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ARGUMENT 

   Motto: „Învăţătura e desfătare, podoabă şi dibăcie.” 

     Francis Bacon – Despre învăţătură 

 

 EDUCAŢIA reprezintă factorul strategic al dezvoltării viitoare a ţării prin contribuţia 

sa esenţială la modelarea multidimensională şi anticipativă a capitalului uman. 

Viitorul depinde în special de creşterea capacităţii de înţelegere şi acţiune umană, 

dependente la rândul lor de sistemul educaţional care trebuie să adopte o nouă atitudine 

faţă de cunoaştere, faţă de dezvoltare, faţă de viaţă şi să pună accentul pe participare şi 

iniţiativă în rezolvarea problemelor reale, concrete, ale societăţii. 

 Proiectul de dezvoltare instituţională va trebui să includă actualizarea curriculum-

ului la decizia şcolii, introducerea noilor tehnici de predare centrate pe cerinţele şi pe 

stilurile individuale de învăţare ale elevului, promovarea inovaţiei în predare şi în învăţare, 

precum şi furnizarea competenţelor şi abilităţilor necesare pentru ocupaţiile ce derivă din 

specializările incluse în oferta educaţională a colegiului. 

 Promovarea principiului educaţiei permanente prin învăţarea pe tot parcursul vieţii 

reprezintă pentru învăţământul ce se desfăşoară în cadrul unităţii o direcţie de acţiune 

prioritară, preocupările în acest domeniu fiind esenţiale pentru dezvoltarea personală, 

civică şi socială, precum şi din perspectiva şanselor de obţinere a unui loc de muncă mai 

bine remunerat prin valorificarea rezultatelor învăţării dobândite, de la educaţia timpurie 

până la studiile post-universitare şi alte forme de educaţie a adulţilor în contexte formale 

cât şi non-formale sau informale. 

 Întreaga activitate de educaţie şi formare profesională trebuie să asimileze 

principiile şi obiectivele dezvoltării durabile ca element integrator al ansamblului de 

cunoştinţe, aptitudini şi deprinderi necesare existenţei şi performanţei personale şi socio-

culturale în lumea modernă. 

 Construcţia unui învăţământ modern şi de calitate, adaptat standardelor 

educaţionale din ţările Uniunii Europene, prin acordarea de şanse egale tuturor copiilor, 

indiferent de posibilităţile şi de particularităţile fiecăruia, va trebui să reprezinte prioritatea 

Colegiului Naţional de Informatică Spiru Haret Suceava, în calitate de instituţie prestatoare 

de educaţie. 
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BAZA CONCEPTUALĂ 
 

Planul de Dezvoltare Instituţională (2015-2020) al Colegiului Naţional „Spiru 

Haret”, Suceava (denumit în continuare – P.D.I.) a fost elaborat în conformitate cu 

Metodologia de elaborare a planurilor de dezvoltare instituţională a autorităţilor 

administraţiei publice centrale, aprobată prin Dispoziţia Guvernului nr.2(d) din 23 ianuarie 

2008. 

Prezentul document reprezintă proiectarea activităţii de învăţământ la Colegiul 

Naţional de Informatică ,,Spiru Haret” Suceava pentru perioada 2015-2020, fundamentată 

pe actele normative în vigoare, diagnoza mediului intern şi extern (Analiza SWOT), analiza 

nevoilor educaţionale în contextul politic, social, economic şi tehnologic (Analiza PEST), 

pe direcţiile de acţiune şi priorităţile programului de guvernare (2009-2014) şi pe politicile 

şi strategiile stabilite de M.E.C.S. pentru următoarea perioadă. 

La nivelul Colegiului Naţional „Spiru Haret” s-a constituit Grupul de lucru pentru 

elaborarea Planului de dezvoltare instituţională pe termen lung al Colegiului Naţional 

„Spiru Haret”. 

Principalele sarcini ale Grupului de lucru sunt: supravegherea şi coordonarea 

întregului proces de elaborare a PDI, aprobarea şi prelucrarea informaţiei care este 

inclusă în proiectul P.D.I., luarea deciziilor cu privire la priorităţi şi obiective. 

P.D.I. este elaborat pentru o perioadă de cinci ani şi are drept scop racordarea 

misiunii unităţii şcolare la angajamentele şi priorităţile sale. Informaţia de bază este 

furnizată de rezultatele evaluării capacităţilor instituţionale, care oferă o înţelegere 

profundă a capacităţilor şcolii de a-şi realiza eficient angajamentele. Acolo unde în mod 

evident capacitatea este insuficientă sau structura instituţională pare a fi inadecvată să 

atingă aceste angajamente, au fost identificate un şir de lacune şi probleme. În acelaşi 

timp, au fost sugerate şi initiate acţiuni de depăşire a lacunelor depistate şi de soluţionare 

a problemelor identificate. 

P.D.I. este un document evolutiv, din următoarele considerente: 

 este rezultatul unui şir de studii realizate în cadrul colegiului, inclusiv analiza 

funcţională, evaluarea capacităţilor, discuţii cu constituenţii, în special în cadrul Grupului 

de lucru; 

 pe perioada implementării sale, impactul va fi evaluat, iar în rezultatul evaluării 

vor fi identificate noi elemente ce trebuie luate în considerare şi integrate în Proiect; 

 sporirea treptată a capacităţilor va condiţiona noi etape în procesul de planificare 
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şi implementare. 

Situaţia Colegiului Naţional de Informatică „Spiru Haret”, existentă la acest 

moment, cu resurse umane şi mijloace financiare bine fundamentate, este bună. Sporirea  

calităţii educaţiei şi îmbunătăţirea condiţiilor de dezvoltare liberă şi armonioasă a tinerilor 

necesită eforturi considerabile şi o perioadă de timp mai îndelungată. În acest context, 

prezentul document defineşte şi stabileşte priorităţile privind dezvoltarea instituţională a 

unităţii pentru realizarea misiunii sale, pe următorii cinci ani.  

 Fundamentarea prezentului Proiect de Dezvoltare Instituţională a colegiului o 

reprezintă legislaţia în vigoare: 

 

ACTE NORMATIVE 
 

– Legea Educaţiei Naţionale  nr.1/Ian.2011 cu modificările şi completările ulterioare; 

– Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

aprobat prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5115/2014;  

– Programul Naţional de Guvernare 2013-2016, Guvernul României; 

– Legea nr. 87/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei; 

– Ordin nr. 5082/31.08.2015 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în 

învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2015-2016;  

– Ordin nr. 5081/31.08.2015 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale 

pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2015-2016;  

– Ordin nr. 5080/31.08.2015 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de 

bacalaureat naţional – 2016;  

– Ordin nr. 5248/31.08.2011 privind aplicarea Programului „A doua Şansă” ;  

– Ordin nr. 4556/10.09.2014 privind desemnarea membrilor Comisiei pentru aplicarea 

prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a 

cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional 

de protecţie socială, „Bani de liceu”;  

– Ordin nr. 5488/29.09.2011 privind aprobarea Regulamentului‐cadru pentru 

organizarea şi funcţionarea consorţiilor şcolare;  
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– Ordin nr. 5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea 

continuă a personalului din învăţământul preuniversitar; 

– Ordin pentru modificarea şi completarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea 

personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016, 

aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5451/2013; 

– Ordin nr. 3677/24.06.2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului nr. 

3530/30.05.2014 privind aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 

privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de 

calculatoare, pentru anul 2014;  

– Ordin nr. 3905 din 18.07.2014 privind acreditarea programelor de formare continuă;  

– Ordin nr. 5576 din 7 octombrie 2014 privind aprobarea Criteriilor generale de 

acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat; 

– Ordin nr. 5567 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară; 

– Ordin nr. 6143 din 1 noiembrie 2014 privind aprobarea Metodologiei de evaluare 

anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar; 

– Strategiile M.E.N. privind reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de 

învăţământ preuniversitar;  

– Ordinele, notele, notificările şi precizările M.E.N.; 

– Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României - orizonturi 2013-2020-

2030; 

– Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul IV. Educaţie; 

– Concluziile Consiliului din 12 mai 2009 privind un cadru strategic pentru cooperarea 

europeană în domeniul educaţiei şi formării  profesionale („ET 2020”); 

– Metodologii şi Regulamente privind descentralizarea financiară şi administrativă, 

publicate în Monitorul Oficial; 

– Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar; 

– Raportul I.Ş.J. SUCEAVA, privind starea învăţământului în judeţul SUCEAVA în 

semestrul I al şcolar anului şcolar 2014-2015; 
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– Ordinul .M.Ed.C.T. 1409 /29.06.2007 cu privire la aprobarea strategiei M.Ed.C.T. 

privind reducerea fenomenului de violenţă în    unităţile de învăţământ preuniversitar. 

Pornind de la necesitatea compatibilizării învăţământului românesc cu 

sistemul european de educaţie şi formare profesională, Proiectul de dezvoltare 

instituţională pentru perioada 2015 – 2020, se fundamentează pe următoarele 

documente 

– Rolul educaţiei şi formării în materializarea strategiei „Europa 2020”. 

– Concluziile Consiliului Europei privind rolul educaţiei şi formării în cadrul punerii în 

aplicare a strategiei „Europa 2020 / 4.03.2014"; 

– Raportul de activitate al Consiliului Europei şi al Comisiei pentru punerea în aplicare a 

programului de lucru „Educaţie şi formare profesională – 2010”; 

– Raportul European asupra calităţii educaţiei în şcoala. 16 indicatori ai calităţii – 

Comisia Europeană, Bruxelles, mai 2000; 

– Evaluarea calităţii în educaţia preuniversitară, Parlamentul European şi Consiliul 

Uniunii Europene, Bruxelles, februarie 2001; 

– „Învăţarea de-a lungul vieţii în serviciul cunoştinţelor, creativităţii şi inovării”, Consiliul 

Uniunii Europene, Bruxelles, 13 ianuarie 2008; 

– Concluziile Consiliului din 12 mai 2009, privind un cadru strategic pentru cooperarea 

europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale (“ET 2020”), Jurnalul Oficial 

al Uniunii Europene din 28.05.2009; 

DECLARAŢIA DE IDENTITATE 
  

Colegiul Naţional de Informatică „Spiru Haret“ Suceava este o şcoală relativ tânără, 

ajunsă la vârsta   maturităţii, cu o tradiţie de mai bine de un sfert de veac, în care s-au 

educat şi format generaţii de intelectuali suceveni.  

Colegiul a debutat în anul 1990, la iniţiativa unui grup de cadre didactice sucevene 

inimoase, printre care îi regăsim pe profesorii Călin Oanea, Monacu Vasile, Iordache 

Virginel, Popescu Dan, conduse de regretatul Inspector şcolar general Prof. Dr. Mihail 

Iordache care propun Ministerului Învăţământului crearea, la Suceava, a unei unităţi de 

învăţământ postgimnazial cu profilul informatică; 

În anul 1990 prin adresa nr. 333333/aug.1990 a Ministerului  Educaţiei şi Ştiinţei se 

aprobă înfiinţarea Liceului de Informatică cu sediul în Suceava. După rătăciri sinuoase, 



Proiect de Dezvoltare Instituţională 2015-2020 

 

Pagina 10 

 

şi încleştări îndărătnice,uneori hilare pentru găsirea unui sediu stabil, în anul 1998, prin 

adresa nr. 38408/31 august 1998, Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, comunică ca în 

conformitate cu O.M. nr. 4402/31 august 1998, Grupul Şcolar Sanitar se restructrează, iar 

Liceul de Informatică preia clasele de liceu, personalul didactic, didactic auxilar şi 

nedidactic precum şi baza materială, mutându-şi sediul în str. Zorilor nr. 17 Suceava. 

În anul 1999, la solicitarea cadrelor didactice ce activau la acea dată în cadrul 

liceului  şi la insistenţele directorului de atunci prof. Virginel Iordache, prin Ordinul M.E.N. 

nr. 17408 numele şcolii se modifică în Liceul de Informatică „Spiru Haret”. 

În urma demersurilor efectuate în perioada 2002-2004 de I.S.J. Suceava, datorită 

rezultatelor deosebite obţinute de elevii liceului precum şi de cadrele didactice în procesul 

de instruire, prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării, începând cu 01 septembrie 

2005, liceului i se acordă titulatura de Colegiul Naţional de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, denumire pe care o poartă şi astăzi. 

A fost o luptă adevarată, uneori cu public alteori în culise, pentru ca acestă unitate 

şcolară să existe şi să se încadreze în deviza prof. univ. dr. I. Crăciunescu de la 

Facultatea de Litere şi totodată maestru de conferinţe la S.N.S.: « Cât despre noi (...) nu 

vom uita că tinerimea e pagina încă albă pe care se va scrie viitorul ţarei, nu o vom 

lăsa în voia cânturilor, ci cu mâni părinteşti vom însemna pe ea, dinainte, printr-o 

educaţie curată, naţională, tot ceea ce poate asigura într-o zi propăşirea şi 

prosperitatea patriei. « Şciinţă şi patrie »  asta va fi devisa acestei şcoli.”  

 Astăzi, Colegiul Naţional de Informatică „Spiru Haret” este o instituţie modernă de 

învăţământ, orientată spre formarea unor adulţi a căror personalitate să le permită 

integrarea cu uşurinţă în cadrul valorilor europene şi mondiale. Oportunităţile oferite de 

instituţie: formării abilităţilor, stimulării talentelor şi integrării intereselor tinerilor elevi sunt 

numeroase.  

Ca orice şcoală de tip european, Colegiul Naţional de Informatică „Spiru Haret“ 

acordă şanse egale tuturor elevilor proveniţi din medii sociale diferite, ale căror mentalităţi 

şi culturi proprii sunt foarte diverse şi pe care şcoala îi stimulează în descoperirea 

tradiţiilor, valorilor ştiinţifice şi artistice româneşti. 
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VIZIUNEA ŞI MISIUNEA ŞCOLII 

 
 

 

Deviza şcolii: 

 

 
 

VIZIUNE 

 

 Formarea unor tineri adaptaţi unei societăţi în continuă schimbare, în raport cu 

interesele şi aptitudinile lor, în concordanţă cu cerinţele pieţei de muncă, prin promovarea 

spiritului democratic, a identităţii sociale şi culturale, a toleranţei şi a diversităţii în spaţiul 

European. 

 

MISIUNEA UNITĂŢII ŞCOLARE 

 
Atunci când am căutat să jalonăm cât mai exact misiunea unităţii şcolare am pornit 

de la ideile exprimate public de patronul spiritual al colegiului: 

„Cea dintâiu datorie a şcoalei ... este de a forma buni cetăţeni şi cea dintâiu condiţie 

pentru a fi cineva bun cetăţean este de a-şi iubi ţara fără rezervă, de a avea o 

încredere nemărginită într-însa şi în viitorul ei. Toată activitatea şi toată îngrijirea 

celor însărcinaţi cu educaţia tinerimii acolo trebuie să tindă.” 

 Crearea unei noi identităţii şi conturarea individualităţii şcolii prin asumarea unui 

nou statut, acela de colegiu naţional cu profil  în filiera teoretică.  

 Transformarea şcoliii într-un centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite 

comunităţii, prin interacţiunea constructivă şi deschisă a şcolii cu mediul social, cultural şi 

economic. 

  Intensificarea preocupării dascălilor de a descoperi şi pune în valoare valenţele 

pozitive ale fiecărui elev.  

,,Pasiunea ta, misiunea noastră!” 
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 Oferirea de servicii de învăţământ şi educaţie pentru o categorie largă de 

solicitanţi (copii, tineri). Şcoala noastră va avea uşile deschise pentru toţi cei care au 

nevoie de educaţie şi instruire, asigurând o pregătire temeinică într-un climat plăcut. 

 Şcoala îşi redefineşte statutul, îşi reorganizează resursele, îşi reformulează 

principiile şi luptă să îşi păstreze intactă identitatea şi menirea ei ultimă: aceea de a-i 

lumina, de a-i ocroti, de a-i încuraja şi de a-i valorifica pe aceia care constituie însăşi 

raţiunea educaţiei de a exista: elevii. Valori tradiţionale ca: lumina cărţilor, loialitatea, 

toleranţa, cinstea, credinţa, seriozitatea, valori pe care Colegiul Naţional de Informatică 

„Spiru Haret” le-a moştenit şi le transmite elevilor săi, jalonează parcursul nostru. Într-o 

lume în care informaţia îmbătrâneşte rapid, în care timpul nu mai ajunge la maturitate…, 

într-o lume cu unităţi de măsură alterate adesea…, şcoala şi educaţia au un rol covârşitor. 

Colegiul Naţional de Informatică ,,Spiru Haret”, Suceava are misiunea de a educa 

tinerii în spiritul cetăţeniei democratice, respectând egalitatea de şanse în pregătirea lor, 

pentru a fi cetăţeni ai unei Europe unite şi de a încuraja elevii şi profesorii pentru a-şi 

desăvârşi potenţialul pentru cunoaştere şi competenţele individuale, în vederea adaptării 

la o lume dinamică. 

 Şcoala îşi propune să  ofere, fiecăruia din elevii săi, posibilitatea de a-şi continua 

studiile într-o instituţie de învăţământ superior adecvată capacităţii şi aspiraţiilor lor  

personale. Prin întregul proces instructiv-educativ, colegiul nostru vizează formarea de 

oameni cu înaltă ţinută morală, toleranţi, cu respect faţă de valorile democraţiei, cu spirit 

competitiv dezvoltat, capabili de a se integra activ şi responsabil în familie, mediu 

profesional şi social, de a se adapta şi orienta rapid într-o societate aflată în continuă 

schimbare. 
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DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN AL UNITĂŢII ŞCOLARE 
 

I.1. Contextul social, economic şi politic - Septembrie 2015 

 
 I.1.1. Localizarea geografică a şcolii: 

Municipiul Suceava se află în extremitatea nord-estică a României, în Podişul Sucevei, 

subdiviziune a Podişului Moldovei, la o altitudine medie de 325 metri. Localitatea se 

găseşte la intersecţia drumurilor europene E85 şi E58, la distanţele de 432 km pe şosea şi 

450 km pe calea ferată de capitala ţării, Bucureşti.  

Luând Cetatea de Scaun a Sucevei ca punct de reper, zona Sucevei poate fi localizată 

după coordonatele 47°39′5″ latitudine N şi 26°15′20″ longitudine E. 

 Municipiul Suceava este reşedinţa şi totodată cel mai mare centru urban al judeţului 

cu acelaşi nume, fiind localizat în partea central-estică a sa. Localitatea a fost declarată 

municipiu în anul 1968, fiind cel mai vechi municipiu dintre cele cinci care se găsesc pe 

teritoriul judeţului Suceava: Suceava (1968), Fălticeni, Rădăuţi, Câmpulung Moldovenesc 

(1995) şi Vatra Dornei(2000). De asemenea, Suceava reprezintă de departe principalul 

centru economic, social, politic şi cultural al judeţului. 

 Oraşul (cu excepţia cartierului Burdujeni) se află în regiunea istorică Bucovina, fiind 

localitate de frontieră austro-ungară şi al doilea centru urban al Bucovinei ca mărime şi 

importanţă după capitala Cernăuţi. 

 Localitatea este situată pe cursul râului Suceava, afluent de dreapta al Siretului, la 

distanţa de 21 km de vărsarea în Siret (lângă oraşul Liteni) şi 149 km de locul de izvorâre 

(Masivul Lucina din Obcina Mestecănişului).Râul separă vechiul oraş Suceava de 

cartierele suburbane Burdujeni şi Iţcani şi a determinat în timp configuraţia neobişnuită a 

reliefului urban al Sucevei, care include zone de deal (cu platouri şi versanţi), zone de 

luncă şi două crânguri: Zamca şi Şipote (ambele localizate în graniţele oraşului). 

Teritoriul municipiului Suceava are o suprafaţă de aproximativ 52km2. 

 Municipiul Suceava este situat în platforma Suceava-Bosanci, parte componentă a 

Podişului Sucevei şi care face parte din Podişul Moldovei. 

Aspectul caracteristic al reliefului Sucevei este cel al unui vast amfiteatru, cu deschidere 

spre valea râului Suceava, cu înălţimea maximă de 435 metri (dealul Ţarinca) şi cea 

minimă de 270 metri (în zona albiei râului Suceava). 

C A P I T O L U L  I 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Podi%C8%99ul_Sucevei
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Drumul_european_E85
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Bucure%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cetatea_de_Scaun_a_Sucevei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Suceava
https://ro.wikipedia.org/wiki/F%C4%83lticeni
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C4%83d%C4%83u%C8%9Bi
https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mpulung_Moldovenesc
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vatra_Dornei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Burdujeni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bucovina
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cern%C4%83u%C8%9Bi
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Suceava
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Burdujeni
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Podi%C8%99ul_Sucevei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Podi%C8%99ul_Moldovei
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https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Suceava
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Trăsăturile generale ale reliefului sunt în mare parte o consecinţă a litologiei şi a 

structurii monoclinale. Litologia este dominată de depozitele sarmaţiene care reflectă 

regimul de platformă cu succesiuni de straturi argilonisipoase, marne, gresii şi calcare 

oolitice. 

Relieful din zona oraşului şi din împrejurimi este foarte variat, cu o fragmentare sub 

formă de platouri, coline (cueste) şi dealuri (Zamca – 385 metri; Viei – 376 metri; Mănăstirii 

– 375 metri; Ţarinca – 435 metri) separate de văile râurilor şi pârâurilor: Suceava, 

Şcheia,Târgului, Bogdana, Mitocu şi Morii. 

Orientarea generală a interfluviilor, cât şi a văii Sucevei este nord-vest – sud-est, 

conform structurii geologice cu caracter monoclival. Pantele reliefului se prezintă destul de 

variat. Majoritatea lor, aproximativ 60% din suprafaţa teritoriului, sunt sub 3°, 25% din 

teritoriu cuprinde pante între 3° şi 10°, iar 15% din teritoriu are pante peste 10°. 

Principalele unităţi de relief din oraş şi din zona înconjurătoare, de vârstă cuaternară, pot fi 

clasificate în trei mari grupe: 

 platourile, larg vălurite, reprezentate prin dealul Zamca şi dealul Cetăţii; cele sub 

formă de coline se întâlnesc numai în partea de sud-est a oraşului; 

 versanţii deluviali (circa 25% din suprafaţă), apăruţi ca urmare a dinamicii active a 

proceselor geomorfologice (alunecări de teren, eroziuni areolare şi liniare), se 

întâlnesc mai ales în bazinul superior al văii râului Târgului, pe versanţii de vest şi sud-

est ai dealului Zamca şi pe versantul drept al Sucevei; 

 şesurile aluvionare, modelate sub forma unor trepte, au un caracter îmbucat. 

Ele s-au detaşat ca trepte prin adâncirea succesivă a albiei Sucevei astfel: 

 o treaptă între 0 şi 2 metri, inundabilă; 

 o treaptă mai înaltă între 2 şi 4 metri, inundabilă periodic; 

 ultima treaptă între 4 şi 7 metri, cea mai înaltă a şesului. 

În afara acestor trei trepte ale şesului se mai pot delimita încă şase terase: 

 terasa de 20–25 metri, în zona fostului abator Burdujeni; 

 terasa de 60–70 metri, dealul Burdujeni; 

 terasa de circa 100 metri, dealul Viei şi dealul Mănăstirii; 

 terasa de 130–140 metri, dealul Velniţei; 

 terasa de 150–160 metri, dealul Ţarinca; 

 terasa de 180–190 metri, dealul Căprăriei. 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Suceava
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_%C8%98cheia
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_T%C3%A2rgului,_Suceava
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Bogdana,_Suceava
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Mitocu
https://ro.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2r%C3%A2ul_Morii,_Suceava


Proiect de Dezvoltare Instituţională 2015-2020 

 

Pagina 15 

 

H I D R O G R A F I E  

 Teritoriul judeţului Suceava aparţine în întregime bazinului hidrografic al Siretului. 

Râul Suceava, principala apă curgătoare din perimetrul municipiului cu acelaşi nume, 

creează în dreptul oraşului o albie largă, un culoar de 1,5 km lăţime, în cea mai mare parte 

neinundabil, ca urmare a măsurilor de îndiguire şi protejare a întregului spaţiu afectat 

zonei industriale şi de agrement. De-a lungul timpului, râul Suceava a suferit deplasări 

succesive către sud şi sud-vest, lăsând în partea opusă vechi albii sub formă de terase. 

 Un rol important atât în evoluţia văii principale, cât şi a celor afluente l-au avut 
procesele geomorfologice de modelare a versanţiior. Râul Suceava primeşte pe partea 
dreaptă pâraiele Şcheia şi Târgului, cu versanţi asimetrici, iar pe stânga Mitocu, Bogdana 
şi Morii. Apele stătătoare, sunt, în general, puţin răspândite, ele fiind recente creaţii 
artificiale (lacul de acumulare de la Dragomirna, iazurile de la Feteşti, Moara, Buneşti sau 
Siminicea). 

