelor desfășurării 

Examenelor Naționale, Bacalaureat, 

Competențe profesionale, admiterii în licee 

și a concursurilor / olimpiadelor școlare, etc.  

Secretariat  

Comisii metodice  

Programe școlare, ghiduri 

metodologice,  

Programul și oferta C.C.D, 

Regulamente de 

desfășurare;  

Comisia de formare și 

perfecționare a cadrelor 

didactice  

Director- Gradinaru-

Vranciu Cristina 

Director adj. Ciubotaru 

Anisoara  

Permanent  Mapa  

legislativă a  

şcolii  

Dosarul de  

corespondență  

Registrul de  

intrări - ieșiri  

2. Completarea bazei de date cu acte 

normative/regulamente noi aparute în 

domeniul activității de perfecționare  

Secretariat  

Comisii metodice  

Programe școlare, ghiduri 

metodologice, Programul și 

oferta C.C.D., metodologii 

Regulamente de concursuri  

Comisia de formare și 

perfecționare a cadrelor 

didactice  

Director- Vranciu Cristina 

Permanent  Mapa  

legislativă a  

şcolii  

Documente 

elaborate  

LEGISLAȚIE ȘCOLARĂ - Obiectiv strategic 2: Aplicarea cadrului legislativ care reglementează activitatea din învățământ  
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1.. Consilierea cadrelor didactice în scopul 

aplicării corecte a legislației școlare în 

vigoare  

 

 

 

Comisii metodice  Programe școlare, ghiduri 

metodologice, 

regulamente  

Comisia de formare și 

perfecționare a cadrelor 

didactice  

Permanent  Aplicarea 

legislaţiei, a  

Programei de  

consiliere și  

orientare  

MANAGEMENT - Obiectiv strategic 1: Formare continuă a personalul din unitatea de învățământ  :  

1. Ședința de lucru în scopul reorganizării 

comisiilor metodice 

Consiliul 

profesoral  

Planul cadru,  

Planul de scolarizare  

Încadrarea școlii  

Director- Vranciu 

Cristina 

Director adj. Ciubotaru 

Anisoara 

Septembrie 

2020 

Decizii comisii 

metodice  

 

2. Realizarea dosarului comisiei cu 

documentele necesare  

      Prezentarea planului managerial privind 

dezvoltarea profesională 

 

Comisie 

Perfectionare 

Încadrarea școlii  

Baza de date privind formare și 

perfecționare  

c.d, grade didactice, înscrieri la 

grade didactice etc.  

Responsabil Comisie 

de perfecționare și 

formare  

Danila Delia 

Septembrie/ 

Octombrie 

2021  

Mapa comisiei 

de 

perfecționare  

3.     Preluarea dosarelor pentru sistemul de 

acumulare, recunoaștere și echivalare a 

creditelor profesionale transferabile  

       Întrunirea comisiei de echivalare și 

Comisie 

Perfectionare  

 

Depunerea la termen a 

dosarelor de echivalare 

Director- Vranciu 

Cristina 

Responsabil Comisie 

Perfectionare Delia 

Septembrie 

 

Octombrie 

Adeverinte de 

echivalare in 

credite 

profesionale 
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evaluarea dosarelor 

       Eliberarea adeverințelor de echivalare în 

credite profesionale transferabile 

 CCD Danila 

Prof. CCD 

transferabile 

4. Analiza resurselor didactice din 

perspectiva disponibilităților pentru 

anumite genuri de activități de 

perfecționare, proiecte și programe 

educative  

Comisii  

metodice  

Baza de date a comisiilor  Responsabilii  

Comisiilor metodice  

Sem. I/II  Cereri de  

înscrieri la  

cursuri  

5. Stabilirea problemelor prioritare în 

domeniul perfecționării – aplicarea 

chestionarelor analiză de nevoi formare 

profesională  

Comisii  

metodice  

Chestionare – nevoi de  

perfecționare  

Membrii Comisie de 

perfecționare și 

formare  

 

Noiembrie 

.2021 

Chestionare  

5. Popularizarea Programului activităților 

metodico - științifice pentru semestrul I –  

2020-2021 

Comisii  

metodice  

Biblioteca școlii / Comunicări  

Calendare,  

Membrii Comisie de 

perfecționare și 

formare  

 

ianuarie.2022 Gradul de 

participare la 

activitățile 

metodice  

6. Realizarea și popularizarea ofertei de 

formare și perfecționare a școlii pentru 

cadrele didactice  

Comisia de 

formare și 

perfecționare  

Oferta CCD, oferte cursuri de 

formare ale altor instituții 

abilitate, oferta comisiilor 

metodice din școală  

Responsabil Comisie 

de perfecționare și 

formare 

 Dănilă Delia 

Sem. I/II  Oferta de  

formare  

7. Respectarea procedurilor de înscriere la 

susținerea gradelor didactice  

Comisia de 

formare și 

perfecționare  

Tipizatele primite de la ISJ Responsabil Comisie 

de perfecționare și 

formare 

Septembrie/ 

octombrie  

Inscrierea 

cadrelor la 

grade 
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  Dănilă Delia 2021 didactice 

CURRICULUM - Obiectiv specific 1: Implementarea curriculum-ului național pe principii de calitate și eficiență  

1. Asigurarea calitatii actului didactic prin 

folosirea strategiilor practic aplicative  

Comisii metodice  Ghiduri  

metodologice  

Cadre didactice  Permanent  Planurile de 

lecție  

CURRICULUM - Obiectiv specific 2: Pregătirea elevilor în vederea participării la concursuri școlare și obținerii unor rezultate bune la examenele de bacalaureat 

și evaluarile nationale 

1. Întruniri de lucru în scopul:  

- Stabilirea grupurilor de elevi participante la 

concursurile / proiectele educative si 

olimpiadelor școlare;  

- Stabilirea graficelor de pregătire 

suplimentară;  

- Participarea elevilor la olimpiadă/ 

concursuri / proiecte educaționale.  