G E O L O G I E  

 În fundamentul oraşului, la adâncimea de 1500 metri, se găseşte scufundată marea 

unitate geostructurală a Platformei Ruse, acoperită de depozite sedimentare necutate, de 

vârstă paleozoică, mezozoică şi terţiară, cele mai noi straturi care alcătuiesc relieful actual 

fiind de vârstă sarmatică şi cuaternară. 

Structurile depozitelor sarmatice (gresii şi calcare oolitice) reflectă regimul de 

platformă. Straturile sunt necutate, cu o uşoară înclinare sub 1° de la nord-vest către sud-

est. În zona vetrei oraşului relieful este şi mai nou, el fiind în întregime de vârstă 

cuaternară. 

 Râul Suceava a constituit agentul principal de modelare al reliefului. Structura 

geologică de platformă se reflectă în mod evident în relief prin formarea de creste, văi 

subsecvente (Şcheia, Târgului), văi cu caracter reconsecvent (Suceava) şi prin platouri şi 

coline cu caracter structural (zona Mănăstirea Zamca, zona Cetatea de Scaun a Sucevei) 

şi cu aspect etajat. 

S O L U R I  

 Solurile din raza oraşului intră, în general, în categoria celor de silvostepă, solurile 

cernoziomice levigate fiind specifice zonei. Aceste soluri par o formă relictă, 

corespunzătoare unei epoci mai secetoase din trecut, dat fiind faptul că sunt soluri tipice 

de silvostepă. Ele sunt cele mai fertile soluri din zonă, folosite la cultura cartofului, sfeclei 

de zahăr şi a cerealelor. 

 Pe terasele superioare ale Sucevei se găsesc soluri cenuşii de pădure, cu o 

fertilitate mai scăzută. În lunca Sucevei există soluri aluvionare, formate din depozite 

fluviale de pietriş şi nisip, utilizate, în parte, pentru cultura legumelor şi a cartofului. 
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C L I M Ă  

 Din punct de vedere climatic municipiul Suceava se găseşte în zona climatului 

temperat-continental de dealuri. Există anumite caracteristici ale mediului înconjurător care 

influenţează clima oraşului, precum: 

 altitudinea, gradul de fragmentare şi de orientare a versanţilor etc. 

 peisajul urban, alcătuit din blocuri cu încălzire centrală, străzi pavate, unităţi 

industriale etc. Acestea au determinat existenţa unor deosebiri microclimatice între 

diferite puncte ale oraşului (Centru, Obcini, zona Iţcani-Gară, zona Mănăstirii 

Zamca, zonele Burdujeni-Combinat, Burdujeni-Centru şi Burdujeni-Sat). 

Evoluţia vegetaţiei confirmă şi ea existenţa deosebirilor microclimatice dintre diferitele 

zone ale oraşului, diferenţa de producere a fenofazelor fiind de: 

 două până la trei zile, între Centru şi zona Zamca; 

 trei până la cinci zile, între Centru şi Şcheia; 

 două zile, între Centru şi dealul Cetăţii. 

 Teritoriul oraşului Suceava ca şi întreg teritoriul României se află sub incidenţa 

maselor de aer care determină anumite caracteristici în inducţia fenomenelor 

meteorologice şi climatice. 

F LO R Ă 

 În împrejurimile oraşului se găseşte atât vegetaţie specifică zonei dealurilor, cât şi 

cea caracteristică zonei de luncă. Suceava şi teritoriul înconjurător aparţin în întregime 

zonei pădurilor de foioase care, mult reduse în decursul vremurilor, au căpătat un aspect 

discontinuu. În prezent, din vechiul codru au rămas împădurite doar masivul Dragomirna şi 

dealul Ciungilor-Ilişeşti. 

 Subarboretul acestor păduri este format din lemn câinesc (Ligustrum vulgare), 

măceş (Rosa canina), sânger (Cornus sanguinea), corn (Cornus mas), alun sălbatic 

(Corylus colurna), soc (Sambucus nigra) etc. Răspândirea în trecut a pădurilor este 

atestată şi de o serie de fitonime ca: Dumbrăveni, Ipoteşti, Lisaura, Plopeni, Salcea, 

Tişăuţi şi altele. 

 Vegetaţia de luncă a Sucevei cuprinde plante hidrofile lemnoase (salcie, răchită, 

plop, arin) şi ierboase (rogoz, pipirig, izmă, piciorul cocoşului etc). Pe teritoriul municipiului 

şi în împrejurimi se găsesc şi plante rare, veritabile monumente ale naturii, ocrotite de 

lege. Astfel, la circa 9 km de oraş şi la 1 km lateral de drumul european E85 se află 

rezervaţia floristică Ponoare unde există dediţei (Pulsatilla patens şi Pulsatilla montana), 

ruşcuţa de primăvară (Adonis vernalis), frăsinei (Dictamnus albus), stânjenei (Iris 

coespitosa şi Iris sibirica), bulbuci (Trolius europaeus) etc. 
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https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98cheia,_Suceava
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 Tot în apropiere de Suceava, la 6 km de oraş, teritoriul comunei Moara, se află 

rezervaţia floristică de la Frumoasa, mai mică decât cea de la Ponoare, cu specii 

asemănătoare, dar şi cu alte plante rare, printre care 

vineţelele (Centaurea marclialliana). 

 În Parcul Profesor Ioan Nemeş din centrul oraşului, 

lângă clădirea Muzeului de Ştiinţele Naturii, se află un 

exemplar de fag roşu (Fagus sylvatica v. antropurpurea). 

 Pătura erbacee specifică zonei cuprinde în special 

pirul (Agropyron brandzae) şi iarba grasă (Portulaca 

oleracea). De asemenea, se bucură de condiţii bune de 

dezvoltare cerealele, plantele tehnice şi legumele.  

 În lunca Sucevei există o zonă cu sere, care ocupă o 

              suprafaţă destul de însemnată, iar pe versanţii dealurilor 

             din împrejurimi se află de livezi cu pomi fructiferi. 

 

 

F A U N Ă 

 Diversitatea condiţiilor fizico-geografice din zonă se reflectă şi în cadrul lumii 

animale prin varietatea de mamifere, mai ales ierbivore, precum şi prin numeroasele 

păsări. 

 În pădurea de la Pătrăuţi trăieşte o colonie de cerbi (Cervus elaphus), iar în cea de 

la Mihoveni sunt mulţi fazani (Phasianus colchicus). Interes cinegetic în zonă mai prezintă 

iepurele (Lepus europaeus), căprioara (Capreolus capreolus), vulpea (Canis vulpes) şi 

mistreţul (Sus scrofa), care populează pădurile din apropiere. 

 Dintre păsări predomină grangurul (Oriolus oriolus), botgrosul (Coccothraustes 

coccothraustes) şi sitarul (Scolopax rusticola). 

Apele din zonă sunt populate cu mreană (Barbus jluviatilis), clean (Leuciscus 

cephalus), caras (Carassius gibelio), scobar (Chonarostoma nasus) şi crap (Cyprinus 

carpio). 

 

 

 

 

Fagul roşu 
monument al naturii, în 

Parcul Profesor Ioan Nemeș  
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ISTORIA  SUCEVEI 

 

        

 Teritoriul actualului oraş Suceava şi împrejurimile sale au fost locuite, aşa cum 

atestă cercetările arheologice, din timpuri străvechi, începând chiar din paleolitic. În 

secolele al II-lea şi al III-lea exista aici o aşezare a dacilor liberi, descoperirile arheologice 

relevând şi puternice influenţe romane. 

 În epoca migraţiei şi în secolele următoare populaţia autohtonă a continuat să 

vieţuiască pe aceste meleaguri, iar la sfârşitul secolului al XIV-lea, Suceava este 

menţionată drept capitală a Moldovei. 

 Cetatea Sucevei (u gorodea Soceavea') este menţionată pentru prima dată într-un 

document din 10 februarie 1388 al voievodului 

moldovean Petru al II-lea Muşat (1375-1391), în care 

este vorba de împrumutul (3.000 de ruble de argint 

francesc) cerut de regele Poloniei, care a oferit drept 

garanţie de restituire a banilor provincial Pocuţia. 

Documentul se încheie cu textul „... Şi s-a scris cartea 

în Cetatea Sucevei, luni, în întâia săptămână a 

Postului sub pecetea noastră, în anul naşterii 

Domnului 1388”. Cetatea este menţionată şi în alte 

documente moldoveneşti din 1393 şi 1395. 

         Începând cu domnia lui Petru al II-lea Muşat, Cetatea 

        Sucevei devine principala cetate de scaun a Ţării 

Moldovei, această funcţie îndeplinind-o şi în vremea lui Aron Vodă (1592-1595), Ştefan 

Răzvan (1595) şi a Movileştilor. Odată cu Alexandru Lăpuşneanu (1552-1561, 1564-

1568), reşedinţa domnească este mutată la Iaşi. Anul mutării reşedinţei este 1565. 

Lângă oraş s-au aflat două cetăţi: una mai veche la Şcheia, alta puţin mai nouă, care 

există şi astăzi. Între cele două se dezvoltă, încă din prima parte a secolului al XIV-lea, 

oraşul Suceava. Cetatea Şcheia, una dintre cele mai vechi cetăţi din Moldova, dar cu o 

existenţă scurtă, a fost dărâmată în timpul lui domniei lui Alexandru cel Bun(1400-1432). 

Cetatea de Scaun a Sucevei  Statuia ecvestră a lui Ș tefan cel Mare 

Planul Cetăţii de Scaun 
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Cetatea de Scaun a Sucevei, existentă şi în prezent, a avut timp de trei secole un rol 

important în viaţa politică a Moldovei. 

 În Evul Mediu, oraşul este populat cu români, dar şi cu germani, maghiari şi armeni, 

ultimii având dreptul de a-şi alege un şoltuz propriu (ce purta numele de „voit”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Din Suceava, Alexandru cel Bun conduce ţara timp de 32 de ani, mărind cetatea şi 

întărindu-i zidurile. În 1401, aici se stabileşte şi Mitropolia Moldovei. Rolul de catedrală 

mitropolitană este îndeplinit de Biserica Mirăuţi (în perioada 1402-1522), iar ulterior de 

Biserica Sfântul Gheorghe din cadrul actualei Mănăstiri Sfântul Ioan cel Nou. 

 În 1408, Alexandru cel Bun acordă privilegii negustorilor lioveni, iar oraşul Suceava 

este menţionat ca unul dintre locurile de depozitare a postavului, precum şi a unor mărfuri 

de export ale Moldovei.    

 Epoca de apogeu avea să fie însă în timpul lui domniei lui Ştefan cel Mare (1457-

1504). În vara anului 1476, Mahomed al II-lea Cuceritorul îşi încearcă norocul sub zidurile 

cetăţii, dar rezistenţa moldovenilor îl sileşte să se retragă. Ştefan cel Mare făcuse din 

Suceava un fel de creier al sistemului său de apărare. În 1497, 21 de zile şi nopţi în şir, 

tunurile leşilor au bătut în ziduri, dar acestea au rămas neclintite. Niciodată cetatea n-a 

fost cucerită prin forţa armelor. 

 La 21 mai 1600, oastea lui Mihai Viteazul intră fără luptă în cetate, iar la 26 mai, 

Ioan Capturi, noul pârcălab al Sucevei, jură credinţă marelui voievod care se intitulează 

„domn al Ţării Româneşti şi Ardealului şi a toată Ţara Moldovei.” 

 După mutarea capitalei Moldovei la Iaşi în 1565, asupra oraşului se aşează vremuri 

grele, localitatea intrând tot mai mult în anonimat. 

 În 1775, ca urmare a atitudinii de neutralitate pe care a avut-o în timpul conflictului 

militar dintre Turcia şi Rusia (1768-1774),Austria primeşte o parte din teritoriul Moldovei, în 

care se află şi Suceava (graniţa cu România trecea chiar pe la sud-est de oraş). 

Sala Tronului lui Ştefan cel Mare 
Muzeul de Istorie 

Cetatea Sucevei 
În fundal se vede Biserica Mirăuţi 
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Timp de un secol şi jumătate acest teritoriu face 

parte din Imperiul Habsburgic (ulterior Austro-

Ungaria), primind numele de Bucovina. Suceava 

este al doilea oraş ca mărime şi ca importanţă al 

Bucovinei, după capitala Cernăuţi.  

De asemenea, în această perioadă, Suceava 

îndeplineşte rolul de localitate de frontieră 

austro-ungară. La sfârşitul secolului al XIX-lea şi 

         începutul secolului al XX-lea, oraşul cunoaşte o 

         perioadă de modernizare şi dezvoltare, ce  

         transformă vechiul târg medieval, intrat în 

anonimat după pierderea statutului de capitală a Moldovei, într-un oraş important şi 

modern din cadrul Ducatului Bucovinei. 

 Perioada de înflorire urbană a Sucevei se produce în 

timpul mandatului lui Franz Des Loges (1846-1914), om politic 

austriac din Bucovina. El a îndeplinit funcţia de primar al Sucevei 

timp de aproape un sfert de secol, între 1891 şi 1914. 

 În această perioadă sunt construite o serie de clădiri pentru 

instituţiile locale, care schimbă peisajul localităţii. O parte dintre 

aceste edificii există şi în prezent, în ele funcţionând: Prefectura şi 

Consiliul Judeţean Suceava (Palatul Administrativ orăşenesc, 

         finalizat în 1903-1904 şi în care iniţial erau adăpostite   

          administraţia oraşului, poliţia, pompierii, o casă de economii şi 

muzeul de istorie), Muzeul Bucovinei (iniţial sediul Căpităniei Districtuale, datând din 1902-

1903), Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” (Gimnaziul greco-oriental, construit între 1893-

1895 pe locul vechii Pieţe de lemne), Spitalul Vechi (Casa publică generală a bolnavilor 

din Suceava, construită în perioada 1891-1903), vechea Uzină de Apă a Sucevei. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 În anul 1895, primarul Franz de Loges contractează un împrumut de 1,5 milioane 

de coroane pentru electrificarea oraşului, construcţia canalizării, a unui apeduct şi 

îndiguirea râului Suceava. În anul 1908 este pusă în funcţiune Uzina electrică, construită 

Suceava-litografie începutul 
secolului al XIX-lea 

Franz Des Loges  
(1846-1914) 

Uzina de Apă din Suceava în 1912 Liceul „Ştefan cel Mare” în 1926 
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de Societatea Unificată de Electricitate din Viena. Este introdus în oraş iluminatul public 

electric, instalându-se stâlpi metalici din zăbrele, cu lampadare. În 1912 este dată în 

folosinţă Uzina de apă, concomitent cu reţeaua publică de aducţiune, alimentare cu apă şi 

canalizare pentru ape reziduale. De asemenea, sunt pavate pentru prima dată străzile 

oraşului. 

 Franz Des Loges are un rol important şi în plan cultural. El sprijină procesul de 

restaurare şi punere în valoare a unor monumente istorice reprezentative, coordonat de 

arhitectul austriac Karl Romstorfer. În cadrul acestui proiect, se realizează lucrări de 

consolidare a ruinelor Cetăţii de Scaun, se restaurează Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou şi 

Biserica Mirăuţi. În ianuarie 1900, se constituie Societatea „Muzeul orăşenesc din 

Suceava” (în prezent Muzeul Bucovinei). 

 După izbucnirea Primului Război Mondial, foarte mulţi bucovineni fug în Moldova şi 

se înrolează în armata română. La data de 28 noiembrie 1918 are loc Unirea Bucovinei cu 

România. Astfel, Suceava trece sub administraţie românească. În perioada interbelică, 

oraşul este reşedinţa judeţului Suceava (compus din trei plăşi). În 1926, localitatea 

Burdujeni, ce avea administraţie separată până atunci, devine parte componentă a 

oraşului. Ulterior, acelaşi lucru se petrece şi cu fostul sat Iţcani, transformat în cartier al 

Sucevei după al Doilea Război Mondial. 

După instaurarea regimului comunist în România, oraşul intră într-o perioadă de 

industrializare masivă. Transformările din perioada comunistă schimbă complet aspectul 

fostului târg bucovinean. Astfel, centrul localităţii este sistematizat, în locul multor dintre 

vechile clădiri, apărând blocuri de locuinţe şi construcţii noi. Începând cu anul 1959, în 

zona din lunca râului Suceava, între Burdujeni şi oraşul vechi, sunt deschise câteva dintre 

marile unităţi industriale ale oraşului. Ramurile industriei se diversifică şi apar cartiere noi 

cu ansambluri de locuinţe: Areni, George Enescu, Cuza Vodă, Zamca, Obcini etc. 

 După Revoluţia din decembrie 1989, rând pe rând, fabricile oraşului se închid sau 

îşi reduc considerabil activitatea. Caracterul preponderent industrial al localităţii este 

înlocuit de unul comercial. În 2010, Suceava este oraşul din România cu cea mai mare 

densitate de spaţii comerciale raportat la numărul de locuitori.  

Etimologia denumirii  

 Există următoarele două teorii cu privire la originea numelui oraşului Suceava: 

Simion Dascălul în „Letopiseţul Ţării Moldovei până la Aron Vodă”: „Suceava 

scrie (Grigore Ureche) că o au descălecat nişte cojocari ungureşti, ce să chiamă pre limba 

lor suci, iar Suceava pre limba ungurească să chiamă Cojocărie.” 

 Numele se compune din maghiarul „szűcs” (pronunţat: „suci”), în traducere 

„cojocar”, „suci” + sufixul slavo-român „–eavă”, rezultând „cojocărie” (în maghiară 

„szűcsség”). Originea slavă, bulgară sau română a sufixului „–eavă” prezent în cuvintele 

gâlceavă, iznoavă, ispravă etc. este dezbătută şi astăzi.  

 De la râul Suceava, al cărui nume vine din românescul „soc” (specie de arbuşti), 

articulat „socea” + sufixul slav „–va” (prezent şi în „Moldova”). Această etimologie 
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este problematică, fiindcă forma articulată a substantivului „soc” este „socul”, nu 

„socea”. 

 De la cuvântul ucrainean pentru linte, „soceviţa” (Сочевиця). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stema actuală a municipiului Suceava se compune dintr-un scut albastru, încărcat 

cu o cetate crenelată, de argint, dotată cu ferestre, aşezată pe o câmpie verde. În faţa 

cetăţii,Sfântul Gheorghe ecvestru (cal alb), nimbat de aur, purtând mantie, brâu şi cizme 

roşii, străpunge cu o lance de aur balaurul negru. În şef se află capul de bour având o stea 

cu cinci raze între coarne, flancat în dreapta de o stea cu opt raze, iar în stânga, de o 

semilună, toate de aur. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, formată din 

şapte turnuri crenelate. 

Stema localităţii simbolizează vechea Cetate de Scaun a Sucevei, al cărei patron 

era Sfântul Gheorghe, cel care reprezenta în epocile feudală şi modernă purtătorul de 

biruinţă al creştinătăţii. Prezenţa sa pe scutul stemei Sucevei evocă faptul că oraşul s-a 

remarcat în lupta anti-otomană. Coroana murală cu şapte turnuri crenelate semnifică faptul 

că localitatea are rangul de municipiu şi este reşedinţă de judeţ. Deasupra coroanei 

murale este figurat un cap de bour cu gât şi cu o stea între coarne, ceea ce evocă faptul 

că această urbe a fost în trecut capitala Moldovei. 

 Stema din perioada interbelică a oraşului Suceava avea cetatea figurată diferit. 

Astfel, ea era de culoare roşie, avea şapte turnuri şi era dotată cu ferestre negre. Sfântul 

Gheorghe şi balaurul erau reprezentaţi la fel ca pe stema actuală. Capul de bour din şef 

nu exista, iar coroana murală de argint ce timbra scutul avea doar cinci turnuri, fapt ce 

semnifica că localitatea avea rangul de oraş şi era reşedinţă de judeţ. 

 Stema din perioada regimului comunist, aprobată în anul 1972, era formată dintr-un 

scut tăiat, împărţit în două cartiere orizontale. În cartierul superior, în câmp albastru, era 

reprezentată în argintiu poarta Cetăţii Sucevei, cu două bastioane crenelate. Deasupra 

cetăţii, în auriu, era redată stema Moldovei (cap de bour cu stea între coarne, flancat de 

semilună şi soare). În cartierul inferior, în câmp roşu, era reprezentată silueta Casei de 

Cultură din Suceava, în auriu, cu detalii negre. În partea centrală a stemei era aşezat un 

Stema din 
perioada 

comunistă 

                                                             

Stema din 
perioada 

interbelică 

Stema din perioada 
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scut mai mic având stema Republicii Socialiste România, pe un fond format în partea 

stângă de steagul Partidului Comunist Român, iar în dreapta de steagul ţării. Denumirea 

municipiului era înscrisă cu litere de aur pe o eşarfă roşie, în afara scutului, la baza 

acestuia. 

Demografia 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conform recensământului efectuat în 2011, populaţia municipiului Suceava se ridică 

la 92.121 de locuitori, în scădere faţă de recensământul anterior din 2002, când se 

înregistraseră 105.865 de locuitori.  Majoritatea locuitorilor sunt români (91,3%). Pentru 

3,57% din populaţie, apartenenţa etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere 

confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocşi (83,98%), dar există şi minorităţi de 

penticostali (4,11%) şi romano-catolici (1,6%). Pentru 7,5% din populaţie, nu este 

cunoscută apartenenţa confesională. 

Evoluţia demografică la recensăminte: 
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Cartiere şi prezentare generală 

 Actualul municipiu Suceava este compus din trei zone morfostructurale, care 

formează un triunghi: 

 Suceava propriu-zisă – situată pe platoul şi pe versanţii de pe partea dreaptă 

a râului Suceava şi care include vechiul oraş. 

 Burdujeni – cartier suburban situat pe malul stâng al râului Suceava, fostă localitate 

cu administraţie proprie până în perioada interbelică. 

 Iţcani – cartier suburban situat pe malul stâng al râului Suceava, fostă localitate cu 

administraţie proprie până după al Doilea Război Mondial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obcini  

 Cartierul Obcini este situat în partea sud-vestică a municipiului şi se învecinează la 

nord-est cu cartierul George Enescu, de care este despărţit de Calea Obcinilor. 

În partea de vest, Obcini se învecinează cu satul Sfântu Ilie, care aparţine de comuna 

Şcheia.  

 Denumirea cartierului se trage de la amplasarea sa, adică pe Obcinele Sucevei. 

Obcini este un cartier în mare parte de blocuri, având şi câteva zone de case (în special 

părţile limitrofe din nordul cartierului). Este cel mai nou cartier sucevean de blocuri dintre 

cele construite în perioada comunistă de urbanizare, fiind neterminat în 

momentul Revoluţiei din decembrie 1989. 

 În imediata vecinătate a Obcinilor au fost construite după 2000 două centre 

comerciale: Metro şi Galleria (care a funcţionat în perioada 2009-2013). 

 

 

 

 

Bloc de locuinţe în cartierul Obcini Casa de Cultură a Sindicatelor 
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George Enescu  

 Cartierul George Enescu este situat în partea sud-vestică a municipiului şi se 

învecinează cu Obcini la sud-vest şi cu Areni, Mărăşeşti şi Zamca la est şi nord-est. A fost 

construit în perioada anilor '70 ai secolului al XX-lea în jurul bulevardului cu acelaşi nume 

(principala axă rutieră care îl străbate). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 George Enescu este un cartier de blocuri, fiind zona cu cea mai mare densitate a 

populaţiei din municipiul Suceava. Conţine o parte dintre cele mai mari complexuri de 

locuinţe ale oraşului: „Belvedere”, „Şarpe”, „Curcubeul”, „Vapor”, „Mobila”, „Moto - Velo”, 

„Albina”. În partea sud-vestică a cartierului se găseşte Spitalul Judeţean de Urgenţă 

„Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, iar în nord-est, complexul comercial Kaufland. 

Zamca 

Zamca este amplasat pe dealul cu acelaşi nume, fiind cartierul sucevean aflat la 

cea mai mare altitudine. Se întinde în partea de nord a zonei centrale şi a cartierului Areni, 

până pe culmea dealului Zamca, care reprezintă limita de nord şi nord-est a cartierului. 

 

  

Blocul „Curcubeul” din  
George Enescu 

Colegiul Naț ional de Informatică 
 „Spiru Haret” 

Complexul medieval al Mănăstirii Zamca          Biserica  Sf. Simion - Turnu Roşu 
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Zamca este străbătută de Strada Mărăşeşti, pe direcţia nord-sud. Alte axe rutiere 

principale sunt: Bulevardul George Enescu şi străzile Mărăşti, Zamca, Grigore Ureche, 

Narciselor. Pe teritoriul cartierului Zamca, care este una dintre cele mai vechi zone ale 

oraşului, se găsesc două lăcaşuri de cult armeneşti din perioada medievală: Mănăstirea 

Zamca şi Biserica Sfântul Simion (sau Turnu Roşu). Legătura între aceste două 

monumente istorice este realizată de Strada Zamca, unde se află cimitirul armenesc al 

oraşului şi Capela Pruncul (1902).Zamca este un cartier mixt (blocuri şi case) şi este 

împărţit în: 

 Zamca I – situat la nord de Bulevardul George Enescu, până la mănăstire. 

 Zamca II (sau Mărăşeşti) – situat la sud de Bulevardul George Enescu, până în Areni. 

Areni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartierul Areni este poziţionat între George Enescu (la vest), zona centrală (la est) şi 

Zamca (la nord), pe locul unde mai demult se afla oborul oraşului.  

Cartierul a fost construit între anii 1960 şi 1975, fiind o zonă preponderent cu 

blocuri, dar şi cu suprafeţe mari de spaţii verzi. Principalele căi rutiere care străbat zona 

sunt: Bulevardul 1 Mai şi străzile Universităţii, Mihai Viteazu şi Alexandru cel Bun. 

 În Areni se găsesc câteva instituţii şi obiective importante ale oraşului: Primăria 

Municipiului Suceava, Universitatea „Ştefan cel Mare”,Palatul de Justiţie (în prezent sediul 

Curţii de Apel, Tribunalului şi Judecătoriei Suceava), Policlinica Centrală Areni (deschisă 

în 1962), Direcţia Silvică, Spitalul Vechi (fostul Spital Districtual sau „Casa publică 

generală a bolnavilor din Suceava”), Institutul de Proiectări, Staţiunea de Cercetări 

Agricole, sediile Poliţiei judeţene şi municipale, Planetariul şi Observatorul Astronomic 

(inaugurat în 1982, fiind al treilea planetariu din ţară). 

Palatul de Justiţie 
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O suprafaţă considerabilă a cartierului este ocupată de Stadionul Areni, cea mai 

mare arenă sportivă a oraşului, inaugurată în 1963 şi extinsă în două etape: 1976-1977 

(când s-au adăugat peluzele) şi 1980-1982 (când s-a construit tribuna a doua). În 2002 

stadionul a fost modernizat, în prezent având o capacitate de circa 12.000 de locuri. De 

asemenea, în Areni există două parcuri: Vladimir Florea şi Universităţii (unde este 

amplasată o statuie realizată de sculptorul Ion Jalea). 

Centrul oraşului 

 

       

  

 

 Spre deosebire de majoritatea oraşelor, unde centrul este situat în mijlocul 

teritoriului intravilan al localităţii, fiind înconjurat de celelalte cartiere, Centrul Sucevei este 

dispus în partea sud-estică a oraşului. În partea de nord şi nord-vest, zona centrală se 

continuă cu cartierul Zamca, iar către vest cu cartierul Areni.  

În partea nord-estică a zonei centrale se află Hărbăria, unde relieful coboară 

(abrupt în unele locuri) către valea râului Suceava. Principalele artere rutiere care străbat 

Strada Ș tefan cel Mare în  
Centrul Sucevei 

Biserica  
Sf.Ioan Suceava 

 

Stadionul Areni Primăria Municipiului Suceava 
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zona centrală sunt: Bulevardul Ana Ipătescu şi străzile Ştefan cel Mare, Nicolae Bălcescu, 

Petru Rareş, Vasile Alecsandri, Curtea Domnească, Mihai Viteazu, Mitropoliei, Mirăuţi. 

 Centrul istoric al Sucevei a fost în mare parte demolat în anii '60 ai secolului trecut, 

în cadrul procesului de sistematizare din perioada comunistă, pe locul multor dintre vechile 

imobile ridicându-se blocuri de locuinţe. Cu toate acestea, câteva clădiri au supravieţuit 

până astăzi şi au statutul de monumente istorice şi de arhitectură: Hanul Domnesc (care 

găzduieşte Muzeul Etnografic şi reprezintă cea mai veche clădire civică din Suceava, ce s-

a păstrat în întregime), clădirile în care funcţionează Muzeul de Ştiinţele Naturii, Muzeul 

Bucovinei, Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”, Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare”, 

Casa Polonă, Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera”, Casa Corpului Didactic „George Tofan”, 

Uniunea Sindicatelor, Sinagoga Gah. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unul dintre cele mai reprezentative edificii vechi ale oraşului este Palatul 

Administrativ, sediul Consiliului Judeţean şi al Instituţiei Prefectului, construit între anii 

1903-1904 în stil baroc. Faţă în faţă cu Palatul Administrativ se află monumentala Biserică 

Sfântul Ioan Nepomuk, ridicată în prima jumătate a secolului al XIX-lea de către 

comunitatea romano-catolică din Suceava. Edificiul religios este înconjurat de parcul 

central, amenajat pe locul unor foste grădini, reduse în a doua jumătate a secolului al XIX-

lea ca urmare a dezvoltării oraşului.  

În prezent, parcul poartă numele fizicianului şi biologului Ioan Nemeş, originar din 

Suceava. În parcul central au fost amplasate busturile lui Ciprian Porumbescu(1933) şi 

Petru Rareş (1977), şi Monumentul eroilor suceveni (1965).  

Alte parcuri din zona centrală sunt: Parcul Drapelelor din apropierea Palatului de 

Finanţe, Parcul Trandafirilor de lângă Palatul de Justiţie şi Parcul Simion Florea Marian, 

amenajat în faţa casei în care a locuit folcloristul şi etnograful Simion Florea Marian, astăzi 

deschisă publicului ca spaţiu muzeal. 

Palatul Administrativ Hanul Domnesc 
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 În perimetrul cuprins între actualele străzi Ştefan cel Mare, Nicolae Bălcescu, Ana 

Ipătescu şi Petru Rareş se află situl arheologic „Vechiul centru medieval al oraşului 

Suceava”. Aici se găseşte Curtea Domnească, construită la sfârşitul secolului al XIV-lea şi 

refăcută în timpul domniilor lui Ştefan cel Mare (1457-1504) şi Vasile Lupu (1634-1653). 

Curtea Domnească (ce includea şi Palatul Domnesc) a fost abandonată la sfârşitul 

secolului al XVII-lea, iar în prezent se află în ruine. În vecinătatea estică se întindea 

vechea zonă comercială a oraşului, astăzi demolată aproape în întregime. Aceasta se 

continua către Zamca cu zona armenească, care există în mare măsură şi în prezent. 

În Centrul Sucevei se găsesc câteva lăcaşuri de cult ortodoxe ce datează din 

perioada medievală şi care reprezintă puncte de atracţie turistică: Mănăstirea Sfântul Ioan 

cel Nou (cu Biserica Sfântul Gheorghe, monument UNESCO), Biserica Mirăuţi (cel mai  

 

 

vechi edificiu religios al oraşului), Biserica Sfântul Dumitru (cu turnul-clopotniţă sau turnul 

lui Alexandru Lăpuşneanu, emblematic pentru oraş), Biserica Coconilor, Biserica Învierea 

Domnului, Biserica Sfântul Nicolae şi Biserica armenească Sfânta Cruce. 

 O parte dintre edificiile care au devenit reprezentative pentru Suceava au fost 

construite în perioada regimului comunist: clădirea în care a funcţionat Cinematograful 

Biserica Sfântul Dumitru Palatul de Finanţe 
 

Biserica Coconilor Biserica Sf. Nicolae 
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„Modern” în perioada 1959-2010, iar astăzi găzduieşte Centrul Cultural „Bucovina”, palatul 

Casei de Cultură, proiectat de Nicolae Porumbescu şi construit între anii 1965-1969, 

clădirile Magazinului Universal şi Hotelului „Bucovina”, Complexul „Moda”, Poşta. În faţa 

Casei de Cultură a fost amenajată esplanada centrală, spaţiu urban ce poartă numele de 

Piaţa 22 Decembrie. După Revoluţia din 1989, în zona centrală au apărut câteva 

construcţii noi, între care sediile câtorva bănci (BCR, Bancpost, Banca Transilvania), 

clădirea în care îşi desfăşoară activitatea Parchetul, impunătorul edifiu al Palatului de 

Finanţe. 

 În estul şi sud-estul zonei centrale este amenajat Parcul Şipote - Cetate, cea mai 

întinsă zonă de agrement a municipiului, unde în anul 1977 a fost amplasat un monument 

emblematic pentru Suceava: Statuia ecvestră a lui Ştefan cel Mare, aşezată pe un soclu 

masiv. Monumentul are 23 de metri înălţime, reprezentând cea mai mare lucrare de acest 

gen din ţară. În apropiere sunt localizate Cetatea de Scaun a Sucevei, Muzeul Satului 

Bucovinean (organizat în aer liber) şi Cimitirul Pacea. 

Hărbărie  

 Cartierul Hărbărie este poziţionat pe versantul nord-estic al dealului Zamca, către 

râul Suceava. Este un cartier cu case în majoritate vechi şi reprezintă o prelungire a 

centrului oraşului şi a Zamcii către nord-est, în zonele de pantă. În ciuda faptului că au fost 

realizate lucrări de consolidare în mai multe rânduri, Hărbăria este în continuare o zonă cu 

alunecări de teren. 

 Zona Hărbăriei se mai numeşte Iţcanii Vechi. Aici 

se află a doua biserică ca vechime a oraşului (după 

Mirăuţi), Biserica Adormirea Maicii Domnului. 

 Hărbăria se întinde de-a lungul Străzii Cernăuţi, 

veche arteră a oraşului care face legătura cu Iţcani 

(Iţcanii Noi), şi apoi se continuă cu şoseaua către 

Rădăuţi şi Siret. Tot pe aici trece varianta rutieră ce 

leagă direct cartierul Zamca cu valea Sucevei, 

cunoscută sub numele de „Serpentine” şi formată din 

străzile Mihail Kogălniceanu, Mircea Şeptilici şi Nicolae 

      Labiş. Hărbăria se continuă către est cu o zonă numită 

      Suhat, unde se găseşte vechea uzină de apă a oraşului 

      (1912), astăzi  monument istoric. 

 

 

 

 

 

Fosta Uzină de Apă din 
Suceava 
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Iţcani 

 

 

 

Iţcani este un cartier suburban al municipiului Suceava, situat la aproximativ 5 km 

nord-vest de centrul localităţii. Este un cartier de case care s-a dezvoltat pe malul stâng al 

râului Suceava, la vest de Burdujeni (aflat la o distanţă de aproximativ 3 km). Legătura 

dintre Iţcani şi centrul oraşului se realizează pe Strada Cernăuţi (cu varianta Traian Vuia). 

 În perioada 1775-1918, ca urmare a anexării Bucovinei de către Imperiul 

Habsburgic, satul Iţcani a îndeplinit rolul de punct de frontieră austro-ungar, atât de cale 

ferată, cât şi rutier. În perioada interbelică, comuna Iţcani a purtat numele de comuna Aron 

Pumnul, având primărie proprie şi administraţie separată de cea a oraşului Suceava.  

 După cel de-al Doilea Război Mondial, comuna Aron Pumnul a fost desfiinţată, 

Iţcaniul fiind încorporat drept cartier în cadrul municipiului Suceava. În perioada regimului 

comunist, în Iţcani nu au avut loc demolări majore în vederea construirii de blocuri şi unităţi 

industriale, aşa cum s-a întamplat în alte zone ale Sucevei (precum Burdujeni). 

Actualul cartier mai poartă numele de Iţcanii Noi, pentru a fi diferenţiat de Iţcanii 

Vechi (Hărbărie), situat de cealaltă parte a râului Suceava. În Iţcani se află Gara Iţcani 

(Suceava Nord), clădire monument istoric (1871) şi a doua gară a Sucevei ca importanţă 

(după cea din Burdujeni). În apropiere se află Parcul Gării Iţcani, depoul, câteva clădiri 

vechi (fostele sedii ale primăriei, poliţiei şi şcolii din Iţcani), Biserica romano - catolică 

Sfânta Elisabeta şi Biserica ortodoxă Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil. La ieşirea din 

Iţcani către Siret se află Biserica Sfinţii Apostoli, fost lăcaş de cult luteran. 

 

 

 

 

Cartierul Iţcani în zona Gării Suceava  
Nord 

Gara Suceava Nord 
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Burdujeni  

 Burdujeni este un cartier suburban al municipiului Suceava, situat la aproximativ 4 

km nord-est de centrul localităţii. Din punct de vedere al întinderii şi al populaţiei, Burdujeni 

este cel mai mare cartier sucevean. Este poziţionat pe malul stâng al râului Suceava, care 

reprezintă graniţa cu vechiul oraş Suceava şi cu Bucovina, Burdujeni fiind singura zonă a 

Sucevei contemporane ce nu a făcut parte din Bucovina. Legătura către centru este 

realizată de axa rutieră Calea Unirii, iar către Iţcani (situat la aproximativ 3 km vest) de 

Strada Gheorghe Doja. 

 În anul 1926 localitatea Burdujeni a fost încorporată Sucevei, devenind cartier al 

acesteia. Burdujeni este împărţit mai multe zone sau subcartiere: 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuza Vodă  

 Cuza Vodă este un cartier de blocuri, apărut ca urmare a perioadei comuniste de 

sistematizare şi de industrializare a oraşului Suceava. Blocurile au fost construite pe locul 

unde înainte se afla Burdujeni - Târg, o parte dintre vechile case din zonă fiind demolate. 

Majoritarea locuitorilor din Cuza Vodă au lucrat până în anii '90 la întreprinderile de pe 

platforma industrală „Valea Sucevei”, situată în imediata vecinătate, motiv pentru care 

Burdujeni şi-a căpătat titlul de „cartier muncitoresc”. 

 Cartierul Cuza Vodă a fost construit în trei etape, în deceniile al optulea şi al 

nouălea din secolul trecut. În funcţie de dispunere şi de perioada în care au fost construite 

blocurile de locuinţe, se împarte în: 

 Cuza Vodă I – construit în anul 1974, pe partea stângă a magistralei rutiere Calea 

Unirii, la nord de fostul Abator Burdujeni. Este mărginit de Calea Unirii,Strada 

Gheorghe Doja şi Strada Lt. Mircea Damaschin. 

 Cuza Vodă II – construit în anul 1982, pe partea dreaptă a magistralei rutiere Calea 

Unirii, reprezintă cea mai populată zonă a Burdujeniului. Este mărginit de Calea Unirii, 

Calea Burdujeni, Strada Eroilor şi linia ferată Bucureşti–Suceava. 

Cartierul Burdujeni în zona 
„Orizont”  

Zona fostului Cinematograf 
„Burdujeni” 
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 Cuza Vodă III – construit în anul 1984, la nord de Calea Burdujeni, în zona fostului 

Cinematograf „Burdujeni”. Este mărginit de Calea Unirii, Calea Burdujeni şi Strada 

Cuza Vodă. 

Burdujeni sat  

 Burdujeni - Sat este un cartier localizat în partea de nord-est a municipiului 

Suceava. Reprezintă zona veche a fostei localităţi Burdujeni şi se întinde pe o zonă 

deluroasă, la nord de cartierul Cuza Vodă III, între fostul Cinematograf „Burdujeni” şi 

pădurea de la Adâncata. Este un cartier în întregime de case, dispus de-a lungul şoselei 

care face legătura dintre Suceava şi Dorohoi şi care poartă numele de Strada 22 

Decembrie pe teritoriul său. 

 În partea sudică a cartierului Burdujeni - Sat se află Mănăstirea Teodoreni ce 

datează din anul 1597 şi în jurul căreia a apărut iniţial satul Burdujeni. Un alt lăcaş de cult 

vechi este Biserica Sfânta Treime, ctitorie ortodoxă din 1851, poziţionată în centrul 

actualului cartier. Burdujeni - Sat constituie cea mai rurală zonă a municipiului Suceava, 

principala îndeletnicire a unei bune părţi dintre locuitori fiind agricultura. 

Burdujeni - Gară 

 Zona Gării Burdujeni se întinde la sud de cartierul Cuza Vodă I, către Iţcani, în 

imediata vecinătate a fostului abator. Principalele străzi sunt Nicolae Iorga şi Jean Bart, 

prin intermediul cărora se realizează accesul către Gara Burdujeni, clădire monument 

istoric, astăzi principala gară a Sucevei şi în trecut gară de frontieră românească cu 

Bucovina (1902-1918). 

Platforma industrială „Valea Sucevei” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Platforma industrială „Valea Sucevei” este o fostă zonă industrială, poziţionată în 

partea sudică a cartierului Burdujeni, în lunca râului Suceava. Platforma se întinde între 

râul Suceava (la sud) şi magistrala CFR Bucureşti – Suceava (la nord), cu o prelungire în 

Platforma industrială „Valea 
Sucevei” 
în anii '60 

Gara Burdujeni 
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sud-est (către Plopeni), unde se află termocentrala oraşului. Principala magistrală rutieră 

care străbate zona este Calea Unirii, legătura dintre Burdujeni şi Centrul Sucevei. 

În perioada comunistă aceasta era principala zonă industrială a oraşului şi 

cuprindea: Combinatul de Prelucrare a Lemnului (CPL, deschis în 1959), Combinatul de 

Celuloză şi Hârtie CCH, deschis în1962), Întreprinderea de Utilaje şi Piese de Schimb 

(IUPS), Întreprinderea de Maşini Unelte (IMUS), Întreprinderea de Reparaţii Auto (IRA), 

Întreprinderea de Fibre Artificiale (IFA), o fabrică de oxigen, termocentrala, staţia de 

epurare a oraşului etc. 

 La începutul anilor 2000 o parte dintre fabrici au fost desfiinţate. Zona a devenit una  

preponderent comercială, în prezent aici funcţionând: Iulius Mall, Shopping City Suceava,  

bazarul, magazinul Dedeman etc. Tot aici se află Turnul IFA, fost turn industrial şi cel mai  

înalt edificiu din Suceava (peste 200 de metri înălţime), în prezent renovat şi integrat în 

complexul Iulius Mall. 

 Platforma industrială „Valea Sucevei” se învecinează cu platforma industrială 

„Traian Vuia”, care se întinde de-a lungul străzii cu acelaşi nume, pe malul drept al râului 

Suceava. Şi aceasta este o fostă zonă industrială, ce cuprindea mai multe fabrici, astăzi 

desfiinţate: Integrata de Lână, Fabrica de Sticlă, garajele companiei de Transport Public 

Local (TPL), Fabrica de Pâine etc. 

Alte cartiere  

După 1990 pe teritoriul oraşului Suceava au fost construite cartiere noi de case: 

 Soarelui – este cel mai vechi dintre noile cartiere de vile ale oraşului şi este poziţionat 

în extremitatea sud-vestică a localităţii, lângă şoseaua Suceava – Fălticeni. 

 Dealul Tătăraşi – este o zonă de case noi, construite pe dealul cu acelaşi nume, pe 

partea dreaptă a râului Târgului, la sud de Strada Alexandru cel Bun. 

 Dumbrava – se află în Burdujeni, la nord de cartierul Cuza Vodă I şi zona Gării 

Burdujeni, între Burdujeni - Sat (la est) şi Iţcani (la vest). O parte dintre case sunt 

construite pe terenul fostei Avicola Burdujeni. 

 
 

Iulius 
Mall 

Suceava 
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 Lanişte – se află în partea de est a Burdujeniului, în continuarea cartierului Cuza Vodă 

II, la ieşirea din oraş către Salcea. Lanişte se întinde între şoseaua Suceava–Botoşani 

şi magistrala feroviară Suceava–Bucureşti. 

 Dealul Mănăstirii – acest cartier de case este poziţionat la ieşirea din Burdujeni către 

Salcea, la nord de şoseaua Suceava–Botoşani, pe dealul din proximitatea Mănăstirii 

Teodoreni. 

 Dragomirna – zonă de case noi, construite la ieşirea din cartierul Iţcani către Mitocu 

Dragomirnei, în jurul Străzii Mitocului. 
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Judeţul Suceava, municipiul Suceava, str. Zorilor nr. 17, cod.70234, tel. 0230513399,                

e-mail:cnish_sv@yahoo.com,website: www.cni-sv.ro    

 

I.1.2  Istoricul şcolii:  

 

 În anul 1990 un grup de cadre didactice sucevene propun Ministerului 

Învăţământului crearea la Suceava a unei unităţi de învăţământ postgimnazial cu 

profilul informatică; 

 În anul 1990 prin adresa nr. 33333/Aug.1990 a Ministerului Eucaţiei şi Ştiinţei se 

aprobă înfiinţarea Liceului de Informatică cu sediul în cadrul Şcolii Generale Nr.1din 

Suceava. 

 În anul 1994 Liceul de Informatică îşi mută sediul în actualul sediu al Şcolii cu 

clasele I-VIII Nr. 9, Ion Creangă din Suceava 

 În anul 1998, prin adresa nr. 38408/31 august 1998, Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Suceava, comunică că în conformitate cu O.M. nr. 4402/31 august 1998, Grupul 

Şcolar Sanitar se desfiinţează, iar Liceul de Informatică preia clasele de liceu, 

personalul didactic precum şi intreaga baza materială, mutându-şi astfel  sediul în 

str. Zorilor nr. 17 Suceava. 

 În anul 1999, la solicitarea cadrelor didactice, prin Ordinul MEN nr. 17408/1999,  

numele şcolii se modifică în Liceul de Informatică „Spiru Haret”. 

 Datorită rezultatelor deosebite obţinute de elevii liceului precum şi de cadrele 

didactice în procesul de instruire, prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 

4363/21 iunie 2005, începând cu 1 septembrie 2005, liceului i se acordă titlul de 

colegiu cu denumirea Colegiul Naţional de Informatică „Spiru Haret” Suceava. 
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I.1.3 Elemente de politică educaţională actuală 

Unitatea noastră şcolară se dovedeşte a fi un sistem deschis prin normele şi idealurile 

promovate având ca ţintă strategică „performanţa organizaţională”. Este caracterizată 

printr-un ethos profesional înalt. Valorile dominante sunt: egalitarism, cooperare, munca în 

echipă, respect reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertate de 

exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare.Se întâlnesc şi 

cazuri de elitism profesional, individualism, competiţie, intelectualism, rutină, 

conservatorism, automulţumire. 

Climatul organizaţiei şcolare este unul deschis, caracterizat prin dinamism şi grad înalt 

de angajare a membrilor instituţiei şcolare; este un climat stimulativ care oferă satisfacţii, 

relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc. 

Şcoala rămâne cadrul democratic în care diverse puncte de vedere pot fi exprimate liber şi 

deschis.  

Regulamentul de ordine interioară a fost elaborat prin consultarea tuturor factorilor 

interesaţi şi prin respectarea normelor din Regulamentul de Organizarea şi Funcţionare a 

Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar. În conţinutul Regulamentului Intern sunt cuprinse 

norme privind activitatea elevilor, a cadrelor didactice, a personalului auxiliar şi a 

personalului nedidactic. 

Într-o prezentare succintă, valorile şi aspiraţiile care ne stimulează şi ne caracterizează 

sunt următoarele:  

  Dezvoltarea unor structuri atitudinale asertive, pozitive.  

  Asigurarea coerenţei şi forţei interne a sistemului prin reducerea sau evitarea 

disonanţei  

  Stimularea progresivă a resurselor creative prin încurajarea opţiunilor alternative de 

căutare, cercetare, implicare, perfecţionare şi auto depăşire.  

  Grad ridicat de angajare socială şi profesională probat prin deschiderea spre 

valorile civilizaţiei şi democraţiei  

  Promovarea umanismului, dăruirii, egalităţii şanselor, toleranţei şi respectului 

reciproc  

  Promovarea modelului „a învăţa cum să înveţi” pentru a şti cum să te integrezi, să 

te perfecţionezi şi să te realizezi  
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  Valori ce vizează ţările şi lumea precum: patriotism, conştiinţa neamului, integrarea 

europeană, fraternitatea umană, respect pentru cultură, etc.  

  Abordarea ştiinţifică a realităţii, discernământul, căutarea adevărului, reflecţia etc. 

 Colegiul National de Informatică este şi va fi o comunitate şcolară care să ofere 

fiecărui elev, la finalul traseului de formare personală şi profesională, realizarea la nivel cât 

mai înalt a nevoilor educaţionale.  

 Colegiul nostru va continua să-şi pregătească elevii – după cum o confirmă tradiţia 

acestei instituţii – în spiritul cerinţelor societăţii moderne, astfel încât, la finalul anilor de 

şcolarizare, să răspundă următoarelor tipuri de finalităţi:a învăţa pentru a şti, a învăţa 

pentru a face, a învăţa pentru a fi şi a învăţa pentru a fi în comunitate. Căutăm, prin 

activităţi de învăţare diferenţiată şi adecvată particularităţilor de vârstă, intereselor şi 

nevoilor individuale, să punem în valoare potenţialul elevilor noştri, să îi facem apţi de 

colaborare, competiţie şi performanţă. Elevii liceului nostru vor fi consiliaţi pentru o corectă 

orientare şcolară şi profesională şi vor fi capabili să-şi urmeze studiile în  unităţile de 

învăţământ superior din ţară şi străinătate sau vor fi supravegheaţi pentru inserţia pe piaţa 

muncii în acord cu pregătirea lor. 