- Susținerea simulărilor examenului de 

bacalaureat de către elevii din clasele 

terminale  

Comisii  

metodice;  

Comisia pentru  

curriculum  

Consiliul de  

administrație  

Metodologii,  

regulamente  

Directori, șefi de  

Comisii metodice  

Profesori  

Conform  

graficelor și 

calendarelor  

Număr de 

participari și 

rezultatele 

elevilor  

CURRICULUM - Obiectiv specific 3: Monitorizarea progresului școlar din perspectiva calității actului didactic  

 

1. Întocmirea și graficului de asistențe și 

interasistențe  

Comisii metodice  

Comisia pentru curriculum  

Responsabilii  

comisiilor metodice 

Conform  

graficului  

Fișe de 

asistență  
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 Consiliul de administrație 

RESURSE - Obiectiv specific 1: Implicarea cadrelor didactice în desfășurarea unor activități educative, metodice și științifice la nivel local  și municipal  

1.Participarea cadrelor didactice la actiunile 

metodice de perfectionare locale, zonale și 

județene  

 

Comisii  

metodice  

Proiecte educaționale  Responsabilii  

comisiilor  

Sem. I-II  Materiale  

justificative  

Nr. cadrelor 

didactice  

 

2. Prezentarea fișei de dezvoltare profesională 

a cadrelor didactice 

Comisii  

metodice  

Fișa de dezvoltare profesională  Responsabil Comisie 

de perfecționare și 

formare Dănilă Delia 

Sem. I-II   Materiale 

justificative 

3. Participarea la consfătuiri a responsabililor 

privind formarea continua 

Șefi de cerc  Proiecte, acțiuni metodice  Responsabil comisie 

perfecționare  

Sem. I-II  Diseminare/ 

feedback  

RESURSE - Obiectiv specific 2: Creșterea calității activității de perfecționare în scopul ameliorării procesului instructiv-educativ și profesionalizării carierei 

didactice  

1. Corelarea activităților comisiei cu 

activitățile C.C.D. și cele inițiate la nivelul școlii  

Comisii  

metodice  

Comisia de  

perfecționare  

Programul  

activităților metodice  

CCD  

Tematica activităților  

comisiilor  

Responsabil comisie 

perfecționare  

Oct. 2021 

Feb. 2022  

Calendarul 

activităților  

2. Consilierea cadrelor didactice debutante  Comisii  Ghiduri metodologice  Director  Permanent  Mapa 
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metodice  Responsabil  

CEAC  

responsabil  

perfecționare  

 

3.Aplicarea chestionarelor privind nevoile de 

perfecționare și completarea fișelor 

individuale de dezvoltare  

 

Comisia  

metodică a  

profesorilor  

diriginți  

Comisia de  

perfecționare  

Fișe individuale  

Chestionare  

Responsabil comisie 

perfecționare  

Oct. 2021 Nr. opțiunilor 

pentru 

cursurile de 

formare  

 

4. Studierea ofertelor C.C.D. și înscrierea la 

cursuri, stagii, reciclări; Parcurgerea unor 

stagii / cursuri de abilitare / perfecționare  

Comisia de  

perfecționare  

Oferte de formare  Responsabil comisie 

perfecționare  

Permanent  Nr. Participant 

lor  

la cursuri de 

formare  

RESURSE - Obiectiv specific 3: Monitorizarea și evaluarea activității cadrelor didactice membre ale comisiei  

 

1. Realizarea raportului de analiza  

 

Comisia de   

perfectionare  

Materiale justificative  Responsabil comisie 

perfecționare  

Februarie/ 

iulie  

Raport 

semestrial/ 

mapa comisiei  

2. Evaluarea și autoevaluarea lecțiilor, 

activității: stabilirea calificativelor anuale  

Cons de  

administrație  

Materiale justificative  

Fișe de evaluare  

Director  

CA  

august 2022  Ponderea  

calificativelor  
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Comisii  

metodice  

          
 

 

Resurse umane an școlar 2021-2022 

 

Tipul unităţii de învăţământ Liceul  Demostene Botez Truşeşti 

 

Numărul cadrelor didactice  Total : 76 Femei: 55 Bărbaţi: 21  

Numărul cadrelor didactice calificate Deb        10     Def.        12        Gr. II        9         Gr.I.  41 

Numărul cadrelor didactice  necalificate 3 (1 pensionar, plata cu ora) 

Numărul cadrelor didactice în curs de calificare 0 

Numărul elevilor înmatriculaţi Total : 1089 Fete: 535 Băieţi: 554 

Număr  clase Preprimar.6 .Primar.11  Gimnazial. 10  Liceal 8 real, 5 tehnologic, 6 

Clase profesional  

 

Comisiile permanente 2021-2022 
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1. COMISIA PENTRU CURRICULUM 

     1. Ciubotaru Anişoara -  COORDONATOR, director adj. 

     2. Vatamanu Margareta 

     3. Gania Cătălina 

     4. Verniceanu Ionica  

     5. Doncilă Ionel 

     6. Teiu Mariana 

     7. Ulman Irina 

     8. Lău-Andrieș Laura 

     9. Tucaliuc Rodica  

    10. Catană Gabriela  

 

2. COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII: 

      1. Grădinaru Vranciu Cristina  - președinte, director 

      2. Costică Simona- responsabil comisie 

      3. Duduc Anca  - secretar 

      4. Olenic Cătălina 

      5. Tudose Anișoara  



PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII  
 
 
 

  
 

      6. Gania Cătălina  

      7. Aiacoboae Anca  

      8. Deleanu Diana - repr. elevilor 

      9. Deleanu Ionela -  repr. părinților 

      10. Cărbunaru Brîndușa - repr. Consiliului Local 

 

3. COMISIA PENTRU SECURITATE  ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 

        1. Neculescu Carmen  responsabil securitate si sănătate in muncă 

        2. Mutuzac Marius  - responsabil situații de urgență 

        3. Cărbunaru Brîndușa-Elena 

        4. Aflăcăilor Andrei  – administrator 

        5. Rebenciuc Adrian 

        6. Chiribuță Marius-Florin 

        7. Doncilă Ionel  

        8. Azamfirei Carmen 

        9. Lău-Andrieș Laura 

       10. Boca Ionel 

       11. Deleanu Ionela 
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4. COMISIA PENTRU  CONTROLUL MANAGERIAL INTERN 

 

       1. Ciubotaru Anișoara - dir. adj. - responsabil 

       2. Culidiuc Irina-Mihaela 

       3. Panainte Mioara - contabil 

       4. Leizeriuc Gabriela – secretar 

       5. Fecioru Cantemir Daniela  

 

 

5. COMISIA  PENTRU PREVENIREA ŞI ELIMINAREA  VIOLENŢEI A FAPTELOR DE CORUPTIE, DISCRIMINĂRII  ÎN MEDIUL ŞCOLAR SI PROMOVAREA 

INTERCULTURALITATII 

     1.Ciubotaru Anișoara  - director adjunct-coordonator 

     2. Gania Cătălina – consilier  educativ 

     3. Fecioru Cantemir Daniela - consilier școlar 

     4. Chiribuță Florin-Marius- resp Şc. Drislea 

     5. Mutuzac Marius - resp. Şc. Buhăceni 

     6. Rebenciuc Adrian-resp. Şc. Ionăşeni 

     7. Deleanu Ionela-pedagog 
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     8. Adochiți Cătălina-responsabil cu prevenirea discriminării și promovarea interculturalității 

     9. Deleanu  Diana- repr. Elevilor 

    10.Stărică Ana Maria -repr. Părinților 

    11.Cărbunaru Brîndușa-Elena -repr. Consiliului Local 

6. Comisia antibullying  

1. Ciubotaru Anișoara – director adj.- coordonator 

2. Fecioru Cantemir Daniela – consilier școlar 

3. Costică Simona Maria 

4. Ștențel Micaela 

5. Ionescu Ana Claudia 

6. Catană Gabriela 

7. Deleanu Diana- repr. Elevi 

8. Cărbunaru Brîndușa – Consilier Local 

  

 

 

 

ANALIZA SWOT A ACTIVITĂŢII DE PERFECŢIONARE ŞI FORMARE CONTINUĂ 
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PUNCTE TARI 

Resurse umane 

- gradul de acoperire cu personal didactic calificat la nivelul unitatii a 

crescut în anul şcolar 201-2022; 

- din totalul cadrelor didactice, 85% sunt titulari; 

- a crescut numărul cadrelor didactice inspectate prin diferitele tipuri de 

inspecţie şcolară; 

- din totalul cadrelor didactice ponderea cea mai mare este reprezentată 

de cadre cu gradul didactic I ( 40%). 

Parteneriat si dezvoltare comunitară 

- formarea managerului şcolar şi a unor cadre didactice pe 

problematica comunicării, cooperării si parteneriatului; 

- existenta unor parteneriate funcţionale intre instituţiile de învăţământ 

si alte instituţii ale statului; 

- îmbunătăţirea strategiilor şcolii in domeniul parteneriatului; 

- îmbunătăţirea sistemului de diseminare a informaţiilor cu privire la 

şcoala şi activităţile ei specifice; 

- creşterea transparenţei promovării obiectivelor şi ofertelor 

educaţionale la nivelul  instituţiei; 

- dezvoltarea şi implementarea proiectului Erasmus “Metode formale 

şi nonformale ”  

 

PUNCTE SLABE 

 

Resurse umane 

- numărul scazut de cadre didactice care au participat la 

programele de formare organizate de CCD şi ISJ sau alte 

instituţii abilitate; 

-  participarea la concursuri redusă din cauza perioadei pandemice 

-  volumul mare de muncă şi riscul de a nu finaliza la timp, 

eficient şi corespunzător, problemele şcolii. 