Şcoala noastră pune în centrul atenţiei elevul (beneficiarul ofertei educaţionale), 

crezând în următoarele valori educaţionale:  

 îmbunătăţirea continuă a performanţelor elevilor şi a încrederii în sine, prin 

recunoaşterea şi încurajarea oricăror acumulări pozitive ;  

 aspiraţiile elevilor nu trebuie îngrădite, iar profesorii trebuie să fie facilitatori sau 

mentori, nu doar manageri, supervizori sau instructori;  

 respectarea intereselor şi opţiunilor elevilor printr-un curriculum variat, deschis 

preocupărilor lui dar nevoilor comunităţii locale;  

 pregătirea adolescentului pentru educaţie permanentă, autoformare continuă,  

Anul şcolar 2015 -2016 se înscrie ca alt an al reformei în învăţământul românesc 

reformă caracterizată, printre altele şi prin: 

 modificarea unor prevederi ale Legii Educaţiei Naţionale Nr.1/ 2011; 

 descongestionarea şi reorganizarea programelor şcolare, pentru ambele cicluri ale 

liceului; 
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 introducerea de noi discipline opţionale - Educaţia pentru sănătate, Successful -

writing; Essay writing, Bazele calculului algebric, Succesul Profesional- Tehnici de 

comunicare etc; 

 creşterea, de la an la an, a ponderii orelor de CDŞ, ore care deschid orizontul de 

cunoaştere a elevilor în domeniile de care sunt interesaţi; 

 existenţa manualelor alternative; 

 admiterea computerizată la liceu; 

 lărgirea autonomiei financiare a unităţii şcolare; 

 finanţarea şcolilor de la bugetul local; 

 obligativitatea ciclului inferior al liceului. 

Toate acestea au condus la: 

 creşterea rolului decizional al echipei manageriale, al Consiliului de administraţie şi 

al Consiliului profesoral în stabilirea ofertei educaţionale a şcolii, adaptată la 

cerinţele economice, sociale, la aspiraţiile elevilor şi nu în ultimul rând la cerinţele 

pieţii muncii; 

 apariţia concurenţei între şcoli, în scopul promovării calităţii; 

 implicarea tot mai accentuată a şcolii în viaţa comunităţii locale, prin satisfacerea 

nevoilor de educaţie ale membrilor ei; 

 dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu alte şcoli din ţară şi străinătate. 

I.1.4 Relaţii sociale şi şcolare de parteneriat 

1. Primăria Municipiului Suceava; 

2. Consiliul Judeţean Suceava 

3. Organizaţia „Crucea Roşie”, filiala Suceava; 

4. Inspectoratul de Protecţie a Mediului, filiala Suceava; 

5. Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava. 

6. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

7. Inspectoratul Judeţean de Poliţie Suceava 

8. Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului 

9. Şcolile gimnaziale din Municipiul Suceava şi zona limitrofă municipiului 

10.  Şcoli din Republica Moldova, Spania, Turcia, Germania, Ucraina 
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I.2. Resurse umane 
 

An şcolar 2015-2016 

Septembrie 2015 

I.2.1. ELEVI 
 

SITUAŢIA ELEVILOR PE CLASE ŞI SPECIALIZĂRI 
An şcolar 2015-2016 

 

 În anul şcolar 2015 - 2016 numărul total de elevi este de 825 elevi repartizaţi în 29 

de clase, astfel: 25 clase profililul real şi 4 clase profilul uman cu următoarele 

specializări: 

 1. 11,00 clase  - Matematică informatică intensiv    - 312 elevi; 

 2. 12,00 clase  - Ştiinţe ale naturii      - 304 elevi; 

 3. 1,00 clasă   - Ştiinţe ale naturii bilingv engleză   -   17 elevi; 

 4. 2,00 clase    - Ştiinţe ale naturii intensiv engleză   -   60 elevi; 

 5. 4,00 clase   - Filologie intensiv engleză     - 132 elevi. 

a. Repartiţia elevilor pe clase şi specializări este următoarea: 

1. Clasa a IX-a  8 clase  - 233 elevi astfel:  

 4,00 clase - matematică informatică intensive    - 117 elevi; 

 2,00 clase - ştiinţe ale naturii       -   58 elevi; 

 1,00 clasă - ştiinţe ale naturii intensiv engleză    -   29 elevi; 

 1,00 clasă - filologie intensiv engleză      -   29 elevi. 

2. Clasa a X-a  8 clase - 219 elevi astfel: 

 3,00 clase - matematică informatică intensiv      - 76 elevi; 

 3,00 clase - ştiinţe ale naturii         - 78 elevi; 

 1,00 clasă - ştiinţe ale naturii intensiv engleză      - 31 elevi; 

 1,00 clasă - filologie intensiv engleză        - 34 elevi. 

3. Clasa a XI-a  7 clase - 190 elevi astfel: 

 2,00 clase - matematică informatică intensiv      - 60 elevi; 

 3,00 clase - ştiinţe ale naturii         - 79 elevi; 

 1,00 clasă - ştiinţe ale naturii bilingv engleză      - 17 elevi; 

 1,00 clasă - filologie intensiv engleză       - 34 elevi. 

4. Clasa a XII-a  6 clase - 183 elevi astfel: 

 2,00 clase - matematică informatică intensiv      - 59 elevi; 

 3,00 clase - ştiinţe ale naturii         - 89 elevi; 

 1,00 clasă - filologie intensiv engleză       - 35 elevi. 
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Din totalul de 825 de elevi, 31 de elevi sunt din Republica Moldova repartizaţi pe clase 

şi specializări după cum urmează: 

 clasa a IX-a  -     7 elevi din care: 

 -     3 elevi - M.I.I; 

 -     2 elevi - Ştiinţe ale naturii; 

 -     2 elevi - Filologie intensiv engleză. 

 

 clasa a X-a  -     6 elevi din care: 

 -     4 elevi - M.I.I; 

 -     2 elevi - Ştiinţe ale naturii. 

  

 clasa a XI-a  -  11 elevi din care: 

 -    8 elevi - M.I.I.; 

 -    3 elevi - Ştiinţe ale naturii  

 

 clasa a XII-a  -    7 elevi din care: 

 -    3 elevi - M.I.I.; 

    -    4 elevi - Ştiinţe ale naturii 

 

 Mediul de rezidenţă al elevilor români: mediul urban - 304 elevi;  

       mediul rural - 490 elevi. 

b. În anul şcolar 2015-2016, mediile de admitere la clasa a IX-a pe profile şi 

specializări sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

Nr. 

Crt. 
Profilul Specializarea 

Media de  

admitere 

Prima  

medie 

Ultima 

medie 

1 Real 
Matematică  Informatică Intensiv 9,53 7,22 

Ştiinţe ale naturii 9,20 7,30 

2 Umanist Filologie intensiv engleză 8,56 7,92 
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c) Situaţia la învăţătură şi rezultate la examenele finale şi concursurile şcolare: 

În anul şcolar 2014 – 2015 

 procentul de promovabilitate a fost de 89,20% 

 procentul de promovare a bacalaureatului a fost de 78,53 % 

 85% din absolvenţi urmează o formă de învăţământ superior 

d) Starea disciplinară 

În anul şcolar 2014 - 2015: 

 74 elevi au fost atenţionaţi pentru abateri disciplinare de la regulamentul şcolar; 

 3 elevi au fost exmatriculaţi pentru absenţe nemotivate; 

 au existat cazuri de abandon şcolar; 

 nu s-au înregistrat cazuri de abateri deosebite 

 

e) Absenţe 

S I T U A Ţ I A  

absenţelor / clase la sfârşitul anului şcolar 2014-2015 

 

Nr. 

Crt. 
Clasa 

Numele şi prenumele 

dirigintelui 

Total 

absenţe 

Din care: 

Absenţe 

motivate 

Absenţe 

nemotivate 

1 IX A Diţu Garofiţa 755 510 245 

2 IX B Mocanu Corina 1240 991 249 

3 IX C Ildegez Mihaela 1305 709 596 

4 IX D Samoilă Mariana 784 489 295 

5 IX E Tecuceanu Florin 1782 1456 326 

6 IX F Atănăsoae Maria 482 436 46 

7 IX G Iftode Liliana 579 474 105 

8 IX H Siminel Genoveva 767 687 80 

Total clasele a IX-a 7694 5752 1972 

1 X A Andrei Anca  1525 1015 510 

2 X B Cojocariu Maria  1344 556 788 
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3 X C Freitag Gabriela 982 764 218 

4 X D Guz Maria 1325 1039 286 

5 X E Mlenarz Cristina 1306 686 620 

6 X F Boşca Daniela 1426 1200 226 

7 X G Moscaliuc Florin 1273 776 497 

8 X H Macovei Daniela 1621 1092 529 

Total clasele a X-a 10802 7128 3674 

1 XI A Oanea Călin 2288 1589 699 

2 XI B Rusu Constantin 2395 1483 912 

3 XI C Jelea Monica 2244 1001 1243 

4 XI D Grigoraş Gabriela 1239 920 319 

5 XI E Roşu Rodica 1232 902 330 

6 XI F Orhian Olga 1383 821 562 

Total clasele a XI-a 10781 6716 4065 

1 XII A Miron Dorel 868 515 353 

2 XII B Rusu Dorin 2474 1525 949 

3 XII C Bodnar Loredana 2154 1906 248 

4 XII D Chifan Florentina 1905 867 1038 

5 XII E Pintilie Ştefan 2559 1855 704 

6 XII F Florea Svetlana 1858 1368 490 

7 XII G Rotaru Daniela 2173 1597 576 

Total clasele a XII-a 13991 9633 4358 

Total clasele IX - XII 43268 29229 14069 
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Reprezentarea circulară a ponderii absenţelor motivate şi nemotivate  

din numărul total de absenţe 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Situaţia comparativă a numărului de absenţe pe ani şcolari 
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C O R E L A Ţ I E 

privind numărul de absenţe / elev şi media generală / elev  

la sfârşitul anului şcolar 2014-2015  

 

Nr. 

Crt. 
Clasa 

Numele şi 

prenumele 

dirigintelui 

Nr 

elevi 
Specializarea 

Media 

generală / 

elev 

Total absenţe / 

elev 

Total absenţe  

nemotivate / 

elev 

1 IX A Diţu Garofiţa 27 M. I. I. 8,19 27,96 9,07 

2 IX B Mocanu Corina 28 M. I. I. 7,97 44,28 8,89 

3 IX C Ildegez Mihaela 22 M. I. I. 7,73 59,31 27,09 

4 IX D Samoilă Mariana 35 Filologie Intensiv Engleză 7,74 22,40 8,42 

5 IX E Tecuceanu Florin 31 Ştiinţe ale naturii Intensiv Engleză 8,16 60,38 10,51 

6 IX F Atănăsoae Maria 28 Ştiinţe ale naturii 8,50 17,21 1,64 

7 IX G Iftode Liliana 25 Ştiinţe ale naturii 8,29 23,16 4,20 

8 IX H Siminel Genoveva 27 Ştiinţe ale naturii 7,76 28,40 2,96 

1 X A Andrei Anca  22 M. I. I. 8,51 69,31 23,18 

2 X B Cojocariu Maria  20 M. I. I. 7,56 67,20 39,40 

3 X C Freitag Gabriela 24 M. I. I. 8,04 40,91 9,08 

4 X D Guz Maria 33 Filologie Intensiv Engleză 8,06 40,15 8,66 

5 X E Mlenarz Cristina 19 Ştiinţe ale naturii Bilingv Engleză 7,69 68,73 32,63 

6 X F Boşca Daniela 23 Ştiinţe ale naturii 8,63 62,00 9,82 

7 X G Moscaliuc Florin 23 Ştiinţe ale naturii 8,20 55,34 21,60 

8 X H Macovei Daniela 28 Ştiinţe ale naturii 7,75 57,89 18,89 
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Nr. 

Crt. 
Clasa 

Numele şi 

prenumele 

dirigintelui 

Nr 

elevi 
Specializarea 

Media 

generală / 

elev 

Total absenţe / 

elev 

Total absenţe  

nemotivate / 

elev 

1 XI A Oanea Călin 33 M. I. I. 7,53 69,33 21,18 

2 XI B Rusu Constantin 29 M. I. I. 7,52 82,58 31,44 

3 XI C Jelea Monica 34 Filologie Intensiv Engleză 8,40 66,00 36,55 

4 XI D Grigoraş Gabriela 29 Ştiinţe ale naturii 8,61 42,72 11,00 

5 XI E Roşu Rodica 29 Ştiinţe ale naturii 8,35 42,48 11,37 

6 XI F Orhian Olga 31 Ştiinţe ale naturii 7,78 44,61 18,12 

1 XII A Miron Dorel 25 M. I. I. 8,04 34,72 14,12 

2 XII B Rusu Dorin 27 M. I. I. 7,35 91,62 35,14 

3 XII C Bodnar Loredana 
12 M. I. I. 7,79 

67,31 7,75 
20 M. I. I. Intensiv Engleză 7,88 

4 XII D Chifan Florentina 36 Filologie  8,31 52,91 28,83 

5 XII E Pintilie Ştefan 31 Ştiinţe ale naturii 8,38 82,54 22,70 

6 XII F Florea Svetlana 24 Ştiinţe ale naturii 8,33 77,41 20,41 

7 XII G Rotaru Daniela 26 Ştiinţe ale naturii 7,69 83,57 22,15 
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e) Viaţa elevilor: 

 120 elevi interni; 

 41 elevi cazaţi la gazdă; 

 160 elevi navetişti; 

 368 elevi localnici 

f) Tendinţe în ultimii ani: 

 Se observă o creştere a numărului de elevi proveniţi din mediul rural,datorită în 

primul rând, modului de admitere în liceu şi în al doilea rând posibilităţii de cazare în 

internatul şcolii. 

g) Opţiuni şcolare la terminarea cursurilor: 

 Marea majoritate a absolvenţilor se înscriu la o formă de învăţământ superior, pe 

care o şi urmează. Se constată o creştere a interesului pentru facultăţile cu profil 

economic, cu profil medical şi de calculatoare şi o scădere a interesului pentru facultăţile 

cu profil, juridic şi mai ales pentru cele de ştiinţe ale educaţiei 

Aceste opţiuni impun de cele mai multe ori şi alegerea secţiei la admiterea în liceu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proiect de Dezvoltare Instituţională 2015-2020 

 

Pagina 50 

 

I.2. Resurse umane. Personalul  încadrat 
 

An şcolar 2015-2016 

Septembrie 2015 

I.2.2. Personalul didactic  

Personal didactic 

angajat: 
Total 

Cadre didactice 

titulare 

Cadre didactice 

detaşate 

Cadre didactice 

suplinitoare 

Cadre didactice 

angajate 
54 40 9 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

Număr personal didactic calificat: 
Număr personal 

didactic 

Necalificat 
Cu 

doctorat 
Cu  

gradul I 
Cu  

gradul II 

Cu 

definitivat 
Debutant 

3 33 9 8 1 0 
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I.2.3. Personalul didactic auxiliar 

 Total personal didactic auxiliar 15. Distribuţia personalului didactic auxiliar, în 

funcţie de calificări:   

CALIFICAREA 
POSTURI 

NORMATE 
POSTURI 
OCUPATE 

Bibliotecar 1 1 

Secretar 2 2 

Administrator financiar  3 3 

Administrator patrimoniu 1 1 

Informatician 2 2 

Inginer de sistem 1 1 

Laborant 2 2 

Pedagog  2 2 

Supraveghetor noapte 1 1 

T O T AL  15 15 

 

I.2.4. Personalul nedidactic (administrativ) 

Total personal nedidactic angajat 17. Distribuţia personalului nedidactic angajat, în 

funcţie de calificări:   

CALIFICAREA 
POSTURI 

NORMATE 
POSTURI 
OCUPATE 

Bucătar 2 2 

Muncitor 2 2 

Fochist 3 3 

Îngrijitor 6 6 

Paznic 2 2 

Spălătoreasă 2 2 

T O T AL  17 17 
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I.3. Elemente de cultură organizaţională 
 

Cultura organizaţională este caracterizată printr-un ethos profesional înalt. Valorile 

dominante sunt: egalitate şi echitate în relaţiile interpersonale, cooperarea, munca în 

echipă, respectul reciproc, ataşamentul faţă de elevi, respectul pentru profesie, libertate de 

exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţa de afirmare. Se întâlnesc şi 

cazuri de rutină, conservatorism, automulţumire, reduse, însă, ca pondere.  

 A fost elaborat Regulamentul de ordine interioară precum şi Regulamentul de 

funcţionare  a liceului, documente care cuprind norme privind atât activitatea elevilor, cât şi 

a cadrelor didactice, a parintilor şi a întregului personal al şcolii. 

 Climatul organizaţiei şcolare este unul deschis, caracterizat prin dinamism şi grad înalt 

de angajare a membrilor instituţiei şcolare. Este un climat stimulativ, care oferă satisfacţii, 

relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc. 

Conducerea şcolii este receptivă la sugestiile profesorilor, face aprecieri frecvente şi 

obiective la adresa acestora, le respectă competenţa, le oferă o largă autonomie, îi sprijină 

şi evită un control strict birocratic. Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-

educativă şi în conduita cadrelor didactice. 

Au fost editate  o serie de publicaţii: 

 Revista şcolii „ADOLESCENŢI ”- revistă semestrială, conţine articole, informaţii din 

viaţa şcolii, încercări literare ale elevilor etc.; 

 Revista M.I.F. – revista anuală de matematica,fizică, informatică 

 Revista TEENAGE CULT – revista anuală de limba engleză 

 Sigla Colegiului - se află pe antetul acestui proiect 

 Motouri devenite deja tradiţionale: „O şcoală urcă sau coboară în funcţie de 

profesorii care o slujesc!” (Şt. Bîrsănescu) – motto - ul folosit în toate; 

 Uniforma şcolii: ţinuta neagră compusă din pantalon sau (fustă fete) , sacou însoţit de 

ecusonul cu sigla colegiului; 

 Festivităţi de deschidere şi închidere a anului şcolar; 

 Omagierea patronului spiritual al colegiului- Spiru –Haret 

 Zilele colegiului – Luna mai 

 Balul Bobocilor ; 

 Festivitatea de finalizare a cursurilor la clasa a XII- a - Curs Festiv  

 Balul Absolvenţilor 

 Pagina WEB a colegiului. 
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I.4. Proiectul dezvoltarii resurselor umane pe termen mediu 2015-2020 

I.4.1. Priorităţi la nivelul unităţii 

Proiectarea evoluţiei resurselor umane la nivelul unităţiii în perioada 2015-2020 

presupune o atentă analiză de tip SWOT (realizată mai sus ) integrată analizei realizată la 

nivelul întregii activităţi a unităţii pe următoarele coordonate:  

 Realizarea de recensăminte ale populatiei şcolare - periodic pentru a surprinde 

dinamic populaţia şcolară, evoluţia ei.  

 Analiza planului cadru de încadrare, cu accent pe numărul de clase, numărul de ore 

corelat cu încadrarea cu profesori titulari şi repartizarea orelor rămase, în baza Legii Educaţiei 

Naţionale Nr.1/ 1an.2011, cu modificările ulterioare. 

 Realizarea unui studiu privind pensionarea la limită de vârstă a personalului didactic 

şi nedidactic.  

 Stabilirea unui raport între elevii veniţi şi elevii plecaţi şi aplicarea concluziilor şi 

pentru 2015-2020, în vederea stabilirii numărului de elevi înmatriculaţi pe clase şi nivele de 

studiu. 

 Starea sănătăţii cadrelor didactice - eventuale pensionări pe caz de boală sau 

incapacitate de muncă.  

 Impactul mobilităţii cadrelor didactice asupra procesului de predare - învăţare, cu 

accent pe încadrarea personalului didactic  

 O bună colaborare cu şcolile din oraş (parteneriate, programe în comun, vizite, 

serbări) 

I.4.2. Priorităţi naţionale:  

 1. Implementarea metodelor de învăţare centrată pe elev;  

 2. Dezvoltarea parteneriatelor cu agenţii economici, instituţii şi ONG- uri;  

 3. Dezvoltarea curriculelor, inclusiv ale celor de dezvoltare locală; 

 4. Elaborarea şi dezvoltarea standardelor de formare profesională; 

 5. Formarea continuă (metodica specifică a fiecărei discipline); 

 6. Asigurarea calităţii în educaţie prin predare – învăţare şi chiar cercetare care să 

contribuie la dezvoltarea personală şi profesională a elevilor;  

 7. Asigurarea orientării profesionale şi consilierii pentru construirea carierei;  
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 8. Utilizarea tehnicii de calcul (IT) în predare;  

 9. Îmbunătăţirea şi modernizarea bazei material existente;  

 10. Asigurarea unui management educaţional de înaltă performanţă; 

 11. Oferirea de şanse egale elevilor în educaţie indiferent de naţionalitate, sex sau 

minoritate;  

 12. Dezvoltarea unor auxiliare didactice, materiale didactice pentru formare 

diferenţiată;  

 13. Asigurarea condiţiilor pentru desăvîrşirea integrării europene.  

I.4.3. Priorităţi şi obiective locale 

 1. Dezvoltarea capacităţii de orientare şcolară şi profesională ;  

 2. Dezvoltarea parteneriatului ŞCOALĂ - COMUNITATEA LOCALĂ;  

3. Prognoze sectoriale pe termen mediu şi lung;  

4. Prevenirea şi reducerea abandonului şcolar; 

5. Reducerea absenteismului. 
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I.5. Resurse materiale şi financiare 

 

I.5.1.  Baza materială a şcolii 

 o clădire cu 16 săli de curs;  1 sală de sport   

 14 cabinete  teren de sport 

 8 cabinete metodice  internat mixt, cu 144 locuri 

 1 cabinet Asociaţia Ştiinţifică „Spiru Haret”  cantină cu 100 locuri/serie 

 1 sală şedinţă (Aulă)  centrală termică proprie 

 1 sală Multimedia  1 atelier 

 o bibliotecă cu 17.487 volume  

 10 laboratoare  

 166 calculatoare legate în reţea şi conectate la 

INTERNET 

 

 

I.5.2.    Finanţarea unităţii şcolare 

 Finanţarea se realizează de la bugetul local (fondul de salarii, reparaţii, investiţii, 

întreţinere, obiecte de inventar), prin activităţi autofinanţate, resurse extrabugetare 

(închirieri de spaţii, regie internat şi cantină), de la fondul comitetului de părinţi, prin donaţii 

şi sponsorizări în bani şi materiale. 

BUGETUL DE STAT 

           - RON - 

Nr. 

Crt. 

Destinaţia pentru care s-au utilizat 
fondurile 

01.01. 2015 – 30.11. 2015 

1. Salarii bacalaureat 18.155 

2. Transport pentru elevi 54.562 

3. Bani de liceu + Burse R.Moldova + 
Cazare 

237.905 

 TOTAL 310.622 

 

 
BUGETUL LOCAL 
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 Situaţia finanţării de la bugetul local în perioada 01.01.2015–30.11.2015 se prezintă 
astfel: 
                  - RON - 

Nr. 

Crt. 
Denumirea indicatorului 

Plăţi efectuate 

01.01.2015– 30.11.2015 

1. Cheltuieli de personal 3.056.022 

2. Cheltuieli materiale 628.630 

3. Investiţii 199.949 

4. Burse 14.396 

 TOTAL  3.898.997 

 

 La capitolul Cheltuieli materiale s-au făcut următoare cheltuieli 

                - RON - 

Nr. 
Crt. 

Denumirea 
indicatorului 

Plăţi 
efectuate 

  01.09.2014 - 
31.08.2015 

Explicaţii 

1. 

 Încălzire + gaze 

naturale+energie 

electrică 

210.941 

-139.147 lei pentru consumul de gaze 

necesar pentru încălzire, prepararea apei 

calde şi pentru prepararea hranei,  

-71.794 lei pentru consumul de energie 

electrică din şcoală şi cămin.  

2 Apă canal salubritate 62.799 Consum apă 

3 Convorbiri telefonice 2.344 Romtelecom + RCS & RDS 

5 
Alte materiale şi 

prestări de servicii 
19.973 

-5.826 lei deratizare în şcoală şi cămin. 

-14.147 lei sistem audio 

6 Reparaţii curente 299.079 
Renovare cantină 

Renovare scară profesori. 

7 Investiţii 199.949 
Anvelopare termica corp cladire A. 

Dotare cantină 
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ACTIVITATEA EXTRABUGETARĂ 

 În perioada 01.01.2015– 30.11.2015, s-au realizat următoarele venituri: 

                 - RON - 

Nr. 

Crt. 
Felul venitului 

Valoarea încasată  

01.01.2015– 30.11.2015 

TOTAL VENITURI 402.511 

1. Masă + Regie cantină + cazare 390.133 

2. Taxă ECDL 12.377 

Veniturile încasate s-au utilizat astfel: 

PENTRU ACTIVITĂŢILE DIN LICEU 

             - RON - 

Nr. 