Parteneriat şi dezvoltare comunitară 

- neimplicarea corespunzătoare a cadrelor didactice în atragerea în 

viaţa şcolii a membrilor comunităţilor locale (părinţi,autorităţi 

publice, agenţi economici etc) ; 

- lipsa experienţei în stabilirea unui parteneriat funcţional şcoală- 

comunitate ; 

- percepţii eronate şi prejudecăţi cu privire la şcoală ; 

- slaba implicare a familiei ca principal partener al şcolii ; 

- slaba implicare a comitetelor de părinţi în coordonarea  relaţiei 

şcoala- comunitate ; 

- insuficienta deschidere a unităţii şcolare către accesarea unor 

programe de parteneriat european. 

 

OPORTUNITĂŢI 

- promovarea unui cadru legislativ care încurajează iniţiativele şcolii şi 

implicarea partenerilor săi sociali; 

- creşterea numărului de programe europene adresate educaţiei Pos 

AMENINŢĂRI 

- instabilitatea economică, creşterea ratei somajului; 

- marginalizarea şi automarginalizarea unor familii defavorizate; 

- rata mare de analfabetism a părinţilor; 
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Dru, FSE, etc); 

- intensificarea măsurilor guvernamentale şi a facilităţilor acordate 

elevilor pentru creşterea participării şcolare(”Bani de liceu “, 

Rechizite şcolare, Burse sociale, Euro 200 ); 

- Strategia MEN cu privire la formare continuă prin programe şi 

proiecte; 

- Noua deschidere a ISJ  faţă de activitatea de formare a cadrelor din 

judeţ şi implicare în problematica CCD; 

- Existenţa formatorilor locali în mai multe direcţii de formare; 

construirea pieţei locale de ofertă; 

- Receptivitatea tinerelor cadre didactice (debutanţi şi suplinitori) faţă 

de formarea profesională. 

- Posibilitatea implicării în programe de cooperare naţionale şi 

internaţionale prin accesarea unor proiecte promovate de ANDPEFP. 

 

- actualul cadru legislativ cu privire la formarea, repartizarea şi 

utilizarea fondurilor nu permite o decizie reală a conducătorilor 

unităţilor de învăţământ într-un mod stimulativ şi coerent ; 

- Ofertă insuficientă de programe formative pentru debutanţi şi 

suplinitori în vederea pregătirii pentru examenul de definitivat şi 

titularizare; 

- Disponibilitatea redusă faţă de inovaţie a multor membri ai 

personalului din învăţământ; 

- Scăderea interesului unor categorii de cadre didactice pentru 

activitatea de formare (mai ales după obţinerea gradului I); 

- Distanţa relativ mare faţă de centrele universitare, furnizoare de 

formare continuă, faţă de unii furnizori; 

- Costurile ridicate ale deplasării formabililor în centrele de 

formare sau în locaţiile altor furnizori; 

- Lipsa de deschidere şi disponibilitate a unor furnizori de formare) 

de a se deplasa în  localităţile de rurale. 

 

♦ Nevoi educaţionale identificate: (în urma chestionarelor )  

Aspecte ce necesită ameliorare Propunere curs 

▪ debutanţii şi suplinitorii îşi întocmesc cu dificultate planificările anuale, proiectele pe 

unităţi de învăţare şi cele pentru fiecare activitate (posedă informaţie ştiinţifică din diverse 

surse, dar nu ştiu să aleagă varianta potrivită) 

Didactica disciplinei (proiectare 

curriculară) 

▪ unele proiecte didactice cuprind prea multe obiective, sarcini de învăţare pentru unitatea 

de timp alocată (dozarea necorespunzătoare a timpului didactic) 

Didactica disciplinei (proiectare 

curriculară) 

Managementul timpului 

▪ unele cadre didactice (chiar şi cele cu vechime mai mare la catedră) nu lucrează 

diferenţiat, nu cunosc rezultatele cercetărilor privind inteligenţele multiple şi posibilităţile de 

Teoria inteligenţelor multiple 
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aplicare a acestora în activitatea didactică 

▪ în timpul activităţii se preferă abordarea frontală a colectivului, fiind implicaţi îndeosebi 

elevii mai buni;  

▪ există reţinere pentru activităţile pe grupe şi pentru exploatarea modalităţilor de 

cooperare între elevi, acestea fiind considerate cronofage;  

▪ interacţiunea elev-profesor este insuficient încurajată 

Managementul clasei 

Didactica disciplinei ( metode activ-

participative) 

▪ unele cadre didactice deţin puţine materiale auxiliare confecţionate de ele însele ori 

prelucrate după diverse studii de specialitate 

Didactica disciplinei 

▪ utilizarea limitată (mai ales în şcolile rurale) a metodelor alternative de evaluare 

(referate, portofolii, proiecte, lecţii-spectacol, excursii, editarea de reviste şcolare etc.); 

▪ competenţele de autoevaluare ale unor cadre didactice nu se sprijină pe fundamente 

ştiinţifice, sunt aleatorii 

Didactica disciplinei ( evaluare) 

▪ îndeosebi în mediul rural, dar şi în unele şcoli urbane, majoritatea planificărilor, a 

proiectelor pe unitate de învăţare, a fişelor, testelor etc. sunt redactate manual (deşi există 

calculatoare în fiecare unitate şcolară, puţini profesori le folosesc); 

▪ utilizarea limitată a mijloacelor moderne de comunicaţie şi de procesare a informaţiei 

Iniţiere în utilizarea calculatorului; 

 

Multimedia în activitatea didactică 

▪ relaţii mai puţin eficiente cu familiile elevilor, dificultăţi în realizarea comunicării cu 

părinţii, implicarea lor redusă în exploatarea potenţialului elevilor şi în realizarea de activităţi 

extraşcolare  

Şcoala şi familia 

Soluţionarea conflictelor 

 

 

▪ colaborare sporadică în mediul rural cu organele locale, instituţii, fundaţii etc.;  Şcoala şi comunitatea 
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Gestionarea situaţiilor de criză 

 

▪ competenţe reduse în ceea ce priveşte realizarea proiectelor de parteneriat; 

▪ necesitatea elaborării unor proiecte educaţionale la nivel de catedră sau interdisciplinare 

Elaborarea proiectelor educaţionale 

▪ informaţii insuficiente privind consilierea elevilor în scopul unei orientări şcolare 

potrivit cu potenţialul intelectual şi cu aptitudinile fiecăruia 

 

Consiliere şi orientare privind cariera; 

Elaborarea proiectului de dezvoltare 

personală şi profesională; 

Managementul clasei 

▪ întocmirea necorespunzătoare a proiectelor de dezvoltare instituţională, implicarea unui 

număr redus de cadre didactice în elaborarea şi derularea lor 

Elaborarea proiectelor de dezvoltare 

instituţională 

▪ realizarea în format electronic a planificărilor şi documentelor şcolare 

▪ utilizarea casuţei poştale electronice din reticenţa unor cadre didactice 

Utilizarea T.I.C 

  

OBIECTIVE GENERALE privind formarea profesionala şi formarea continuă 

 

1.Promovarea unui management al resurselor umane care să asigure creşterea calităţii şi eficienşei activităţii de predare –învăţare-evaluare 

2.Prezentarea reglementarilor în vigoare privind cariera didactica şi etapele formării profesionale 

3.Stimularea cadrelor didactice pentru a participa la programe de formare continuă şi formare profesională organizate de ME, CCD, ISJ, PosDru, 

ERASMUS Plus   etc 

4.Armonizarea ofertei de formare cu nevoile de formare individuale şi organizaţionale 
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Ţinta Aspectele  

A.Coerenţă şi continuitate în 

formareniţială şi continuă  

▪ Obţinerea gradelor didactice ca momente referenţiale ale personalizării evoluţiei în cariera didactică şi nu 

ca etape ale ale îndeplinirii unor criterii formalede vechime în activitate. 

▪ Asigurarea continuităţii dinamicii profesionale prin parcurgerea unor programe de formare de formare 

care să răspundă atât nevoilor induse de evoluţia sistemului de învăţământ ,cât şi conştietizării 

individualizate a nevoilor de evoluţie în carieră. 
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B. Valorificarea de către şcoală a 

oportunităţilor şi cadrul 

instituţionalizat de formare continuă 

▪ Perfecţionarea curentă: 

- Desfăşurarea de activităţi de dezvoltare profesională pe arii curriculare / catedre ,pe cercuri 

pedagogice; 

-  Participarea  cadrelor la cursuri /programe de formare realizate de diferiţi furnizori de programe 

educaţionale acreditaţi de ME. 

- Valorificarea competenţelor cadrelor didactice care au urmat cursuri de formare prin exemple de bună 

practică profesională . 

- Valorificarea concluziilor şi recomandărilor făcute ăn cadrul asistenţelor şi interasistenţilor realizate la 

ore. 

▪ Perfecţionarea prin grade didactice:  

- Participarea cadrelor didactice la concursurile pentru obţinerea gradelor didactice,ca reflectare a a 

progresului în formare/ dezvoltarea competenţelor profesionale. 

- Stimularea înscrierii pe traiecte postuniversitare de aprofundare a specialităţii. 

- Valorificarea concluziilor şi recomandărilor făcute în cadrul inspecţiilor speciale şi în specialitate 

realizate la ore. 

▪ Perfecţionarea periodică: 

Participarea cadrelor didactice la programe acreditate de perfecţionare pentru acumularea într-o perioadă de 5 

ani ,a 90 de credite profesionale transferabile.  

▪ Reconversia profeională : 

La propunerea şi în funcţie de nevoile şcolii. 

C. Participarea la programele 

comunitare în domeniul educaţiei şi 

formării profesionale; dezvoltarea 

unor parteneriate 

▪ Participarea la Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane ( POS DRU) . 

▪ Participarea la Programul de Granturi pentru Dezvoltare Şcolară  

▪ Dezvoltarea parteneriatelor existente şi identificarea de noi parteneri în educaţie. 