Crt. 
Denumirea indicatorului 

Plăţi efectuate 

   01.01.2015 – 
30.11.2015 

Explicaţii 

TOTAL PLĂŢI 344.503  

CHELTUIELI  MATERIALE  344.503   

1. - Timbre + Telefon + Internet 4.003 Abonament Orange şi timbre  

2. - Materiale de curăţenie 8.103 
Materiale curăţenie pentru 

cămin, cantină şi şcoală 

3. - Alimente cantină 264.871 
Alimente pentru prepararea 

hranei la cantină 

4. - Obiecte inventar  28.104 

Sistem fixare mochetă, 

mochetă intrare, vitrine 

expunere sport, mască 

calorifere, jaluzele cantină, 

scaune, echipamemnt sportiv 

5. Furnituri de birou 4.750  

6. Reparaţii curente 40.672 
Montare parchet,uşi 

laboratoare, ştablat.burlane 
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I.6. Analiza SWOT 
 

I.6.1.  Puncte tari 

 încadrare cu personal didactic şi nedidactic calificat - 100%; 

 medie de vârstă coborâtă a profesorilor, un colectiv didactic în continuă întinerire; 

 un număr mare de profesori cu înaltă pregătire ştiinţifică şi psihopedagogică, 68,18% 

cu gradul didactic I sau II, pregătire recunoscută şi de I.Ş.J., 14 au gradaţii de merit, 

1 profesor metodist; 

 elevi cu o pregătire preliminară bună; 

 procent ridicat de promovabilitate - 89,2% la 15 iunie 2015 şi 99,71% la 15 

septembrie 2015; 

 procent mare al elevilor cu medii generale între 8-10 - 65,7%  pe şcoală din care la 

clasa a IX-a 56,58%, clasa a X-a 61,49%, clasa a XI-a 76,97%, clasa a XII-a 

67,77%; 

 rezultate  bune la examenele finale (75,37% procent de promovare a examenului de 

bacalaureat); 

 posibilitatea elevilor de a obţine atestate profesionale (la clasele de matematică 

informatică bilingve şi cele de matematică informatică intensiv 95 elevi au obţinut 

aceste atestate în mai 2015, din care 61 elevi cu note între 9 şi 10); 

 elevi proveniţi în majoritate, din familii închegate cu situaţie materială relativ bună 

 baza materială corespunzătoare în proporţie de 90%; 

 existenţa internatului şi cantinei - puncte de atracţie pentru elevii din mediul rural; 

 un plan de şcolarizare variat, o ofertă largă de secţii şi specializări - pe fiecare nivel; 

 existenţa claselor intensive, în special a celor de informatică şi limba engleză; 

 ofertă curriculară bogată, variată, structurată în pachete corespunzătoare unor 

traiecte educaţionale, al căror punct final corespunde celor mai diverse aspiraţii ale 

elevilor; 

 studiul limbi germane, ca a II-a limbă modernă; 

 o cultură organizaţională bine dezvoltată, cu elemente specifice  uniforma, sigla ş.a.; 

 activităţi extraşcolare variate atractive; 

  o popularizare intensă a ofertei educaţionale prin mass-media, pliante distribuite în 

şcolile generale, mape de prezentare a liceului, participare la Târgul educaţional al 

liceelor organizat de C.J.R.A.E., întâlniri directe cu elevii claselor a VIII- a; 

 

 



Proiect de Dezvoltare Instituţională 2015-2020 

 

Pagina 60 

I.6.2.  Puncte slabe 

 spaţiu de învăţământ la limită; 

 bază materială necorespunzătoare în proporţie de 60% - în special în laboratoarele 

de fizică, chimie, biologie; 

 lipsa fondurilor necesare achiziţionării de carte şcolară, din bibliografia prevăzută de 

programele actuale; 

 inerţie din partea unor profesori în aplicarea metodelor moderne instructiv - 

educative; 

 activitate mulţumitoare a unor comisii metodice; 

 implicarea unui număr destul de redus de profesori în viaţa şcolii şi în activitatea 

extraşcolar; 

 număr mare de absenţe nemotivate; 

 nu există un parteneriat real cun părinţii, relaţia cu aceştia reducându-se la 

şedinţele semestriale şi la scurte discuţii pe holul şcolii. 

I.6.3. Oportunităţi 

 localizarea geografică - şcoală din imediata vecinătate a centrului municipiului 

reşedinţă de judeţ inconjurată de 3 şcoli generale care pot furniza elevi, absolvenţi 

ai clasei a-VIII-a; 

 relaţii de parteneriat cu şcoli din străinătate. 

I.6.4.  Ameninţări 

 modul în care se realizează în prezent admiterea în liceu; 

 interes tot mai slab al elevilor pentru studiu; 

 venituri bugetare insuficiente pentru dezvoltarea bazei materiale a şcolii; 

 situaţia economică precară a zonei; 

 starea materială şi financiară precară a unor părinţi; 

 lipsa de motivare în învăţare a unor elevi; 

 motivare materială slabă a personalului din învăţământ. 

 majoritatea elevilor provin din medii sociale defavorizate. 
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I.7. Analiza  P.E.S.T. 
 

I.7.1. Factori politici:  

 descentralizarea structurilor de decizie 

 distribuţia puterii între partidele politice la nivelul local 

 existenţa la nivel local a unor consilieri cadre didactice 

 existenţa în Consiliul de Administraţie al şcolii a unui reprezentant al primarului şi a doi 

reprezentanţi ai Consiliului local 

 politica de coeziune şi integrare europeană. 

I.7.2. Factori economici: 

 scăderea drastică a potenţialului economic al zonei, 

 dezvoltare preponderent comercială 

 insuficienţa resurselor financiare alocate învăţământului 

 nivelul slab al venitului localnicilor 

 agentii economici nu sunt suficient de sensibili la nevoile financiare ale şcolii 

 lipsa unei legislaţii motivaţionale pentru agentul economic astfel încât sponsorizările 

pentru şcoală să fie mai facile 

 politica de finanţare pe baza de proiecte şi programe a U.E. 

I.7.3. Factori sociali: 

 şomaj ridicat 

 nivel de trai mediu spre  scăzut 

 plecarea părinţilor la muncă în străinătate 

 mulţi copii lăsaţi de părinţi în grija rudelor sau vecinilor datorită migrării forţei de muncă 

în alte ţări, 

 influenţa nu totdeauna pozitivă a mass-mediei, 

 educaţia nu este văzută ca un mijloc de promovare socială şi economică, 

 asistenţa socială precară, 

 oportunitatea unei oferte extinse pe piaţa muncii în contextul dezvoltării europene 

 reducerea populaţiei şcolare 
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I.7.4. Factori tehnologici: 

 globalizarea 

 pătrunderea tehnologiei moderne întâmpină dificultăţie financiare 

 unităţile şcolare nu dezvoltă suficient servicii de educare a adulţilor pe domenii de 

activitate 

 interes prea scăzut pentru utilizarea tehnologiei informaţiei în scopul dezvoltării 

relaţiilor interinstituţionale 

I.8. Colegiul  Naţional  de  Informatică  „SPIRU  HARET” 
   - Leadership  organizaţional -  
 

 Analiza calităţii învăţământului, prin intermediul unor date statistice sau prin 

evidenţierea unor activităţi didactice, ne îndreptăţeşte să afirmăm că în anul şcolar 2014 – 

2015 Colegiul Naţional de Informatică „Spiru Haret” a oferit partenerilor săi: elevi, părinţi, 

comunitate un model educaţional. Bazat pe reconceptualizarea curriculumului, în acord cu 

realitatea socială şi economică, acest model are drept obiectiv conceptul de educaţie 

permanentă. Adevărată organizaţie, colegiul a valorificat tot ce este viabil din experienţa 

cadrelor didactice, alături de o politică educaţională bazată pe flexibilitate şi adaptabilitate. 

 Acest model educaţional se bazează pe o „tehnologie” a finalităţilor şi selectării 

conţinuturilor în funcţie de obiectivul fundamental al educabilului, accesul la o educaţie 

bazată pe autoformare şi autodezvoltare. Obiectivitatea acestei analize, asumarea pe 

baza acesteia, a aspectelor ce implică ameliorarea calităţii, denotă existenţa unei strategii 

manageriale, bazată pe consecvenţă în urmărirea scopurilor, dezvoltare profesională şi 

implicare din partea cadrelor didactice, dezvoltare instituţională şi inovare în 

managementul conducătorilor unităţii, dezvoltarea parteneriatelor şi responsabilitatea 

publică a tuturor. 

 În concluzie, aceste aspecte demonstrează existenţa unei strategii a concurenţei 

bazată pe coordonare şi colaborare. Manageri, cadre didactice, elevi, părinţi sau instituţii 

partenere descoperă la Colegiul Naţional de Informatică „Spiru Haret” o şcoală modernă. 

 Afirmarea şi confirmarea statutului de lider în educaţie sunt susţinute prin abordarea 

originală a acestui concept – educaţia – în funcţie de mai mulţi factori: procesul de 

învăţământ, beneficiarii educaţiei şi mecanismele de administraţie şi control. 

 Procesul de predare – invăţare şi evaluare a situat întotdeauna în centrul 

preocupărilor elevul, nevoile şi capacităţile de învăţare ale acestuia. Metode moderne de 

predare, apărarea drepturilor şi libertăţilor elevilor, siguranţa sănătăţii, respectul 
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personalităţii acestora, fac posibil transferul spre o etapă superioară de percepţie a şcolii, 

reper important în cariera elevului. 

 Prin oferta educaţională, oportunităţile oferite (educaţie non-formală, parteneriate şi 

proiecte), prin respectarea drepturilor sale, elevul alege această şcoală în funcţie de 

motivaţii superioare: prestigiul profesional, educaţie – demnitate. 

 Mecanismele de administraţie şi control fac posibilă atragerea de fonduri, 

implementarea unor programe şi proiecte educaţionale menite să ofere profesorilor şi 

elevilor o viziune nouă asupra şcolii: sistem educaţional şi social ce are ca finalitate 

formarea completă a beneficiabilului educaţiei. 
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ŢINTE ŞI OPŢIUNI STRATEGICE 
 

II.1. Ţinte  şi obiective  strategice 

 

ŢINTE  

STRATEGICE 

OPŢIUNI STRATEGICE ŞI  

ACŢIUNI 

T.1. - Dezvoltarea  CDŞ în raport cu opţiunile, 

interesele şi aptitudinile elevilor, în 

concordanţă cu solicitările părinţilor şi 

cerinţele pieţei forţei de muncă  

O1 - Diagnoza mediului social şi economic 

O2 - Corelarea ofertei CDŞ cu cerinţele pieţei 

forţei de muncă. 

O3 - Îmbunătăţirea rezultatelor obţinute de elevi  

la examenul de bacalaureat. 

T.2 .- Implementarea sistemului AeL şi TIC în 

predarea a cât mai multor discipline. 

O1 - Îmbunătăţirea competenţelor digitale ale 

elevilor de la ştiinţele naturii 

O2 - Accesul în laboratoarele de informatică 

pentru desfăşurarea  unui număr mai mare de 

ore şi la alte discipline 

O3 - Introducerea şi crearea de softuri 

educaţionale la toate disciplinele. 

T.3. - Gestionarea, întreţinerea şi menţinerea 

funcţionalităţii patrimoniului colegiului şi 

continuarea modernizării bazei materiale de 

care dispune unitatea şcolară. 

O1 - Îmbunătăţirea confortului elevilor- prin 

alimentarea cu apă caldă a grupurilor sanitare 

din colegiu. 

O2 Asigurarea confortului termic, scăderea 

pierderilor de energie şi a costurilor aferente 

 
 

 

C A P I T O L U L  II 
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ŢINTE  

STRATEGICE 

OPŢIUNI STRATEGICE ŞI  

ACŢIUNI 

T.3. - Gestionarea, întreţinerea şi menţinerea 

funcţionalităţii patrimoniului colegiului şi 

continuarea modernizării bazei materiale de 

care dispune unitatea şcolară. 

O3 - Îmbunătăţirea desfăşurării orelor de 

educaţie fizică prin amenajarea unei săli de 

sport deasupra cantinei liceului. 

O4 - Igienizarea, îmbunătăţirea ambientului şi 

creşterea confortului în sălile de clasă şi a sălii 

de sport 

O5 – Îmbunătăţirea procesului instructiv-

educativ prin achiziţionarea de materiale 

didactice pentru toate disciplinele de 

învăţământ. 

O6 - Asigurarea accesului eficient la informaţii şi 

creşterea numărului de cititori. 

O7 – Izolarea şi oprirea deteriorării clădirii 

căminului ca urmare a infiltraţiilor de apă. 

O8 -  Modernizarea  cantinei şcolii.  

O9 - Modernizarea camerelor şi băilor din 

internat. 

O10 - Înfrumuseţarea şi crearea unui ambient 

plăcut  pentru profesori. 

O11 - Redimensionarea accesului în clădirea 

colegiului. 

O12 - Modernizarea tuturor cabinetelor profe-

sorilor. 

O13 -Îmbunătăţirea şi optimizarea desfăşurării 

orelor de educaţie fizică. 
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ŢINTE 

STRATEGICE 

OPŢIUNI STRATEGICE ŞI 

ACŢIUNI 

T.3.- Gestionarea, întreţinerea şi menţinerea 

funcţionalităţii patrimoniului colegiului şi 

continuarea modernizării bazei materiale de 

care dispune unitatea şcolară. 

O14 - Modernizarea spaţiilor şcolare prin: 

 schimbarea uşilor 

 înlocuirea parchetului din sălile de clasă 

 reamenajarea parcului existent în curtea 

şcolii. 

O15 - Îmbunătăţirea spaţiului de recreere a 

elavilor 

O16 - Securizarea accesului în laboratoarele de 

informatică. 

O17 - Securizarea accesului în perimetrul 

colegiului. 

O18 - Asigurarea deplasării în siguranţă a 

elevilor şi a personalului unităţii de învăţământ. 

O19 - Crearea unui spaţiu adecvat necesar 

desfăşurării activităţilor  Cercului de astronomie 

O20 - Asigurarea unor condiţii corespunzătoare 

de cazare pentru oaspeţi. 

O21 - Asigurarea condiţiilor de procurare a unor 

produse alimentare proaspete şi de bună 

calitate în condiţii de maximă siguranţă.  

O22 - Asigurarea unor condiţii optime pentru 

realizarea igienei personale a elevilor. 

O23 - Îmbunătăţirea habitatului şcolar în cămin 

prin amenajarea unui oficiu destinat elevilor din 

căminul liceului. 
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ŢINTE 

STRATEGICE 

OPŢIUNI STRATEGICE ŞI 

ACŢIUNI 

T.4. - Încadrarea cu personal didactic cu o 

foarte bună pregătire ştiinţifică şi metodică, 

receptiv la nou şi interesat de perfecţionare 

şi formare continuă a cărui activitate să 

conducă la eficientizarea şi modernizarea 

procesului  instructiv educativ 

O1 - Promovarea egalităţii şanselor şi evitarea 

discriminării elevilor. 

O2 - Adaptarea strategiilor de personalizare a 

procesului instructiv-educativ (predare – 

învăţare – evaluare). 

O3 - Asigurarea şi desfăşurarea unui proces  

instructiv-educativ în condiţii de siguranţă 

deplină. 

O4 - Îmbunătăţirea procesului  instructiv-

educativ prin participarea cadrelor didactice la 

cursuri de formare continuă 

O5 - Modernizarea procesului instructiv educativ 

prin utilizarea  în activitatea didactică  a 

rezultatelor participării la programele de formare 

a cadrelor didactice. 

O6 - Utilizarea în procesul instructiv educativ a 

competenţelor dobândite în urma participării la 

cursurile de formare. 

O7 - Includerea în proiectarea didactică a 

noţiunilor şi activităţilor însuşite în urma 

parcurgerii cursurilor de formare de cadrele 

didactice. 

O8 - Optimizarea competenţelor de lectură 

pentru ameliorarea performanţelor şcolare ale 

elevilor. 

O9 - Creşterea performanţei şcolare 
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ŢINTE 

STRATEGICE 

OPŢIUNI STRATEGICE ŞI 

ACŢIUNI 

T. 4. - Încadrarea cu personal didactic cu o 

foarte bună pregătire ştiinţifică şi metodică, 

receptiv la nou şi interesat de perfecţionare 

şi formare continuă a cărui activitate să 

conducă la eficientizarea şi modernizarea 

procesului  instructiv educativ 

O10 - Obţinerea unor premii sau menţiuni la  

concursurile şi olimpiadele şcolare la fiecare 

disciplină. 

O11 - Promovabilitate de peste 85% la examenul 

de bacalaureat. 

O12 - Urmărirea traiectului şcolar şi profesional 

ulterior cel puţin pentru un eşantion repre- 

zentativ din rândul fiecărei promoţii de 

absolvenţi. 

O13 - Implicarea activă a părinţilor, a comunităţii 

locale, a celorlalte instituţii educative, în 

formarea unor atitudini pozitive a tinerilor faţă de 

valorile societăţii în care urmează să se 

integreze. 

T.5. – Creşterea prestigiului şi vizibilităţii  

colegiului în cadrul comunităţii şi la nivel 

naţional. 

O1 - O mai bună diseminare a problemelor şi 

activităţilor colegiului în comunitate. 

O2 - Promovarea imaginii colegiului în mass-

media. 

O3 - Promovarea imaginii şi ofertei colegiului în 

comunitatea locală 

T. 6. - Scăderea absenteismului şi prevenirea 

eşecului şcolar şi creşterea performanţelor 

elevilor capabili  abandonului şcolar 

O1 - Îmbunătăţirea frecvenţei şi scăderea aban-

donului şcolar 

O2 - Remedierea situaţiei constatate prin luarea  

măsurilor corespunzătoare 
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ŢINTE 

STRATEGICE 

OPŢIUNI STRATEGICE ŞI 

ACŢIUNI 

T. 7. - Diversificarea activităţilor 

extracurriculare 

O1 - Ameliorarea competenţelor de lectură, 

îmbunătăţirea competenţelor necesare obţinerii 

permisului ECDL, competenţelor lingvistice de 

tip Cambridge, prin organizarea de cercuri 

pentru elevii.  

O2 - Realizarea de reviste şcolare. 

O3 - Organizarea şi desfăşurarea unor 

concursuri, simpozioane şi sesiuni de 

comunicări ştiinţifice. 
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T.1. Dezvoltarea CDŞ în concordanţă cu opţiunile, interesele şi aptitudinile elevilor, precum şi cu solicitările părinţilor şi 
cerinţele pieţei forţei de muncă 

Obiectiv 1: Corelarea ofertei CDŞ cu opţiunile şi aptitudinile  elevilor, solicitările părinţilor cu  cerinţele pieţei forţei de muncă şi 

infrastructura de care dispune colegiul.  

Obiectiv 2. Corelarea ofertei CDŞ cu cerinţele pieţei forţei de muncă. 

Obiectiv 3. Îmbunătăţirea rezultatelor obţinute de elevi la examenul de bacalaureat. 

Mecanisme de asigurare a calităţii: 

 Evaluarea, atât din punct de vedere ştiinţific cât şi metodic, a programelor intocmite  pentru disciplinele opţionale, precum şi a 

modului de  respectare a planificărilor calendaristice intocmite pentru aceste discipline. 

 Monitorizarea modului de derulare a activităţilor educative / extraşcolare şi a orelor de curs opţional. 

 Identificarea nevoilor de eficientizare a orelor de curs opţional, a activităţilor educative prin mijloace de învăţământ moderne, care să 

asigure aplicabilitate practică. 

 Aplicarea de chestionare elevilor şi părinţilor pentru a măsura gradul de atractivitate şi eficienţă a acestor discipline. 

 Realizarea de proiecte de valorificare a rezultatelor/produselor activităţilor 

Scurtă descriere a problemei şi a motivelor pentru care reprezintă un aspect care necesită îmbunătăţire. 

 Şcoala trebuie să vizeze nu numai educarea şi formarea unor tineri bine instruiţi ci şi pregătirea de absolvenţi direct angajabili şi 

imediat productivi, să contribuie la dezvoltarea maximă a potenţialului intelectual şi artistic, să vină în întimpinarea nevoilor de formare a 

adulţilor în domeniul economic şi tehnologic. Descreşterea alertă şi alarmantă  a ofertei de locuri de muncă calificată, menţinerea ofertei 

de locuri de muncă necalificată sau slab calificată, dezvoltarea rapidă în plan tehnologic, diseminarea şi punerea în practică a noilor 

curente economice/tehnologice, cer din partea şcolii o din ce în ce mai mare flexibilitate, capacitate de adaptare şi obţinerea unui nivel 

ridicat de educaţie şi formare a viitoarei forţe de muncă. 
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ACTIVITĂŢI RESPONSABIL TERMEN 
INDICATORI DE  

REALIZARE 
PARTENERI 

A.1. Propunerea de oferte 

a CDŞ şi  selectarea cu 

atenţie a disciplinelor la 

care se alocă ore de 

curriculum aprofundat şi 

curriculum extins. 

Director 

Prof. Virginel Iordache 

Director adj 

Prof. Anişoara Huţupaş  

Comisia de curriculum 

Aprilie-Mai 2016 

Aprilie-Mai 2017 

Aprilie-Mai 2018 

Formarea si dezvoltarea 

competenţelor derivate din oferta 

educaţională (lingvistice, digitale, 

practice,  artistice etc.) 

I.S.J.  Suceava, 

C.C.D. „George Tofan” 

Suceava, 

Comitetul reprezentativ 

al părinţilor 

A.2. Realizarea 

profesionistă şi în termen 

a  miniprogramelor şcolare 

pentru disciplinele 

opţionale alese de elevi şi 

părinţi. 

Responsabilii Comisiilor 

metodice 

Mai 2019   
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T.2. – Continuarea demersurilor de implementare a sistemului AeL şi TIC în predarea a cât mai multor discipline. 

Obiectiv 1: Accesul în laboratoarele de informatică pentru desfăşurarea  unui număr mai mare de ore şi la alte discipline. 

Obiectiv 2. Introducerea de noi softuri educaţionale la toate disciplinele. 

Obiectiv 3. Îmbunătăţirea competenţelor digitale ale elevilor de la specializările ştiinţele naturii şi filologie 

Mecanisme de asigurare a calităţii: 

 Evaluarea softurilor achiziţionate şi create. 

 Monitorizarea activităţilor desfăşurate în sistem AeL şi TIC. 

 Identificarea nevoilor de eficientizare a orelor de curs, a activităţilor educative prin utilizarea de mijloace de învăţământ moderne. 

 Aplicarea de chestionare elevilor pentru a măsura gradul de atractivitate şi eficienţă a orelor în sistem AeL 

Scurtă descriere a problemei şi a motivelor pentru care reprezintă un aspect care necesită îmbunătăţire.  

 Şcoala trebuie să vizeze nu numai educarea şi formarea unor tineri bine instruiţi ci şi pregătirea de absolvenţi direct angajabili şi 

imediat productivi, să contribuie la dezvoltarea maximă a potenţialului intelectual, să vină în întâmpinarea nevoilor de formare a adulţilor 

în domeniul economic si tehnologic . Societatea informaţională produce schimbări fundamentale în existenţa colectivă şi individuală.  

 Rolul sistemului educaţional este acela de a forma o nouă cultură a educaţiei şi comunicării tot atât de necesară unui cetăţean 

european ca şi cultura civică. Pentru ca noile tehnologii să aducă un beneficiu complet educaţiei, şcoala trebuie să-şi modernizeze 

viziunea managerială, să formeze cadrele didactice în spiritul fenomenului de globalizare  a tehnicii IT şi să fie pregătită pentru a putea 

implementa şi utiliza adecvat tehnologiile multimedia. Implementarea acestei strategii cere ca profesorii să fie pregătiţi în acest domeniu 

şi să-şi schimbe optica de predare şi modul de interacţiune cu elevii. Mai mult, datorită  numărului mare de ore de informatică, accesul in 

laboratoarele de informatica este limitat  pentru celelalte discipline de studiu. 

 



Proiect de Dezvoltare Instituţională 2015-2020 

 

Pagina 73 

ACTIVITĂŢI RESPONSABIL TERMEN 
INDICATORI DE  

REALIZARE 
PARTENERI 

A.1. Desfăşurarea a cât 

mai multor ore la toate 

disciplinele în  

laboratoarele AeL şi TIC 

Director  

Virginel Iordache 

Director adj.  

Prof. Huţupaş Anişoara   

Inginerul de sistem 

Roşioru Ionuţ 

2015-2020 Formarea şi dezvoltarea 

competenţelor la disciplinele 

menţionate. 

 SIVECO, M.E.C.S        

A.2. Achiziţionarea de  

softuri educaţionale, care 

să permită abordarea de 

manieră profesionistă a 

programelor şcolare 

Director  

Prof. Virginel Iordache 

Inginerul de sistem 

Informatician 

Analist programator 

Profesorii de informatică 

2015-2020 Softurile achiziţionate şi create I.S.J. Suceava 

SIVECO  

Consiliul Local 

A.3. Crearea de noi softuri 

educaţionale adaptate 

nevoilor elevilor şi 

profesorilor. 