▪ Implementarea proiectului Erasmus Plus „Metode formale şi non formale în procesul educativ” 
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OBIECTIVE 

VIZATE 

ACTIVITATI PLANIFICATE ORIZONT 

DE TIMP 

RESPONSABIL REZULTATE ASTEPTATE 

 

 

Formare 

continuă pentru 

personalul din 

învăţământul 

preuniversitar  

 

 

 

 

 

Prezentarea fişei de dezvoltare profesionala a 

cadrelor didactice  

30.09.2021 Dănilă Delia  

Consiliul profesoral 

Directa prin feedback-ul 

membrilor comisiei 

Procurarea actelor normative si programelor in 

domeniul  curriculumului, a metodologiilor, 

ofertelor C.C.D. si a altor institutii furnizoare de 

stagii de formare-dezvoltare profesionala,a 

metodologiilor/ regulamentelor calendarelor 

desfasurarii Evaluării Naționale, admiterii in licee si 

a concursurilor/ olimpiadelor scolare, etc. 

permanent Comisia De 

Perfectionare 

Director Grădinaru 

Vranciu Cristina  

director adj.  

Ciubotaru Anișoara  

Programe scolare, 

ghiduri metodologice, 

Programul si oferta 

C.CD,Regulamente de 

desfasurare; 

 Completarea bazei de date a cadrelor didactice din 

unutatea şcolara 

Completarea mapei comisiei cu acte 

normative/regulamente noi aparute in domeniul 

activitatii de perfectionare 

permanent Comisia De 

Perfectionare 

Director Grădinaru 

Vranciu Cristina  

director adj.  

Ciubotaru Anișoara 

Baza de date 

Documente elaborate 

 

 

Prezentarea calendarului de desfasurare a 

activitatilor de perfectionare prin definitivare în 

Sept. 2021 Comisia De 

Perfectionare 

Inscrierea cadrelor didactice la 

grad/def 
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Dezvoltarea 

profesională a 

personalului 

instituţiei 

 

 

Informare, 

documentare, 

consultanţă 

 

 

 

 

Activităţi 

ştiinţifice, 

metodice,  

învăţământ şi grade didactice 

Participarea la Consfătuiri a responsabililor privind 

formarea continua din unitatile scolare , a 

responsabililor de cercuri pedagogice  

Septembrie/o

ctombrie 

Responsabilii de 

cerc/ prof. 

Metodiști 

desemnați de ISJ 

Diseminare/feedback catre 

membrii comisiei 

Sedinta de lucru in scopul 

reorganizarii Comisiilor permanente și cu caracter 

temporar 

 

Septembrie 

2021 

sedinta consiliul 

profesoral 

 

Decizii comisii permanente și cu 

caracter temporar 

 

. Intruniri de lucru in scopul: 

-Stabilirea grupurilor de elevi participante la 

concursurile/proiectele educative şi olimpiadelor 

şcolare; 

-Stabilirea graficelor de pregătire suplimentara; 

-Participarea elevilor la olimpiada/concursuri 

/proiecte educaţionale.  

-Sustinerea E.N. de catre elevii clasei a-VIII-a 

-susţinerea examenului de bacalureat-constituirea 

comisiilor 

Tot anul 

şcolar 

2021/2022 

 

 

 

 

 

 

comisia pentru 

curriculum 

consiliul de 

administratie 

 

 

Numar de participari si 

rezultatele elevilor 

Procese verbale 

 

 

 

 

 

Participarea cadrelor didactice la acţiunile metodice 

de perfectionare   locale, zonale si judetene 

permmanent toate cadrele 

didactice  
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Sustinerea unor referate in cadrul comisiilor, 

cercurilor pedagogice pe discipline , actiunilor 

metodice zonale si judetene;participarea la 

simpozioane si seminarii 

Conferinţe, 

Publicarea de recenzii, referate cu ISSN- ISBN 

permanent toate cadrele 

didactice 

-lucrari şi articole de 

specialitate,publicate    sub    

semnatura    proprie    in 

reviste de specialitate, 

comunicari stiintifice personale 

prezentate la diverse manifestari 

de specialitate. 

Desfăşurarea unor activităţi ştiintifice sau 

didactice  recunoscute  la  nivelul  I.S.J., 

CCD,M.E. (proiecte educative, parteneriate ETC.). 

permanent toate cadrele 

didactice 

Proiecte  

Consilierea cadrelor didactice debutante şi 

necalificate 

permanent cadrele didactice cu 

cel putin gr II  

Feedback imediat prin 

întocmirea documentelor 

necesare desfăşurării procesului 

instructiv educativ 

Aplicarea chestionarelor privind nevoile de 

perfectionare si completarea fiselor individuale  de 

dezvoltare 

Analiza nevoilor de formare 

15 

septembrie-

15 

Octombrie 

2021 

director 

dir adj 

membrii comisiei 

perfectionare 

Completarea şi interpretarea 

chestionarelor 

Prezentarea ofertei CCD Octombrie 

2021 

metodisti pe 

discipline 

Statistica privind participarea la 

cursuri de formare oferite de 

CCD 
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Prezentarea ofertelor de formare şi perfectionare ale 

diverselor universitati/centre de 

formare/ANPCDEFP,etc 

permanent Membrii Comisiei 

De Perfectionare 

Inscrierea cadrelor didactice la 

diverse stagii de formare in tara 

si in strainatate grad/def 

Realizarea raportului de analiza 

 

 

Februarie 

2022 

August 2022 

Dănilă Delia 

Petronela  

Membrii comisiei 

de perfecţionare 

 

 

Analiza SWOT 

Raport semestrial 

 

Desfăşurarea 

proiectelor  

  

Promovarea documentelor europene şi naţionale 

referitoare la educaţia non formală 

activitaţi de învăţare nonformală în sprijinul învăţării 

formale 

 