Analist programator 

Profesorii de informatică 
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T.3. – Gestionarea, întreţinerea şi menţinerea funcţionalităţii patrimoniului colegiului şi  continuarea modernizării bazei 

materiale de care dispune unitatea şcolară 

Obiectiv 1: Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale 

Obiectiv 2. Înfrumuseţarea şi realizarea unui ambient plăcut pentru profesori şi elevi. 

Obiectiv 3. Întreţinerea şi  gestionarea in conformitate cu prevederile legale a patrimoniului colegiului 

Mecanisme de asigurare a calităţii: 

 Asigurarea unui buget corespunzător asigurării bazei materiale necesare. 

 Respectarea planului de buget al Colegiului National de Informatică ,,Spiru Haret” Suceava. 

 Efectuarea de întâlniri de lucru lunare ale membrilor C.A. şi a partenerilor implicaţi.  

 Respectarea tuturor prevederilor legale în ceea ce priveşte modul de derulare al achiziţiilor publice. 

 Monitorizarea periodică a stadiilor de realizare a lucrărilor şi  derulare a achiziţiilor  conform proiectelor propuse şi aprobate. 

Scurtă descriere a problemei şi a motivelor pentru care reprezintă un aspect care necesită îmbunătăţire 

 Societatea informaţională produce schimbări fundamentale în existenţa colectivă şi individuală. Rolul sistemului educaţional este 

acela de a forma o nouă cultură a educaţiei şi comunicării tot atât de necesară unui cetăţean european ca şi cultura civică. În acest 

context se impune îmbunătăţirea şi modernizarea bazei materiale precum şi crearea de noi spaţii necesare desfăşurării, în condiţii 

optime şi de maximă siguranţă, a procesului instructiv educativ. 

 De asemenea în condiţiile în care implementarea noilor softuri educaţionale, prevăzute de programele şcolare, necesită tehnică IT 

performantă, se impune cu acuitate achiziţionarea  a 60 staţii de lucru cu configuraţii care să permită instalarea softurilor moderne 

menţionate mai sus. În acelaşi context elevii nu pot fi privaţi de dreptul la mişcare, de practicarea a diferitelor sporturi de sală,  de 

confortul desfăşurării orelor de ed.fizică în sezoanele cu temperaturi scăzute şi din acest motiv este necesară o sală de gimnastică.  
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ACTIVITĂŢI RESPONSABIL TERMEN 
INDICATORI 

DE REALIZARE 

PARTENERI/ 

COLABORATORI 

A.1. Realizarea proiectelor tehnice 

A.2. Alocarea fondurilor necesare în 

buget  

A.3. Selectarea ofertelor de lucrări, 

prin aplicarea prevederilor legale 

privind achiziţiile publice 

Consiliul de administraţie 

Director  

Prof. Virginel Iordache  

Contabil şef  Vasilovici 

Iuliana 

Administrator patrimoniu 

Moscaliuc Liviu  

Preşedinte Comisie licitaţie-

prof. Roşu Rodica 

2015-2020 Proiect tehnic sala de 

gimnastică  

Sălile de clasă reparchetat 

Acoperişul colegiului înlocuit 

Cabinetul medical modernizat  

Inlocuit uşi camere cămin 

Repararea camerelor de cămin 

şi a sălilor de lectură 

 Achiziţionarea de calculatoare, 

videoproiectoare, imprimante 

xeroxuri, table magnetice. 

Consiliul Local 

Agenţi economici 

Comitetul 

reprezentativ al 

Părinţilor  

A.4. Transpunerea în practică a  

proiectului tehnic prin realizarea 

Caietului de sarcini şi efectuarea 

demersurilor legale pentru derularea 

licitaţiei publice. 

A.5. Alocarea fondurilor necesare în 

buget.  

Director   

Prof. Virginel Iordache 

Contabil şef 

Administrator 

Licitaţie - prof. Roşu Rodica 

2015-2020 Construcţia Sălii de gimnastică 

Modernizarea laboratoarelor 

de informatică prin dotarea cu 

calculatoare performante 

Parcul amenajat din curtea 

interioară a colegiului 

Consiliul Local 

Agenţi economici 

Comitetul 

reprezentativ al 

Părinţilor. 
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ACTIVITĂŢI RESPONSABIL TERMEN 
INDICATORI 

DE REALIZARE 

PARTENERI/ 

COLABORATORI 

A.6. Realizarea lucrărilor în cadrul 

activităţii Eco Şcoala-  prin 

amenajarea unui parc  dendrologic 

destinat elevilor din spaţiul verde 

existent. 

Coordonator Eco-Şcoala  Realizare de plantaţii de pomi 

şi arbuşti ornamentali 

 

A.7. Realizarea unor investiţii prin 

accesarea unor proiecte europene, 

sponsorizări şi/sau finanţări 

extrabugetare 

Director   

Prof. Virginel Iordache 

Contabil şef 

Responsabil proiecte 

europene 

Preşedinte Comisie Licitaţie 

- prof. Roşu Rodica 

2015-2020 Amenajarea unei săli de 

festivităţi prin redimensionarea 

pe verticală a cantinei 

Consiliul Local 

Agenţi economici 

Comitetul 

reprezentativ al 

părinţilor 
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T.4. - Încadrarea cu personal didactic cu o foarte bună pregătire ştiinţifică şi metodică, receptiv la nou şi interesat de perfecţionare şi 

formare continuă, a cărui activitate să conducă la eficientizarea şi modernizarea procesului instructiv educativ 

Obiectiv 1. Includerea în proiectarea didactică a noţiunilor şi a activităţilor însuşite în urma parcurgerii cursurilor de formare de cadrele 

didactice şi utilizarea în procesul instructiv educativ a competenţelor dobândite în urma participării la  aceste cursuri. 

Obiectiv 2. Promovarea egalităţii şanselor, evitarea discriminării elevilor şi adaptarea strategiilor de personalizare a procesului instructiv-

educativ. 

Obiectiv 3. .Promovabilitate de peste 85% la examenul de bacalaureat. 

Obiectiv 4. Urmărirea traiectului şcolar şi profesional ulterior cel puţin pentru un eşantion repre- zentativ din rândul fiecărei promoţii de 

absolvenţi. 

Obiectiv 5. Creşterea performanţei şcolare 

Mecanisme de asigurare a calităţii: 

 Elaborarea şi respectarea graficului de asistente / interasistenţe la ore. 

 Aplicarea/discutarea demersului didactic dupa fişe de evaluare. 

 Planificarea şi realizarea unor activităţi de formare pe teme date la nivelul unităţii şcolare 

 Analize comparative a rezultatelor şcolare ale elevilor la concursuri şi examene naţionale în fiecare an. 

Scurtă descriere a problemei şi a motivelor pentru care reprezintă un aspect care necesită îmbunătăţire 

 Calitatea activităţii didactice în şcoală este dată de capacitatea sa de a-şi multiplica efectele formative asupra elevilor şi de a evita acele 

situaţii în care învăţarea devine un proces de memorare a răspunsurilor date unor întrebări, pe care elevii înşişi nu şi le-au pus niciodată. 

Dezvoltarea metodelor activ-participative, centrate pe elev şi adoptarea unor strategii de personalizare în procesul instructiv educativ,  

multiplicarea canalelor de informaţie, standardizarea evaluării luând în calcul plusvaloarea, dezvoltarea teoriei inteligenţelelor multiple sunt 

câteva premise pentru valorificarea maximă a potenţialului intelectual şi a aptitudinilor elevilor. De asemenea practicarea unei evaluări continue 

bazată pe competenţele dobândite de elevi, o evaluare formativă şi în acelaţi timp stimulativă sunt deziderate pe care trebuie să le realizăm cu 

toţii. 
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ACTIVITĂŢI RESPONSABIL TERMEN 
INDICATORI 

DE REALIZARE 

PARTENERI/ 

COLABORATORI 

A.1. Familiarizarea cadrelor 

didactice cu strategiile moderne, 

motivaţionale de predare – învăţare 

prin organizarea în şcoală a unor 

cursuri de perfecţionare în acest 

sens. 

Director  

Prof. Virginel Iordache 

Director adj.  

Prof. Huţupaş Anişoara 

Consiliul de administraţie 

Responsabil cu formarea 

continuă 

Comisia C.E.A.C. 

2015-2020 Un număr mai mare de cadre 

didactice perfecţionate. 

I.S.J. Suceava 

C.C.D. “George 

Tofan” 

Universitatea 

“Ştefan cel Mare” 

Suceava 

A.2. Realizarea unui centralizator al 

stilurilor de învăţare ale elevilor. 

A.3. Monitorizarea şi implementarea 

procedurilor de observare a 

activităţilor de predare-învăţare. 

Director 

Prof. Virginel Iordache 

Director adj.  

Prof. Huţupaş Anişoara 

Consiliul de administraţie 

Responsabil cu formarea 

continuă 

Comisia C.E.A.C. 

2015-2020 Îmbunătăţirea situaţiei şcolare 

a tuturor elevilor. 
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ACTIVITĂŢI RESPONSABIL TERMEN 
INDICATORI 

DE REALIZARE 

PARTENERI/ 

COLABORATORI 

A.4. Elaborarea graficelor de 

pregătire suplimentară a elevor. 

A.5. Aplicarea măsurilor de 

remediere a deficienţelor 

constatate. 

A.6. Stimularea şi încurajarea 

elevilor pentru participarea la 

concursuri, olimpiade  

şcolare,cercuri ştiinţifice, etc. 

Director  

Prof. Virginel Iordache 

Director adj.   

Prof. Huţupaş Anişoara 

Consiliul de administraţie 

Responsabilii comisiilor 

metodice 

2015-2020 Creşterea performanţei şcolare Comitetul 

reprezentativ al 

părinţilor 
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T.5. - Creşterea prestigiului şi vizibilităţii  colegiului în cadrul comunităţii locale, la nivel naţional şi internaţional 

Obiectiv: Promovarea imaginii colegiului în mass-media şi în comunitatea locală 

Mecanisme de asigurare a calitatii: 

 Elaborarea si aplicarea planului de marketing al scolii 

  Impulsionarea şi monitorizarea activitatii Comisiei de promovare a imaginii colegiului 

  Creşterea rolului purtătorului de cuvânt desemnat de Consiliul profesoral 

 Organizarea de activităţi cu impact major asupra membrilor comunităţii 

  Continuarea derulării acordului de parteneriate cu unităţile şcolare gimnaziale din municipiul Suceava şi localităţile din zona 

limitrofă a municipiului Suceava şi încheierea altor parteneriate cu unităţi şcolare din judeţ şi din ţară 

 Dezvoltarea relaţiilor internaţionale cu unităţi şcolare din state UE şi infrăşirea colegiului cu unităţi şcolare din Republica Moldova 

şi Ucraina  

Scurtă descriere a problemei şi a motivelor pentru care reprezintă un aspect care necesită îmbunătăţire 

 Schimbul social este un factor determinant al dezvoltării evidenţiat prin forme relaţionale, parteneriate, dinamici colective care se 

constituie într-o sursă a progresului economic şi social.  

 Schimbul de idei, cunoaşterea unor elemente culturale specifice altor popoare şi civilizaţii, vor constitui întotdeauna factori 

determinanţi în realizarea idealului educaţional. 

 Interacţiunea socială devine eficientă atunci când strategiile de colaborare şi parteneriat au la bază obiective clare, nevoi reale şi 

relaţii de calitate care se construiesc în timp prin atitudini de încredere, loialitate, responsabilitate şi respectarea angajamentelor. 
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ACTIVITĂŢI RESPONSABIL TERMEN 
INDICATORI 

DE REALIZARE 

PARTENERI/ 

COLABORATORI 

A.1. Invitarea presei, mass-mediei 

şi a personalităţilor din comunitatea 

locală la diferite evenimente 

realizate în şcoală. 

A.2. Actualizarea permanentă a 

site-ului colegiului cu activităţile 

realizate 

A.3. Realizarea de materiale 

promoţionale 

A.4. Încheierea de parteneriate cu 

unităţile şcolare gimnaziale din 

municipiul Suceava şi localităţile din 

vecinătatea municipiului Suceava. 

 

Director  

Prof. Virginel Iordache 

Director adj. 

Prof. Huţupaş Anişoara 

Comisia de promovare a 

imaginii colegiului 

 

2015-2020 Realizarea planului de 

şcolarizare 

Creşterea mediei de admitere 

la toate profilele şi 

specializările 

Unităţile şcolare 

gimnaziale din 

municipiul 

Suceava şi 

localităţile din 

vecinătatea 

municipiului 

Suceava 

Comitetul 

reprezentativ al 

părinţilor 
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ACTIVITĂŢI RESPONSABIL TERMEN 
INDICATORI 

DE REALIZARE 

PARTENERI/ 

COLABORATORI 

A.5. Pregătirea cu multă atenţie şi 

inteligenţă inovativă a Târgului 

liceelor. 

A.6. Realizarea proiectului 

educaţional „Învăţământul centrat 

pe elev”. 

A.7. Derularea de proiecte 

europene, prin departamentul creat 

în cadrul colegiului. 

A.8. Implicarea directă a elevilor şi 

cadrelor didactice în popularizarea 

rezultatelor şcolii în rândul părinţilor 

 

 

 

 

 

Prof. Rotaru Daniela 
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T.6. - Scăderea absenteismului şi abandonului şcolar 

Obiectiv: Îmbunătăţirea frecvenţei, scăderea abandonului şcolar şi remedierea situaţiilor constatate . 

Mecanisme de asigurare a calitatii: 

 Identificarea cauzelor  care conduc la absenteism 

 Monitorizarea săptămânală a absenţelor elevilor prin diriginţii claselor 

 Monitorizarea zilnică a absenţelor înregistrate la nivelul claselor  

 Remedierea situaţiilor constatate numărului de absenţe prin personalul desemnat pentru această activitate 

Scurtă descriere a problemei şi a motivelor pentru care reprezintă un aspect care necesită îmbunătăţire 

 Absenteismul devine o problemă socială, un semnal tardiv al existenţei unei probleme, o conduită care reflectă atitudinea 

structurată a lipsei de interes, motivaţie, încredere în educaţia şcolară. Absenteismul este în creştere, mai ales la nivel liceal, iar 

ignorarea sau pedeapsa excesivă pot contribui doar la cronicizarea fenomenului.  

 Există o strânsă legătură între numărul de absenţe şi situaţia şcolară a educabilului. Existenţa unui număr mare de absenţe 

conduce la rezultate slabe la învăţătură şi în final la insuccesul şcolar 

 Riscurile absenteismului cronic sunt: depresia, consum de substanţe toxice legale şi ilegale, acte delictuale, abandon şcolar. 
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ACTIVITĂŢI RESPONSABIL TERMEN 
INDICATORI 

DE REALIZARE 

PARTENERI/ 

COLABORATORI 

A.1. Programe de consiliere a 

părinţilor de tip ,,Şcoala părinţilor” 

A.2. Realizarea unui panou al 

elevilor cu cea mai bună frecvenţă 

la şcoală 

A.3.Elaborarea de rapoarte şi 

măsuri de combatere a 

absenteismului. 

A.4.Derularea proiectului 

educaţional „Fii prezent pentru 

viitorul tău” 

A.5. Premierea claselor care 

înregistrează cea mai bună 

prezenţă. 

Director  

Prof. Virginel Iordache 

Director adj. 

Prof. Anişoara Huţupaş 

Profesori diriginţi 

Psihopedagog şcolar 

Vasiliu Gabriela 

Laborant Negriuc Carmen 

Pedagog Cioroianu Rodica  

Pedagog Simeria Irina 

 

2015 -2020 Scăderea numărului de 

absenţe de la o lună la alta. 

Scăderea abandonului şcolar 

Îmbunătăţirea situaţiei la 

învăţătură 

Scăderea anuală cu 10%, a 

numărului de absenţe, faţă de 

perioada anului şcolar 2014 -

2015 in fiecare dintre anii 

prevăzuţi în prezentul PDI.   

Consilierul 

psihopedagog 

Comitetul 

reprezentativ al 

părinţilor 

Poliţie 

C.J.R.A.E. 
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T.7. - Diversificarea activităţilor extracurriculare şi  creşterea rolului acestora în formarea educabilului.  

Obiectiv 1. Organizarea de cercuri pentru elevi la diferite discipline şi organizarea examenelor pentru obţinerea permisului ECDL şi  

atestatului Cambridge. 

Obiectiv 2. Realizarea de reviste şcolare, organizarea şi desfăşurarea unor concursuri, simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice. 

Mecanisme de asigurare a calitatii: 

 Monitorizarea realizării şi desfăşurării activităţilor de cerc 

 Monitorizarea realizării revistelor şcolare propuse 

 Monitorizarea realizării şi desfăşurării concursurilor, simpozioanelor şi sesiunilor de comunicări ştiinţifice 

 Organizarea de serbări şcolare cu prilejul sărbătorilor de iarnă, zilele colegiului, sfărşitul anului şcolar etc. 

Scurtă descriere a problemei şi a motivelor pentru care reprezintă un aspect care necesită îmbunătăţire 

 O mare parte dintre absolvenţii Colegiului Naţional de Informatică ,,Spiru Haret” Suceava îşi continuă studiile la universităţi de 

prestigiu din ţară. Aspiraţiile absolventului sunt de a avea un loc de muncă bine plătit, cu recunoaştere profesională şi facilităţi de a se 

desăvârşi profesional, social. Similar funcţionează şi o altă realitate: nu este suficientă şcolarizarea pentru ca tânărul absolvent să 

beneficieze de oferta pieţei muncii. 

 Şcoala trebuie să acţioneze activ pentru conturarea aspiraţiilor profesionale ale elevilor şi pentru a-i pregăti pe aceştia în vederea 

adaptării la piaţa muncii şi schimbărilor sociale, în contextul în care informaţia îmbătrâneşte foarte rapid. 
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ACTIVITĂŢI RESPONSABIL TERMEN 
INDICATORI 

DE REALIZARE 

PARTENERI/ 

COLABORATORI 

A.1. Asigurarea fondurilor necesare  

realizării activităţilor extracurriculare 

A.2. Încurajarea elevilor şi 

profesorilor pentru organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor didactice şi 

ştiinţifice  în afara orelor de curs. 

A.3. Organizarea de activităţi de 

calitate în cadrul săptămânii 

„Şcoala altfel” 

A.4. Organizarea de acţiuni de 

voluntariat, de evenimente care să 

aibă ca scop final ajutorarea elevilor 

aflaţi în situaţii materiale dificile   

Director 

Prof. Virginel Iordache 

Director adj. 

Prof. Huţupaş Anişoara 

Consilier educativ 

Prof. Bodnar Loredana 

Profesori diriginţi  

 

2015 - 2020 Cercurile desfăşurate în cadrul 

colegiului 

Revistele editate 

Concursurile şi simpozioanele 

realizate la nivelul colegiului 

Serbările şcolare organizate 

 Comitetul 

reprezentativ al 

părinţilor 

Consiliul Local 

Consiliul Judeţean 

Agenţi economici 
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II.2. Opţiuni  şi acţiuni strategice 

 

ŢINTA 
STRATEGICĂ 

OPŢIUNEA 
STRATEGICĂ 

Opţiunea 
cuurriculară 

Opţiunea 
financiară a 

dotărilor 
materiale 

Opţiunea 
investiţiei în 

resursa umană 

Opţiunea 
relaţiilor 

comunitare 

T.1. Dezvoltarea  
CDŞ în 
concordanţă cu 
opţiunile, 
interesele şi 
aptitudinile 
elevilor, precum 
şi cu solicitările 
părinţilor şi 
cerinţele pieţei 
forţei de muncă 

- Aplicare de 
chestionare 
elevilor şi 
părinţilor; 

- Creşterea 
atractivităţii si 
aplicabilităşii 
opţionalelor; 

- Activităţi 
extracurriculare 
complementare. 

-Achiziţionarea 

materialelor 

necesare 

prevăzute în 

programele 

disciplinelor 

opţionale; 

-Identificarea 
surselor de 
finanţare; 

-Folosirea 
eficientă a 
dotărilor 
existente. 

 

-Stimularea 
materială a 
cadrelor didactice 
care realizează 
discipline 
opţionale şi 
activităţi 
extracurriculare 
de calitate; 

-Extinderea 
parteneriatului cu 
părinţii şi 
implicarea 
acestora în 
pregătirea şi 
desfăşurarea 
activităţilor 
extracurriculare; 

-Extinderea 
parteneriatului cu 
instituţii şi ONG-uri 

T.2. –Continuarea 
demersurilor de 
implementare a 
sistemului AeL şi 
TIC în predarea a 
cât mai multor 
discipline. 

- Eficientizarea 
procesului de 
predare-învăţare 
prin utilizarea 
metodelor activ- 
participative; 

- Valorificarea 
oportunităţilor 
oferite de paleta 
largă de cursuri 
de formare. 

-Asigurarea 
sumelor 
necesare 
pentru 
perfecţionare cu 
plata de la 
bugetul local; 

-Mărirea 
numărului de 
calculatoare 
pentru folosirea 
sistemului 
elecronic 
informatizat; 

-Consultarea 
cadrelor 
didactice în 
vederea 
completării 
materialului 
didactic. 

-Participarea la 
programe de 
formare în 
specialitatea 
cadrelor didactice 
de la gimnaziu; 

-Perfecţionarea 

cadrelor didactice 
în problematica 
managementului 
clasei; 

-Elaborarea de 
materiale şi ghid 
uri metodice în 
comisiile de 
specializare. 

-Colaborarea cu 
Casa Corpului 
Didactic pentru 
participarea la 
cursuri de formare 
în specialitate şi 
metodica pregătirii 
specialităţii; 
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ŢINTA 
STRATEGICĂ 

OPŢIUNEA  
STRATEGICĂ 

Opţiunea 
cuurriculară 

Opţiunea 
financiară a 

dotărilor 
materiale 

Opţiunea 
investiţiei în 

resursa umană 

Opţiunea 
relaţiilor 

comunitare 

T.3. –Gestionarea, 
întreţinerea şi 
menţinerea 
funcţionalităţii 
patrimoniului 
colegiului şi   
continuarea 
modernizării bazei 
materiale de care 
dispune unitatea 
şcolară 

- Realizarea 
învăţământului 
diferenţiat pentru 
asigurarea 
incluziunii copiilor 
cu CES şi 
prevenirea 
eşecului şcolar ; 

- Creştera 
aportului 
disciplinelor 
opţionale le 
asigurarea 
pregătiri de bază 
a elevilor ; 

- Realizarea de 
programe de 
pregătire 
suplimentară a 
elevilor capabili 
de performanţă. 

-Folosirea 
eficientă a 
materialului 
didactic şi a 
mijloacelor de 
învăţământ din 
dotare; 

-Asigurarea 
fondurilor 
necesare 
pentru 
achiziţionarea 
de noi mijloace 
de învăţământ 
şi material 
didactic ; 

-Motivarea şi 
stimularea 
materială a 
cadrelor 

didactice ai căror 
elevi obţin 
rezultate le 
competiţiile 
naţionale. 

-Transmiterea către 
licee a fişei de 
caracterizare 
psihopedagogică a 
absolvenţilor ; 

-Activităţi de 
parteneriat cu licee 
în vederea 
cuprinderii tuturor 
absolvenţilor clasei 
a VIII-a într-o formă 
de învăţământ 

T.4. - Încadrarea 
cu personal 
didactic cu o 
foarte bună 
pregătire 
ştiinţifică şi 
metodică, receptiv 
la nou şi interesat 
de perfecţionare 
şi formare 
continuă, a cărui 
activitate să 
conducă la 
eficientizarea şi 
modernizarea 
procesului 
instructiv 
educativ 

- Tematica orelor 
educative va 
cuprinde aspect 
ce ţin de 
păstrarea şi 
întreţinerea bazei 
materiale a şcolii; 

- Includerea în 
cadrul lecţiilor a 
elementelor 
educative de 
păstrare şi 
întreţinere a bazei 
materiale a şcolii ; 

- Realizarea unor 
investiţii prin 
accesarea unor 
proiecte 
europene, 
sponsorizări, 
proiecte cu 
finanţare 
extrabugetară. 

 

-Proiecte de 
buget 
fundamentate 
care să acopere 
cheltuielile de 
întreţinere şi 
reparaţii; 

-Realizarea 
unei execuţii 
bugetare 
echilibrate; 

-Procurarea de 
fonduri 
extrabugetare; 

-Realizarea 
programului de 
achiziţii de 
bunuri şi servicii 
în condiţiile 
legii; 

- Asumarea 
răspunderii 
personalului 
didactic privind 
păstrarea 
patrimoniului şcolii; 

-Implicarea 
membrilor 
consiliului de 
administraţie în 
gestionarea 
bunurilor şi 
recuperarea 
pagubelor; 

-Instituirea unui 
premiu în bani 
pentru motivarea 
elevilor şi cadrelor 
didactice privind 
păstrarea bunurilor 
materiale ale 
şcolii. 