Septembrie 

2021-2022 

 

Comisia de 

perfecţionare 

Echipa de proiect  

Dezbateri, seminarii , 

simpozioane 

Acţiuni culturale, sportive, de 

educaţie civică 

Prezentări de imagini, expoziţii, 

lansări de filme, carte etc 



 

63 
 

3.5. PLANUL DE PARTENERIAT AL ŞCOLII 

 

 

ORGANIZAŢIA 

PARTENERĂ  

 

ACTIVITATE  

 

CINE  

 

CONTRIBUŢIA 

SERVICIILOR PSIHO- 

PEDAGOGICE  

 

CÂND  

 

REZULTATE EVALUATE 

/AŞTEPTATE  

      

Angajatori Realizare împreună 

cu profesorii scolii 

a CDL-ului 

Director 

Comisia de 

curriculum  

psiholog 

Stabileşte strategia de lucru Sem II Opţiuni ale elevilor pentru 

şcoala 

Prezentarea 

activităţilor si 

oportunităţilor 

oferite 

Director Stabileşte legătura cu alte unităţi 

şcolare 

 Scăderea şomajului prin 

încadrarea absolvenţilor 

Motivarea elevilor 

cu performante 

 Selectează elevii  Susţinere pentru continuarea 

studiilor 
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Susţinerea unor 

elevi cu probleme 

economice 

    

AJOFM 

Camera de Comerţ 

Participare la viata 

scolii 

 

 

Director 

Reprezentat CL 

Reprezentantul 

unităţii respective 

Prezentarea si susţinerea elevilor 

cu aptitudini 

Când 

este 

cazul 

Recunoaşterea valorii scolii pe 

plan local si regional 

Primărie Reprezentanții CL 

in CA al scolii 

Stabilirea profi-

lelor ocupaţio-nale 

şi progno-zarea pe 

10 ani 

Stabilirea unor 

trasee largi de 

formare pentru 

elevi. 

Simulare anga-

jatori- redactare 

CV, scrisori de 

motivaţie 

 Verificarea situaţiei locurilor de 

munca si informarea elevilor 

 Inserţia absolvenţi-lor 

Reducerea şomajului 

Salarizarea motivantă 
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Consiliul 

Reprezentant al 

părinţilor 

 

 

 

Salonul ofertelor 

educaţionale 

Parteneriate cu 

Comitetul de părinţi 

Clubul părinţilor 

 

Consilier educativ 

Psiholog şcolar 

Responsabilizare a părinţilor in 

procesul orientării suport in luarea 

deciziilor 

Semes-

trial 

Succes şcolar  

Evitarea abandon-lui şcolar 

Evitarea conflictelor din familie 

Eliminarea barierelor 

(comunicare si relaţionare opti-

ma 

Serviciile de 

asistenta me-dicala 

si so-ciala 

Prezentarea fisei 

medicale de 

angajare 

Efectuarea prin 

sondaj de anali-ze 

medicale, statistici. 

Anchete sociale 

Educaţie pentru 

sănătate 

Prezentarea 

legislaţiei in 

vigoare 

Director 

Medic medicina 

muncii 

Asistenţi sociali 

Colaborare si schimb de date cu 

cei implicaţi 

Anual Cunoaşterea legislaţiei 

Cunoaşterea de către elevi a 

drepturilor la angajare 
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PARTENERIATE INTERINSTITUTIONALE 2021-2022 

 
 
 
 
 
                                                                                            
 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

parteneriatul

ui 

Institutii 

partenere 

Nr. de 

inregistrare 

Obiective Coordonatori Nr. elevi 

participan

ti 

1, VISURILE 

PRIND ARIPI 

DOAR PRIN 

EDUCATIE 

BIBLIOTECA 

JUDETEANA 

‘’MIHAI 

EMINESCU’’ 

BOTOSANI,SCOAL

A GIMNAZIALA 

NR. 1 DURNESTI, 

PAROHIA 

DURNESTI, 

PAROHIA 

BUHACENI, 

PAROHIA SULITA 

1, LICEUL 

GRIGORE ANTIPA 

BOTOSANI, 

PRIMARIA 

TRUSESTI, 

PALATUL 

3420/16.09.2021 Stimularea 

implicării voluntare 

a copiilor în 

activităţi recreativ-

instructive, cu 

promovarea şi  

valorizarea 

potenţialului 

individual şi de 

grup;  

  Însuşirea, pe 

termen scurt şi 

lung, a unor 

alternative real-

educative de 

petrecere a 

timpului liber în 

opoziţie cu 

GANIA CATALINA. 

GR[DINARU 

VRANCIU 

CRISTINA, 

CIUBOTARU 

ANISOARA,COSTIC

A SIMONA 

MARIA, IONESCU 

ANA CLAUDIA, 

AZAMFIREI 

CARMEN, STEFAN 

FLORIN 

200 
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COPIILOR 

BOTOSANI, 

CENTRRUL DE 

PLASAMENT 

TRUSESTI 

tentaţiile nocive tot 

mai des întâlnite 

chiar la vârsta micii 

şcolarităţi (excesul 

utilizării 

calculatorului, 

grupuri construite 

pe principiul 

dominării şi 

violenţei, 

maturizarea 

nesănătoasă a 

sexualităţii, 

infracţionalitatea 

infantilă etc). 

2.  ADOLESCEN

TII, BISERICA 

SI 

PROVOCARIL

E LUMII 

CONTEMPO

RANE 

COLEGIUL 

NATIONAL MIHAI 

EMINESCU 

BOTOSANI, 

SCOALA NR. 7 

BOTOSANI, 

LICEUL GRIGORE 

ANTIPA 

BOTOSANI, 

SEMINARUL 

TEOLOGIC 

BOTOSANI, 

BISERICA 

VOVIDENIA, 

PAROHIA 

BUHACENI, 

PAROHIA 

DURNESTI, 

3424/16.09.2021 Formarea conduitei 

şi conştiinţei 

elevilor în spiritul 

respectului faţă de 

un mod de viaţă 

sănătos, 

creştin;Promovarea 

valorilor moral-

creştine în rândul 

elevilor;Formarea 

de comportamente 

adecvate în 

receptarea valorilor 

religioase şi de 

cultură şi civilizaţie 

tradiţională 

românească;Educar

ea unor virtuţi 

GANIA CATALINA. 

GRaDINARU 

VRANCIU 

CRISTINA, 

CIUBOTARU 

ANISOARA,COSTIC

A SIMONA 

MARIA, IONESCU 

ANA CLAUDIA, 

AZAMFIREI 

CARMEN, STEFAN 

FLORIN 

200 
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PAROHIA SULITA 

1,SCOALA 

GIMNAZIALA 

NR.1 DURNESTI, 

CENTRUL DE 

PLASAMENT 

TRUSESTI, 

PRIMARIA 

TRUSESTI, 

PALATUL 

COPIILOR 

BOTOSANI 

creştine şi 

cultivarea 

comportamentului 

moral-religios (să-ţi 

iubeşti aproapele, 

să faci fapte bune, 

să fii cinstit, 

modest, generos, 

să nu urăşti, să-L 

iubesti pe 

Dumnezeu); 
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Partea a 4-a – Consultare, monitorizare, evaluare 

        4.1. REZUMAT AL  PROCESUL DE CONSULTARE  

Pentru mediul extern : chestionare, interviuri, întâlniri, atelier, discuţii cu elevii şi partenerii economici 

sociali, educaţionali, utilizarea datelor din Planul Naţional de Acţiune pentru Ocuparea Forţei de Muncă, PRAI 

N-E. PLAI Botoşani, Anuarul Statistic al judeţului Botoşani . 

Pentru mediul intern : statistici ale şcolii, fişe de formare continua cadre didactice, fişe de evaluare, 

chestionare, fişe de progres ale elevilor, mapele comisiilor metodice, portofoliile profesorilor si ale elevilor, 

rapoarte de monitorizare prezentate în Consiliul de Administraţie, chestionare elevi, părinţi, cadre didactice, 

fişe de asistenţe ale directorilor şi comisia de curriculum  si responsabil CEAC, programul Consiliului de 

Administraţie şi al directorilor, de monitorizare a activităţii din şcoala, sondaje, părinţi, elevi, programul de 

formare continua şi dezvoltare profesionala a personalului şcolii, rezultate la concursuri şcolare, procese 

verbale de inspecţii ale I.S.J. şi ale M.E. 

        4.2. MONITORIZARE EVALUARE LA NIVEL DE ECHIPĂ / NIVEL OPERAŢIONAL 

Personalul şcolii va trebui să: 

Să monitorizeze implementarea acţiunilor 

Să evalueze dacă aceste acţiuni au avut efectul dorit/aşteptat 

Să revizuiască acţiunile în lumina progresului realizat 

Să raporteze în mod regulat progresul înregistrat managerilor,personalului şi altor factori interesaţi. 

Să sărbătorească succesul şi să înveţe din greşeli. 

Corecţii si măsuri ameliorative - semestrial 

4.3. ACTIVITATEA DE MONITORIZARE REALIZATA DE MANAGEMENT 

La nivel de echipă manageriala : lunar, în Consiliul de Administraţie, semestrial şi anual conform 

programului de monitorizare a activităţii din PAS în vederea reactualizării continue a planului şi întocmirea 

planului operaţional pentru anul următor 

ANEXE 

1 Surse de informaţii: 

     -documente secretariat 

    -,, Raport privind starea şi calitatea învăţământului –an şcolar 2020-2021-  întocmit de directorul unităţii 

,prof . Grădinaru Vranciu Cristina  

     -R.A.E.I.2020-2021 

     -Planul managerial al comisiei de perfectionare si formare continua ,anul scolar 2020-2021-responsabil cu 

perfectionarea si formarea continua -prof.Dănilă Delia Petronela  
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     -PLAI Botoşani 2021-2026 

     -Strategia formării profesionale din România pentru perioada 2021-2026 
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     Schema sistemului de formare profesionala inițialăprin ÎPT– parte a sistemului național de educație 
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3SCHITA CAMPUS
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CONSILIUL 

LOCAL 

 HARTA PARTENERILOR COMUNITARI 

 

 

 

 

 

 

 

 
Liceul “Demostene 

Botez”Truşeşti 

Asociaţia”IMPACT” 
AGENŢI 

ECONOMICI 

PRIMĂRIA 

 

BISERICA 

ASOCIAŢIA  

PĂRINŢILOR 
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