-Colaborarea cu 
comitetele de 
părinţi ale 

claselor; 

-Implicarea 
Consiliului 
Reprezentativ al 
Părinţilor în 
identificarea de noi 
surse de finanţare. 
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ŢINTA 
STRATEGICĂ 

OPŢIUNEA 
STRATEGICĂ 

Opţiunea 
cuurriculară 

Opţiunea 
financiară a 

dotărilor 
materiale 

Opţiunea 
investiţiei în 

resursa umană 

Opţiunea 
relaţiilor 

comunitare 

T.4. - Încadrarea 
cu personal 
didactic cu o 
foarte bună 
pregătire 
ştiinţifică şi 
metodică, receptiv 
la nou şi interesat 
de perfecţionare 
şi formare 
continuă, a cărui 
activitate să 
conducă la 
eficientizarea şi 
modernizarea 
procesului 
instructiv 
educativ 

 - Aplicarea 
prevederilor 
regulamentului 
şcolar pentru 
recuperarea 
pagubelor 
produse de 
elevi. 

  

T.5. - Creşterea 
prestigiului şi 
vizibilităţii  
colegiului în 
cadrul 
comunităţii 
locale,  la nivel 
naţional şi  
internaţional  

- Implicarea 
elevilor şi 
cadrelor 
didactice în 
popularizarea 
rezultatelor şcolii 
în rândul 
părinţilor; 

- Se vor edita 
pliante şi afişe 
care vor cuprinde 
informaţii despre 
realizările şcolii; 

- Se va asigura 
informarea 
comunităţii locale 
prin intermediul 
mass-media 
locală; 

- Realizarea de 
parteneriate 
pentru 
desfăşurarea de 
activităţi culturale 
în comunitate. 

- Identificarea 
de resurse 
extrabugetare 
pentru 
realizarea 

materialelor 
promoţionale; 

- Asigurarea 
logisticii 
necesare 
pentru 
desfăşurarea 
activităţilor de 
mediatizare şi 
diseminarea a 
informaţiilor; 

- Proiectul de 
buget va 
prevedea 
fonduri pentru 
premierea 
elevilor şi 
formaţiilor 
câştigătoare. 

-Popularizarae 
prin mass-media 
a factorilor 
implicaţi în 
activităţile de 
parteneriat; 

-Motivarea 
participanţilor prin 
acordarea de 
premii. 

-Implicarea 
părinţilor în acţiuni 
de promovare a 
imaginiii şcolii; 

-Realizarea unor 
activităţi 
extracurriculare în 
parteneriat cu 
Consiliul 
Reprezentativ al 
Părinţilor. 
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MECANISME ŞI INSTRUMENTE DE AUTOEVALUARE A 
PROIECTULUI 

 

III.1. Avantajele şi riscurile proiectului  

 

ŢINTA 

STRATEGICĂ 
AVANTAJE RISCURI 

T.1. Dezvoltarea  CDŞ în 

concordanţă cu opţiunile, 

interesele şi aptitudinile 

elevilor, precum şi cu 

solicitările părinţilor şi 

cerinţele pieţei forţei de 

muncă 

Conduce direct la îndeplinirea 

misiunii Colegiului Naţional de 

Informatică ,,Spiru Haret” 

Suceava. 

Asigură elevilor o foarte bună 

cunoaştere a utilizării 

calculatorului. 

Asigură elevilor competenţele 

necesare obţinerii permisului 

ECDL. 

Implică elevii şi părinţii în viaţa 

liceului. 

Este în directă legătură cu 

realizarea Ţintei strategice 

numărul 4. 

Oferta curriculară conduce la 

performanţă şi la o inserţie foarte 

bună pe piaţa forţei de muncă. 

Obţinerea de rezultate notabile 

la concursurile şi olimpiadele 

şcolare va creşte prestigiul 

liceului. 

Programul încărcat al elevilor îi 

poate demotiva în studiu. 

Schimbările legislative care pot 

duce la nerealizarea 

obiectivelor planului de 

dezvoltare instituţională. 

Schimbările sociale şi 

tehnologice care pot duce la 

nerealizarea obiectivelor 

planului de dezvoltare 

instituţională. 

T.2. Continuarea 

demersurilor de 

implementare a 

sistemului AeL şi TIC în 

predarea a cât mai multor 

discipline 

Crează o atmosferă de lucru 

motivantă pentru elevi şi 

profesori. 

Întăreşte cultura organizaţională. 

Apariţia surmenajului. 

Utilizarea excesivă a 

calculatorului dezobişnuieşte 

elevul să-şi ia notiţe, să 

schematizeze noile cunoştinţe, 

să relaţioneze cu cei din jur,  

să-şi manifeste emoţiile. 

C A P I T O L U L  III 



Proiect de Dezvoltare Instituţională 2015-2020 

 

Pagina 91 

 

ŢINTA 

STRATEGICĂ 
AVANTAJE RISCURI 

T.2. Continuarea 

demersurilor de 

implementare a 

sistemului AeL şi TIC în 

predarea a cât mai multor 

discipline 

Alinierea sistemului educaţional 

românesc la domeniile de 

competenţă cheie agreate în 

context european. 

Tehnologia e-Learning – este 

resursă pentru educaţie, 

aducând problemele vieţii reale 

în şcoală, permiţând deopotrivă 

informarea elevilor şi formarea 

competenţelor în domeniul 

tehnologiei informaţiei şi 

comunicaţiei. 

Strategiile de personalizare a 

procesului instructiv educativ 

sunt limitate. 

T.3. Gestionarea, 

întreţinerea şi menţinerea 

funcţionalităţii 

patrimoniului colegiului şi 

continuarea modernizării 

bazei materiale de care 

dispune unitatea şcolară 

Permite amenajarea de 
laboratoare şi cabinete conform 
cu cerinţele unui învăţământ 
modern. 

Crează o atmosferă de lucru 
motivantă pentru elevi şi 
profesori. 

Creşte gradul de confort fizic şi 
psihic atât pentru elevi cât şi 
pentru cadrele didactice. 

Lipsa fondurilor pentru 

implementarea acţiunilor. 

Interes scăzut al agenţilor 
economici pentru sponsorizări şi 
donaţii făcute către instituţii de 
învăţământ. 

T.4. Încadrarea cu 

personal didactic cu o 

foarte bună pregătire 

ştiinţifică şi metodică, 

receptiv la nou şi 

interesat de perfecţionare 

şi formare continuă, a 

cărui activitate să 

conducă la eficientizarea 

şi modernizarea 

procesului instructiv 

educativ 

Creşte performanţa şcolară. 

Contribuie la întărirea culturii 
organizaţionale a şcolii şi a unei 
culturi pentru o cetăţenie 
democratică. 

Obţinerea de rezultate notabile 
la concursurile şi olimpiadele 
şcolare va creşte prestigiul 
liceului ce conduce la 
îndeplinirea ţintei T.5. 

Cursurile de formare sunt 
costisitoare pentru profesori. 

Cadrele didactice formate de 
şcoală pot alege să plece la alt 
loc de muncă. 

Necesitatea unui număr mult 
mai mare de ore alocat de către 
profesor pentru pregătirea 
lecţiilor, fără o salarizare 
corespunzătoare. 

T.5. Creşterea prestigiului 

şi vizibilităţii  colegiului în 

cadrul comunităţii locale,  

la nivel naţional şi  

internaţional. 

Face cunoscut Colegiul Naţional 
de Informatică ,,Spiru Haret” 
Suceava în comunitatea locală şi 
în afara ei. 

Oferă elevilor ocazii de 
socializare şi comunicare cu 
tineri din alte medii culturale. 

 

Elevi cu un nivel de pregătire 

mai redus fără aptitudini pentru 

profilul colegiului. 

Un număr mai mare de elevi 

faţă de planul de şcolarizare.  
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ŢINTA 

STRATEGICĂ 
AVANTAJE RISCURI 

T.6. - Scăderea 

absenteismului şi 

abandonului şcolar 

Implică elevii şi părinţii în viaţa 

colegiului. 

Îmbunătăţeşte situaţia şcolară a 

elevilor. 

Creşte calitatea colaborării 

şcoală-instituţii abilitate - 

comunitate - părinţi. 

Creaază reflexe şi atitudini 

pozitive de punctualitate, 

seriozitate 

Lipsa comunicării din partea 

părinţilor plecaţi la muncă în 

străinătate. 

Situaţia materială precară a 

familiilor multor elevi (cu 

precădere în mediul rural) 

determină abandonul şcolar de 

către aceştia şi migraţia în 

comunitatea europeană pentru 

ocuparea unui loc de muncă. 

Costurile relativ ridicate ale 

şcolarizării pentru continuarea 

studiilor în învăţământul liceal 

(transport, cazare, masă, 

rechizite) cu efecte negative 

asupra participării la educaţie, 

de la dezinteres până la 

absenteism şi chiar abandon 

şcolar. 

T.7. Diversificarea 

activităţilor 

extracurriculare şi  

creşterea rolului acestora 

în formarea educabilului 

Certificatele, diplomele şi 

adeverinţele obţinute de elevi la 

actvităţile extracurriculare se 

constituie în portofolii personale, 

necesare pentru accesul în 

universităţi din ţară şi străinătate. 

Elevii vor fi mai bine  pregătiţi în 

vederea adaptării la piaţa muncii 

şi schimbărilor sociale. 

Contribuie la dezvoltarea pe 

orizontală a relaţiei profesor-

elev, o relaţie bazată pe respect 

reciproc. 

 

 

 

 

 

 

 

Tentaţia de a participa la 

programe extracurriculare poate 

diminua timpul asigurat muncii 

independente sau relaxării 

elevului. 

Poate afecta resursa de timp 

alocată studiului de către elevi. 

Este o preocupare în plus 

pentru cadrele didactice. 
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ŢINTA 

STRATEGICĂ 
AVANTAJE RISCURI 

T.7. Diversificarea 

activităţilor 

extracurriculare şi  

creşterea rolului acestora 

în formarea educabilului 

Contribuie la dezvoltarea pe 

orizontală a relaţiei profesor-

elev, o relaţie bazată pe respect 

reciproc. 

Oferă cadrelor didactice  

posibilitatea de schimb de 

experienţă şi de îmbogăţire a 

metodelor de predare şi de 

relaţionare cu elevii. 

Oferă cadrului didactic 

posibilitatea de a evalua elevii şi 

din altă perspectivă decât cea a 

disciplinei pe care o predă. 

Oferă elevilor posibilitatea de a-

şi dezvolta abilităţi şi competenţe 

şi în domenii,altele  decât cel pe  

care îl studiază. 

Implică diferite cheltuieli 

materiale şi implicit finanaciare. 
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III.2 Programe  de  dezvoltare 
 

NR. 
CRT. 

DOMENIUL 
FUNCŢIONAL 

OBIECTIVE  
PROPUSE 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

1. CURRRICULUM 

ŞI VIAŢA 

ŞCOLARĂ 

Realizarea şi aplicarea 
unui chestionar pentru 
cunoaşterea intereselor 
elevilor şi părinţilor pentru 
disciplinele opţionale; 

 

 

 

    

Elaborarea programelor 
pentru disciplinele 
opţionale alese de elevi; 

     

Proiectarea activităţilor 
extracurriculare şi 
cuprinderea tuturor 
elevilor într-o formă de 
activitate nonformală. 

     

2. RESURSE 

UMANE 

Participarea cadrelor 
didactice la programe de 
formare; 

     

Creşterea calităţii 
procesului de predare-
învăţare şi asigurarea 
educaţiei de bază pentru 
toţi elevii; 

     

Perfecţionarea cadrelor 
didactice privind 
managementul clasei ; 

 

 

    

Implicarea cadrelor 
didactice în activităţi de 
cercetare pedagogică în 
vederea elaborării de 
materiale metodice şi 
instrumente de activitate 
didactică (fişe, teste); 

 

 

 

    

Perfecţionarea cadrelor  
didactice în utilizarea 
calculatorului, folosirea 
mijloacelor multimedia şi 
creşterea numărului de 
lecţii în Sistemul AeL 

 

 

 

    

3. RESURSE 
MATERIALE ŞI 
FINANCIARE 

Asigurarea condiţiilor 
materiale optime pentru 
desfăşurarea procesului 
instructiv-educativ; 
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NR. 
CRT. 

DOMENIUL 
FUNCŢIONAL 

OBIECTIVE  
PROPUSE 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

3. RESURSE 
MATERIALE ŞI 
FINANCIARE 

 

Asigurarea finanţării 
pentru activităţi de 
întreţinere şi dezvoltare a 
patrimoniului; 

     

Procurarea de fonduri 
extrabugetare pentru 
achiziţionarea de 
materiale şi pentru 
acordarea de stimulente 
materiale şi premii pentru 
performanţe şcolare şi 
didactice. 

     

Construirea unei Săli 
gimnastică şi realizarea 
unei extideri pe vertical în 
vederea amenajării unei 
Săli de festivităţi; 

     

Gestionarea de către, 
diriginţi şi comitetele de 
părinţi ale claselor a 
patrimoniului din sălile de 
clasă; 

     

Identificarea de programe 
de finanţare externă şi 
scrierea de proiecte. 

     

4. RELAŢII 
COMUNITARE 

Realizarea unor proiecte 
de parteneriat cu şcolile 
din municipiu; 

     

Identificarea de noi 
programe de finanţare 
pentru realizarea 
proiectului educational 
"Învăţământul centrat pe 
elev", ediţia a I-a. 

     

Înfiinţarea unui cerc(sau 
disciplină opţională) de 
Astrofizică  în parteneriat 
cu ISJ Suceava, Primăria 
şi Palatul Copiilor; 

     

Realizarea de campanii 
cu  strangere  de  fonduri, 
în  vederea derularii 
proiectului „Dăruind vei 
dobândi’’ 

     

 



Proiect de Dezvoltare Instituţională 2015-2020 

 

Pagina 96 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

PLANUL OPERAŢIONAL PENTRU 
ANUL ŞCOLAR 2015 – 2016 

 

Obiective specifice 

Acţiuni 

Compartimen

tresponsabil 

Resurse 
Termen 

Indicatori de 
realizate 

Măsuri / 
acţiuni de 

reglare Materiale Financiare Coordonator 

C A P I T O L U L   I: MANAGEMENT 

O1 – Creşterea  rolului şi responsabilităţii managerilor în organizarea, coordonarea şi eficientizarea procesului instructiv-
educativ. 

1. Crearea cadrului 
organizatoric 

Management Baza de date - Director 
1 

septembrie 
2015 

Stabilirea 
compartimentelor 
funcţionale din 
cadrul colegiului 
precum şi  
responsabililor  
de compartiment. 
Stabilirea 
comisiilor 
metodice şi a 
responsabililor 
acestora. 

Revizuirea şi 
reglarea în 
funcţie de 
cauze 
obiective. 

C A P I T O L U L  IV 
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2. Proiectarea  
activităţii 
compartimentelor: 
 instructiv – educativ 
 financiar – contabil 
 secretariat 
 administrativ 
 protectia muncii şi P.S.I. 
 cantină 
  internat 

DIRECTOR 
Prof. Virginel 
Iordache 
Director adj. 
Prof. Huţupaş 
Anişoara 
Adm. financiar 
Vasilovici 
Iuliana 
Secretar şef 
Chir Aneta 
Administrator 
patrimoniu 
Moscaliuc Liviu 
Internat 
Pedagog 
Cioroianu 
Rodica 
Membri C.A. 
Prof. Huţupaş 
Anişoara 
- Prof. Freitag 
Gabriela 
- Prof. Rotaru 
Daniela 
- Prof.Diţu 
Garofiţa- 
secretar C.A 
- Prof. Andrei 
Anca  
- Prof. Rusu 
Dorin – 
reprezentanţi  

 Analiza şi  
evaluarea 
activităţii 
desfăşurate  în 
anul şcolar  
2014 – 2015 
 
 
 
 

 Planul  
Managerial al 
C.N.I. „Spiru 
Haret” 
pentru anul 
şcolar 
2015-2016 
 

 Planurile  
manageriale pe 
compartimente 
pentru anul 
şcolar  
2015-2016 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director 

25 
septembrie 

2015 
 
 
 
 
 
 
 

15 
septembrie 

2015 

Se elaborează 
planurile 
manageriale 
pentru fiecare 
compartiment în 
parte,  în 
concordanţă cu 
obiectivele 
generale ale şcolii 
şi care vor  
conţine elemente 
specifice din 
planul managerial 
al unităţii. 

Completarea, 
revizuirea în 
urma analizelor 
din cadrul 
Comisiilor şi a 
Consiliilor 
profesorale şi 
de 
administraţie. 
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sindicat 
- Dr. Brădăţan 
Tiberiu 
- Ing. Girigan 
Eugen 
- Ciobanu 
Timofti A. 
(reprezentanţi 
ai Consiliului 
Local Suceava) 
-Ing. Danciu 
Irinel- 
(reprezentant al 
Primăriei 
Suceava) 
-Ec. Zarinschi 
Cristina 
(Preşedinte al 
Comitetului de 
părinţi) 
-Elev Sofian 
Sebastian. 
(reprezentant al 
Comitetului de 
elevi) 

3. Elaborarea  

planurilor operaţionale 
pentru anul şcolar 

2015 – 2016 în 
concordanţă cu ţintele şi 
obiectivele specifice 

Echipa 
managerială 

Plan de 
Dezvoltare 
Instituţională 
pentru perioada 
2015-2020, 
aprobat în 
Consiliul de 

- 

Director 

prof. 
Virginel 
Iordache 

Consiliul de 
administraţie 

25 
octombrie 

2015 

 

Planurile 
operaţionale 
pentru 
obiectivele 
specifice anului 
şcolar  

2015 - 2016 
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cuprinse în PDI, întocmit 
pentru perioada 2015-2020 

Administraţie şi 
validat în 
Consiliul 
Profesoral 

4. Realizarea 

raportului de evaluare 
internă, planul de 
îmbunătăţire al aactivităţii 
şi planul operaţional al 
C.E.A.C. 

Comisia de 
evaluare şi 
asigurare a 
calităţii 

Chestionare, 
statistici, 
rapoarte de 
evaluare pentru 
anul şcolar 

2014 -2015 

- 

Comisia 
C.E.A.C. 

Prof.  

Guz Maria 

1 octombrie 
2015 

 R.A.E.I. 

 Planul de  

îmbunătăţire şi 

 Planul  

operaţional 
pentru 2015-2016 

Revizuirea 
planului de 
îmbunătăţire 
dacă este 
necesar. 

5. Elaborarea  

tematicii şi graficelor 
Consiliului de 
Administratie, Consiliului 
Profesoral, Consiliului de 
Curriculum, a Comisiilor 
Metodice, a Comisiei 
diriginţilor şi a Consiliului 
de proiecte şi programe 
educative 

Management Analiza SOWT 
Rapoarte de 
evaluare CEAC 

- Echipa 
managerială 

Director 

prof. 
Virginel 
Iordache 

Responsabilii 
comisiilor 
metodice şi 
consilierul 
educativ. 

1 octombrie 
2015 

Emiterea 
deciziilor pentru 
constituirea 
grupurilor de 
lucru. 

Documentele 
finalizate se 
validează la 
nivelul catedrelor, 
în Consiliul 
Profesoral şi în 
Consiliul de 
Administraţie. 

Analiza 
periodică a 
eficienţei şi a 
deciziilor 
adoptate. 
Abordarea unei 
tematici 
adiţionale în 
funcţie de 
eventuale 
probleme 
survenite în 
timpul anului 
şcolar. 
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6. Întocmirea  

graficelor de asistenţă la 
ore ale directorilor şi a 
graficului de raportare a 
activităţii fiecărui 
compartiment în Consiliul 
de Administraţie. 

Management 

Grafice de 
asistenţă 
semestriale, 
lunare şi 
săptămânale 

Planurile 
manageriale pe 
compartimente 

- 

Echipa 
managerială 

Director 

prof. Virginel 
Iordache 

Responsabili 
compartiment 

Săptămânal 

Lunar 

Semestrial 

Realizarea 
săptămânală a 
graficelor de 
asistenţă la ore. 

Realizarea 
graficului de 
raportare în 
Consiliul de 
Administraţie şi 
Consiliul 
Profesoral a 
compartimentelor. 

Analiza la 
nivelul 
catedrelor a 
activităţilor 
asistate şi 
stabilirea 
acţiunilor de 
remediere a 
deficienţelor. 

 

 

O2 - Asigurarea unei circulaţii corecte , eficiente şi rapide referitoare la procesul instructiv- educativ precum şi la celelalte 

domenii de activitate din şcoala 

1.Organizarea activităţii 
compartimentului 
secretariat în conformitate 
cu legislaţia în vigoare şi 
R.O.I.  

a. Stabilirea 
responsabilităţilor membrilor 
compartimentului secretariat 

b. Întocmirea fişei postului 
pentru fiecare angajat în 
parte în conformitate cu 
legislaţia în vigoare 

 

Management 

Regulamente 
acte normative 
(R.O.F.U.I.P  

Ordinul 
5115/15.dec. 
2014 

Legea 1/2011 

R.O.I. ,Codul 
Muncii) 

- 

Director 

prof. Virginel 
Iordache 

Secretar şef 

1octombrie 
2015 

Deciziile de 
încadrare, fişele 
posturilor 
persoanelor din 
compartimentul 
secretariat 

Analize în 

Consiliul de 
Administraţie. a 
activităţii 

serviciului 

secretariat şi în 
caz de 
deficienţe 
stabilirea unor 

măsuri 
reglatorii. 
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2. Organizarea  

activităţii 
compartimentului 
financiar – contabil şi 
administrativ prin: 

a. Stabilirea 

responsabilităţilor membrilor 
compartimentului 

financiar – contabil şi 
administrativ. 

b. Întocmirea fişei  

postului pentru fiecare 
angajat în parte în 
conformitate cu legislaţia în 
vigoare 

Management 

Acte normative 
în vigoare în 
domeniul 
financiar 
contabil 

Legea Educaţiei 
Naţionale Nr.1, 
revizuită şi 
adăugită, 
R.O.F.U.I.P şi 
R.O.I. 

- 

Echipa 
managerială 

Secretar şef 

Administrator 

financiar 

Administrator 
patrimoniu 

1octombrie 
2015 

Fişele posturilor 
în conformitate 
cu legislaţia în 
vigoare în care 
sunt precizate 
responsabilităţile 
membrilor 
compartimentului 

financiar–
contabil şi 
administrativ 

Analiza 
periodică a 
activităţii 
serviciului în 
Consiliul de 
Administraţie şi 
eventual în caz 
de disfuncţii 
stabilirea unor 
măsuri de 
optimizare. 
Completarea 
fişelor postului 
şi a fişelor 
anexă în funcţie 
de specificul 
activităţii 
prestate.  

3. Finalizarea 

încadrării instituţiei cu 
personal didactic şi 
întocmirea schemei orare 
în conformitate cu noul 
Curriculum şi cu 
principiile 
psihopedagogice cu 
respectarea curbei de 
efort a lui Gauss. 

Management Planurile cadru 
pentru fiecare 
specializare şi 
nivel de clase 

- Echipa 
managerială 

Director 

prof. Virginel 
Iordache 

Comisia 
pentru 
întocmirea 
orarului 

14 septembrie 

2015 

Fişa de 
încadrare 

Realizarea 
orarului şi a 
graficului  de 
utilizare a 
laboratoarelor de 
informatitcă şi a 
celorlate 
cabinete şi 
laboratoare. 

Completare, 
revizuire 
Completarea 
orarului pentru 
toate activităţile 
desfăşurate în 
decurs de o 
săptămână.. 
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O3 Implicarea activă a Consiliului de administraţie şi a Consiliului Profesoral in actul de conducere al colegiului. 

1. Asigurarea 

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

Înscrierea elevilor în 
registrul matricol şi 
înscrierea numerelor 
matricole în cataloagele 
şcolare 

Management 

Cataloage 

Registre 
matricole 

Condica de 
prezenţă 

Caietul 
dirigintelui 

- 

Echipa 
managerială 

Director 

prof. Virginel 
Iordache 

Consilierul 
educativ. 

Profesori 
diriginţi 

Secretar şef 

Contabil şef 

Administrator 
de patrimoniu 

Profesori 
diriginţi 

Permanent 

Cataloagele 
clasei completate 
corect  

Registrul matricol  

Condica 
profesorilor în 
concordanţă cu 
planificările şi 
unitatea de 
învăţare 
planificată la 
clasă. 

- Verificarea 
periodică a 
cataloagelor 
şcolare 

- Verificarea 
periodică a 
registrelor 
matricole, a 
caietului 
dirigintelui 

- Verificarea 
zilnică a condicii 
de prezenţă.  

2. Reactualizarea  

şi redactarea 
Regulamentului de Ordine 
Interioară al colegiului 
precum şi refacerea 
Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare 
al C.N.I. Spiru Haret, 
conform Ordinului MECS 
Nr.5115/Dec .2014 

Management Regulament 
de Ordine 
Interioară 

R.O.F.U.I.P 

Spiru Haret 

- Director 

prof. Virginel 
Iordache 

14 septembrie 

2015 

Regulamentul 
intern nou al 
unităţii 

Prezentarea 
R.O.I. în 
Consiliul 
profesoral, 
Consiliul de 
Administraţie şi 
îmbunătăţirea lui 
în urma 
discuţiilor 
purtate. 

Aducerea la 
cunoştinţa 
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întregului 
personal al şcolii  
şi elevilor, pe 
bază de 
semnătură, 
precum şi 
informarea 
părinţilor asupra 
prevederilor 
acestuia. 

O4 - Implicarea Consiliului de Administraţie şi a Consiliului Profesoral în dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu alte unităţi 

şcolare din ţară şi străinătate. 

1. Antrenarea  

şcolii în vederea 
cuprinderii în programe 
zonale de cooperare. 
Derularea programelor de 
colaborare cu unităţi 
similare din judeţ şi a 
programului de colaborare 
cu şcoli din U.E.  

Management 
Proiecte de 
colaborare 

Buget local 
Autofinanţare 

Fonduri U.E. 

Prof. Rotaru 
Daniela 

Prof. Bodnar 
Loredana 

Permanent 

Protocoale de 
parteneriat  

Proiecte 
europene cu 
finanţare U.E. 

Monitorizarea în 
Consiliul de 
Administraţie a 
activităţii 
întreprinse şi 
optimizarea 
activităţii 
echipelor de 
lucru în cazuri 
obiective. 

2. Realizarea de 

demersuri către I.S.J. 
Suceava pentru  

cuprinderea în planul de 
şcolarizare a colegiului a 
unei clase de învăţământ 
gimnazial . 

Management Legea 
Educaţiei 
Naţionale 

Standarde de 
calificare 

- Echipa 
managerială 

Director 

prof. Virginel 
Iordache 

Comisia 
C.E.A.C 

15 ianuarie 

2016 
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Ţinta 1: Dezvoltarea CDŞ în concordanţă cu opţiunile, interesele şi aptitudinile elevilor, precum şi  cu solicitările părinţilor şi cerinţele 
pieţei forţei de muncă    

O5 - Dezvoltarea CDŞ în raport cu interesele , aptitudinile elevilor, în concordanţă cu cerinţele pieţei forţei de muncă. 

1. Fundamentarea 
cifrei de şcolarizare pe baza 
analizei  cerinţelor de pe 
piaţa forţelor de muncă, a 
numărului de absolvenţi din 
clasa a VIII a şi testarea 
opţiunilor elevilor de clasa 
a VIII-a. 

Management Metodologia 
de 
fundamentare 
şi realizare a 
cifrei de 
şcolarizare 

- Echipa 
managerială 
Director 
prof. Virginel 
Iordache 
Comisia de 
Consiliere şi 
orientare 
şcolară 

15 februarie 
2016 

Planul de 
şcolarizare 

Repartizarea 
membrilor 
Consiliului 
Profesoral pe 
fiecare şcoală 
gimnazială în 
parte pentru a 
prezenta oferta 
educaţională a 
şcolii. 
Colaborare cu: 
C.J.R.A.E. şi 
A.J.O.F.M. şi 
Universităţile din 
zonă: (Suceava, 
Iaşi) 
ARACIP 

2. Autorizarea de către  
ARACIP a clasei cu profilul 
uman specializarea filologie 

Management 
Comisia CEAC 

Metodologia 
de autorizare 
Raport de 
evaluare 
internă 

 Echipa 
managerială 
Director 
prof. Virginel 
Iordache 
Comisia CEAC 

 
 

3. Corelarea ofertei  
CDŞ cu cerinţele pieţei 
forţei de muncă prin 
elaborarea miniprogramelor 
la disciplinele opţionale 

Management 
Comisia de 
Curriculum 

Planul cadru 
pe specializări 
şi nivele de 
învăţământ 
Ghiduri 
metodice 

- Echipa 
managerială 
 
Responsabilii 
comisiilor 
metodice 
 
Comisia de 
curriculum 

5 mai 2016 Miniprogramele 
disciplinelor. 
Îmbunătăţirea 
rezultatelor 
obţinute de elevi 
la examenul de 
bacalaureat 
Numărul mare de 
absolvenţi ai 
colegiului admişi 
la diverse  
facultăţi sau 
angajaţi pe piaţa 
muncii. 

Fişa de opţiuni a 
elevilor şi 
părinţilor privind 
curriculumul 
ales. 
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Ţinta 5: Creşterea prestigiului şi vizibilităţii  colegiului în cadrul comunităţii locale,  la nivel naţional şi internaţional  

O6 - Creşterea prestigiului şi vizibilităţii colegiului. 

1. Popularizarea ofertei 
şcolare şi asigurarea 
imaginii instituţiei prin 
mijloacele mass-media 

Management 
Pliante 
Panouri 
Participare la 
Târgul 
educaţional 
al liceelor 
Videoproiector 
Laptop 

- Echipa 
managerială 

Director 

prof. Virginel 
Iordache 

Consilier 
educativ 

Comisia de 
promovare a 
imaginii 
colegiului 

An şcolar 

2015 -2016 

Materiale de 
popularizare 
(pliante cu 
planuri de 
şcolarizare, 
articole în presă, 
emisiuni TV, 
activităţi în 
colaborare cu 
C.J.R.A.E.) 

Analiza în 
Consiliul de 
Administraţie şi 
luarea unor 
măsuri 
suplimentare ce 
au ca scop 
realizarea 
integrală a 
planului de 
şcolarizare 

2. Actualizarea şi 
derularea parteneriatelor 
cu: 
 Poliţia Suceava 
 Casa de Cultură 
 Media 
 Organizaţia 
„Salvaţi Copii” 
 I.S.U. Suceava 
 Biblioteca Judeţeană 
 Universitatea  
„Ştefan Cel Mare” 
 Şcoli generale 
 Licee din ţară, Republica 

Moldova şi U.E. 
 
 

Management 
Parteneriate cu 
diverse 
instituţii 
Perteneriate  
cu toate şcolile 
gimnaziale din 
municipiul 
Suceava şi 
împrejurimi 
(Şcheia, 
Moara, 
Ipoteşti, 
Dumbrăveni, 
Dărmăneşti, 
Mitocul 
Dragomirnei, 
etc.) 

- Echipa 
managerială 

Director 

prof. Virginel 
Iordache 

Consilierul 
educativ 

Comisia pentru 
Proiecte 
europene 

Permanent Realizarea a cel 
puţin 90 % 
dintre 
parteneriatele 
propuse 

Discutarea în 
Consiliul de 
Administraţie şi 
Consiliului 
Profesoral a 
modului de 
derulare a 
parteneriatelor 
încheiate şi 
identificarea 
altor oportunităţi 
pentru alte 
parteneriate 
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Obiective specifice 

Acţiuni 

Compartimen

tresponsabil 

Resurse 
Termen 

Indicatori de 

realizare 

Măsuri / 
acţiuni de 

reglare 
Materiale Financiare Coordonator 

CAPITOLUL II: BAZA MATERIALĂ 

Ţinta 3: Gestionarea, întreţinerea şi menţinerea funcţionalităţii  patrimoniului colegiului şi   continuarea modernizării bazei 
materiale de care dispune unitatea şcolară 

O1 - Îmbunătăţirea şi dezvoltarea bazei materiale 

1. Întreţinerea şi 
repararea întregului 
mobilier din şcoală. 

Compartiment 
administrativ 

Profesori 
diriginţi 

Materiale 
necesare 
pentru 
repararea 
mobilierului  

Resurse 
extrabugetare 

Echipa 
managerială 

Director 

prof. 
Virginel 
Iordache 

Administrator 
patrimoniu 

Permanent Întregul mobilier 
din şcoală 
funcţional  

Verificarea 
periodică a 
modului de 
întreţinere a 
sălilor de clasă, 
a laboratoarelor 
de specialitate 
şi  a celorlalte 
incinte. 

2. Modernizarea şi 
cabinetelor de 
matematică, de anatomie 
şi fiziologia omului  şi 
schimbarea uşilor din 
internat. 

Compartiment 
administrativ 

Compartiment 

financiar-
contabil 

Director 

Materiale 
necesare 
pentru 
modernizare 
şi amenajare 

Resurse 
bugetare 

Echipa 
managerială 

Administrator 
financiar 

Administrator 
de patrimoniu 

3 martie 
2016 

Scara 
profesorilor 
reamenajată 

Cabinetele 
amenajate 

Proces verbal 
de recepţie la 
terminarea 
lucrărilor 

3. Construirea unei săli 
de gimnastică, schimbarea 
acoperişului şcolii, 
redimensionarea cantinei 

Management 

financiar-
contabil 

Proiect 

Deviz 

Situaţii de 

Bugetul local Director 

prof. 
Virginel 

1 
septembrie 

2015 

Proiect tehnic. 

Fundaţii sală 

Schimbarea 

Monitorizarea 
lucrării 

Proces verbal 
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şi construcţia unei săli de 
festivităţi prin dezvoltarea 
pe verticală a cantinei. 

lucrări 

Materiale 
necesare 

Iordache 

Administrator 
financiar 

Administrator 
de patrimoniu 

designului 
exterior 

Recompartimen
tarea cantinei şi 
realizarea 
extinderii  

 

de recepţie la 
sfârşitul lucrării. 

 

4. Dezvoltarea fondului 
de carte al bibliotecii şcolii 
prin: 

 Atragerea de fonduri 
financiare 

 Atragere de donaţii de 
carte 

 Achiziţionarea de cărţi 
şi reviste de specialitate 

Management 

Compartimentul 
financiar-
contabil 

 Bugetul local 

Donaţii 

Director 

prof. 
Virginel 
Iordache 

Bibliotecar 

Permanent Numărul de 
cititori de carte 
şi reviste 

Statistica 
numărului de 
cărţi 
împrumutate. 

Colaborarea cu 
cadrele 
didactice în 
vederea 
identificării 
necesarului de 
carte. 

Discuţii cu 
elevii. 

 

5. Continuarea  

modernizării parcurilor  
din incinta unităţii, prin 
amenajarea unui parc 
dendrologic, fântână 
arteziană, pavarea aleelor 
din parcul mic . 

Management 

Compartimentul 
financiar–
contabil 

Compartimentul 
administrativ 

 Fonduri 
extrabugetare 

şi proprii 

Director 
Virginel 
Iordache 
 

Administrator 
financiar 
 

Administrator 
şcoală 

31 august 

2016 

Parcurile 
amenajate 

Monitorizarea 
lucrărilor. 
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O2 - Creşterea calităţii condiţiilor de cazare şi hrană pentru elevii interni 

1. Asigurarea condiţiilor 
igienico-sanitare şi de 
curăţenie în toate incintele 
campusului colegiului 
pentru desfăşurarea în 
condiţii bune a procesului 
instructi-educativ. 

2. Asigurarea hranei 
elevilor interni echilibrată 
atăt din punct de vedere 
calitativ cât şi cantitativ. 

Compartimentul 
administrativ 

Materiale de 
curăţenie şi 
dezinfectante 

 

 

 

Alimente 

Resurse 
locale şi 
proprii 

 

 

 

Resurse 
financiare 

Director 

prof. Virginel 
Iordache 

Administrator 
de patrimoniu 

Medicul şcolii 

Asistent 
medical 

Pedagogi  

Supraveghetor 

Bucătari 

Medic 

Asistent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent Grafice de 
curăţenie 

(dormitoare, 
grupuri sanitare, 
băi, lenjerie, 
cantină) 

 

Meniu 
diversificat 

Verificarea 
periodica a 
stării de 
curăţenie din 
cămin şi 
stabilirea unor 
măsuri de 
optimizare 

Verificarea 
periodică a 
calităţii hranei 
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Obiective specifice. 

Acţiuni 

Compartiment

responsabil 

Resurse 

Termen 
Indicatori de 

realizate 

Măsuri / 

acţiuni de 

reglare 
Materiale Financiare Coordonator 

CAPITOLUL III: PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Ţinta 4: Eficientizarea şi modernizarea procesului instructiv educativ 

O1- Promovarea egalităţii şanselor, evitarea discriminării şi adaptarea strategiilor de personalizare a procesului instructiv-

educativ 

1. Utilizarea metodelor 
moderne de învăţare 
centrată pe elev de către 
cadrele didactice şi 
eliminarea stilului de 
învăţare tradiţional 

 

Management Bibliografie 
de 
specialitate 

- Director 

prof. Virginel 
Iordache 

Responsabilii 
de catedră 

Permanent Îmbunătăţirea 
rezultatelor 
şcolare. 

Eliminarea 
stilului 
tradiţional de 
predare 

Analize în 
Consiliul 
Profesoral şi 
Consiliul de 
Administraţie. 

2. Evaluarea alternativă 
(proiectul, portofoliul, 
excursia de studiu, studiu 
de caz etc. ) 

Management Bibliografie 
de 
specialitate 

- Responsabilii 
de catedră 

Periodic Proiecte 

Portofolii 
realizate de 
elevi 

Evaluarea 
centrată pe elev 
bazată pe 
competenţe 

 

 

Popularizarea 
în Consiliul 
Profesoral a 
rezultatelor 
formelor active 
de evaluare. 

Se discută 
proiectele şi 
portofoliile cu 
elevii. 



Proiect de Dezvoltare Instituţională 2015-2020 

 

Pagina 110 

 

Ţinta 4: Încadrarea cu personal didactic cu o foarte bună pregătire ştiinţifică şi metodică, receptiv la nou şi interesat de perfecţionare şi 

formare continuă, a cărui activitate să conducă la eficientizarea şi modernizarea procesului instructiv educativ 

O2 - Modernizarea procesului instructiv-educativ prin utilizarea în activitatea didactică a rezultatelor participării la programele de formare a 

cadrelor didactice. 

1. Includerea în 
proiectarea didactică a 
noţiunilor însuşite de către 
profesori în urma 
parcurgerii cursurilor de 
formare. 

Management  

 

Director adjunct 

Responsabilii de 
catedră 

Responsabil 
formare 

Permanent Planificări 

Schiţe de lecţii 

Proiecte 
didactice 

Se analizează 
rezultatele la 
nivelul catedrei 
şi se propun 
măsuri de 
îmbunătăţire. 

2. Utilizarea în  

procesul instructiv - 
educativ a competenţelor 
dobândite de profesori în 
urma parcurgerii cursurilor 
de formare. 

Management  

- 

Responsabilii de 
catedră 

Profesori 

Permanent Creşterea 
procentului de 
promovabilitate 
a elevilor. 

Îmbunătăţirea 
situaţiei la 
învăţătură. 

Interasistenţe la 
ore 

3. Elaborarea 
documentelor de proiectare 
a activităţilor didactice 
diferenţiate şi organizarea 
de ore de pregătire 
suplimentară, pentru 
ameliorarea rezultatelor 
şcolare. 

Management Planul de 
acţiune pentru 
ameliorarea 
rezultatelor 
şcolarela 
nivelul 
colegiului 

Planuri 
remediale 
stabilite la 
nivelul fiecărei 
comisii 
metodice 

  

Director adjunct 

Responsabilii de 
catedră 

Cadrele didactice 

Permanent Ameliorarea 
rezultatelor 
şcolare. 
Creşterea 
numărului de 
elevi cu 
performanţe la 
concursuri şi 
olimpiade 
şcolare. 
Planificarea 
orelor de 
pregătire 
suplimentară de 

Analize în 
şedinţele de 
catedră şi în 
Consiliul 
Profesoral lunar 
şi stabilirea unor 
măsuri de 
optimizare. 
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Manuale  

Auxiliare  

fiecare cadru 
didactic şi 
înregistrarea lor 
în condică. 

4. Evaluarea cu scop de 
orientare şi de optimizare 
a învăţării – dezbatere în 
Consiliul Profesoral 

Management Bibliografia 
adecvată 
temei 

- Director adjunct  Proces verbal 

Aplicarea 
instrumentelor 
de evaluare 
standardizată. 

Îmbunătăţirea 
rezultatelor 
şcolare 

Discuţii în 
Consiliul 
Profesoral 

5. Asistenţe şi 
interasistenţe la ore la 
nivelul fiecărei catedre 

Management 

Comisia de 
Curriculum 

Grafice de 
interasistenţă 
şi asistenţă 

- Echipa 
managerială 

Şefii de catedră 

Permanent Creşterea 
calităţii 
procesului 
educaţional prin 
aplicarea 
corectă şi 
creativă a 
curriculumului. 

Discutarea 
lecţiilor asistate 
şi stabilirea 
eventualelor 
măsuri.  

6. Asigurarea unei 
instruiri de calitate care să 
conducă la achiziţii de 
competenţe şi abilităţi 
conform standardelor 
europene. 

Management Standarde de 
evaluare 

Laboratoare 
de informatică 

Cabinete de 
specialitate  

- Prof. Freitag G. 

Prof.Tecuceanu F. 

Prof. Tompea V. 

Prof. Diţu G. 

Permanent Pregătirea 
elevilor pentru 
examene de 
certificare a 
competenţelor 

- Rezultatele 
examenului de 
certificare a 
competentelor 
profesionale 

Discutarea în 
Consiliul de 
Administraţie a 
modului de 
atingere a 
standardelor şi 
stabilirea 
măsurilor de 
optimizare. 



Proiect de Dezvoltare Instituţională 2015-2020 

 

Pagina 112 

 

- Procentul de 
promovabilitate  
(100 %) 

- Creşterea 

numărului elevilor 
care au obţinut 
permis ECDL şi 
Cambridge 

7. Perfecţionarea  
cadrelor didactice în 
vederea folosirii 
sistemului AeL 

Management Laborator AeL - 

Comisia de 
formare 
Inginer de sistem 
Informatician 

Permanent 

Numărul crescut 
de cadre care au 
obţinut 
competenţe de 
utilizare AeL 

Strategii ale 
Comisiei de 
formare 
continuă. 

Ţinta 2: Continuarea demersurilor de implementare a sistemului AeL şi TIC în predarea a cât mai multor discipline 

O3- Implementarea sistemului AeL şi TIC în predarea a cât mai multor discipline 

1. Introducerea în oferta 
CDŞ a unui număr mai 
mare de ore de informatică 
la clasele de ştiinţele 
naturii.  
2.Desfăşurarea unui 
număr mai mare de ore în 
laboratoarele AeL şi TIC, 
la disciplinele: 
matematică, fizică, chimie, 
biologie, limbi moderne . 

Management 
 

Comisia de 
Curriculum 

Laboratoarele 
AeL şi TIC 

- Director 
prof. Virginel 
Iordache 
 

Responsabil 
orar 
 

Inginer de 
sistem  
Informatician 

 Fişele cu oferta 
CDŞ completate 
de elevii claselor 
de ştiinţele 
naturii 
Examenul de 
competenţe 
digitale 
Studiu 
comparativ cu 
rezultatele 
obţinute în anul 
anterior. 
Graficul de 
ocupare a 
laboratoarelor. 

Monitorizarea 
desfăşurării 
orelor conform 
graficelor. 
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Ţinta 4: Încadrarea cu personal didactic cu o foarte bună pregătire ştiinţifică şi metodică, receptiv la nou şi interesat de 

perfecţionare şi formare continuă, a cărui activitate să conducă la eficientizarea şi modernizarea procesului instructiv educativ  

O4 - Creşterea performanţei şcolare 

1. Demararea 
programelor de pregătire a 
elevilor slabi în vederea 
recuperării golurilor şi 
atingerea nivelului minim 
necesar promovării . 

Management 
Comisia de 
curriculum. 

Rezultatele 
testelor 
iniţiale  
Grafice de 
pregătire. 

- Director 
adjunct 
-Responsabilii 
Comisiilor 
metodice 
-Lab. Negriuc C. 

Permanent Programe de 
recuperare. 
Ameliorarea 
rezultatelor 
şcolare. 

Analize 
periodice în 
comisii 
metodice. 

2. Întocmirea graficelor 
de pregătire suplimentară 
a elevilor pentru examen 
de bacalaureat, examen de 
absolvire şi certificare a 
competenţelor 
profesionale şi olimpiade 
şcolare. 

Management 
Comisia de 
curriculum 

Grafice 
pentru 
examen de 
bacalaureat, 
absolvire şi 
de certificare 
competenţe 

- Director 
adjunct 
-Responsabilii 
Comisiilor 
metodice 
-Lab. Negriuc C. 

 Succesul şcolar al 
elevilor din clasele 
terminale. 

Analize 
periodice în 
Consiliul 
Profesional a 
modului de 
pregătire a 
elevilor 

3. Monitorizarea 
parcurgerii ritmice a 
materiei 

Management 
Responsabilii 
comisiilor 
metodice 

Planificări 
calendaristice 
Condica de 
prezenţă 
Caiete de 
notiţe 

- Director 
adjunct 
 

Comisia de 
monitorizare 

Periodic 
(lunar) 

Raportul 
responsabililor 
Comisiilor 
metodice. 
Concordanţa între 
temele planificate 
şi cele parcurse 
cu abatere de 1 – 
2 ore. 

Analize la 
nivelul 
catedrelor, în 
Consiliul de 
Administraţie 
şi stabilirea 
graficelor de 
recuperare  

4. Monitorizarea 
frecvenţei elevilor şi a 
ritmicităţii notării. 
Se verifică lunar situaţia şi 

Management 
 
Responsabilii 
comisiilor 

Cataloage - Director adj. 
-Comisia de 
monitorizare a 
frecvenţei 

Zilnic 
Lunar 

Raportul Comisiei 
de monitorizare 

Acordarea de 
consiliere 
diriginţilor ce 
întâmpină 
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se analizează în Consiliul 
de Administraţie şi 
Consiliul Profesoral 
Monitorizarea scutirilor 
medicale. 

metodice ale 
diriginţilor 

probleme cu 
elevii în acest 
sens. Notele 
se trec în 
catalog şi 
carnet de 
elev. 

5. Acordarea de burse de 
studiu şi merit 

Management 

Compartimentul 
financiar-contabil 

 Buget local 
şi venit 
propriu 

Director 

prof. Virginel 
Iordache 

Comisia de 
burse 

Semestrial Acordarea de 
burse în proporţie 
de 80 %. 

Analiza 
dosarelor în 
Comisie şi 
popularizarea 
rezultatelor. 

 

6. Evidenţierea elevilor 
cu rezultate bune în faţa 
clasei, în careul şcolii, în 
Consiliul Profesoral şi 
acordarea de premii 
elevilor evidenţiaţi. 

Management 

Compartimentul 
financiar - 
contabil 

Premii Resurse 
proprii 

Echipa 
managerială 

Director 

prof. Virginel 
Iordache 

 

Periodic Situaţii statistice 

Regulament de 
desfăşurare a 
concursurilor şi 
olimpiadelor 
şcolare. 

Grafice de 
desfăşurare. 

 

Discuţii în 
Consiliul 
Profesoral şi 
Consiliul de 
Administraţie 

7. Implicarea elevilor în 
îmbunătăţirea bazei 
materiale şi a softului 
educaţional 

Management 
 
Compartimentul 
financiar - 
contabil 

  Planşe 
  CD-uri 
  Culegeri 
de probleme 
  Proiecte 
  Portofolii 

- Cadrele didactice Permanent Realizarea practică 
a unor mijloace de 
învăţământ, a unor 
auxiliare didactice, 
a minibibliotecii 
virtuale. Truse 
pentru cabinetele 
de specialitate. 

Analize 
periodice în 
comisii 
metodice. 
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8. Simularea examenelor 
naţionale la nivelul şcolii la 
diferite discipline. 

Management 
 
Diriginţii de la -
clasele a- XII-a 

- Metodologii 
- Programe 
şcolare 

- Echipa 
managerială 
Director 
prof. Virginel 
Iordache 
 

Graficul 
stabilit de 
M.E.C.S. 

Rezultatele 
simulării 
examenelor la 
disciplinele: 

 limba română 

 limba modernă 

 informatică 

 matematică la 
clasele a XI-a şi a 
XII-a 

Analize în 
Comisii 
metodice a 
rezultatelor şi 
luarea unor 
măsuri de 
optimizare 

9. Asigurarea condiţiilor 
optime de desfăşurare a 
procesului de învăţământ, a 
examenelor naţionale şi a 
olimpiadelor şcolare 

Management 
 
Compartimentul 
secretariat 

Baza 
materială 
 
Logistica 
optimă 
 
Regulamente 

- Echipa 
managerială 
Director 
prof. Virginel 
Iordache 
 

Permanent Cadrul 
organizatoric creat.  
Dotarea cu tehnică 
de calcul şi alte 
mijloace necesare 
desfăşurării în 
bune condiţii a 
examenelor. 
 

Analize în 
Consiliul de 
Administraţie 
şi implicarea 
compartiment
ului financiar-
contabil. 

10. Optimizarea 
competenţelor de lectură 
pentru ameliorarea 
performanţelor şcolare ale 
elevilor prin: 
 utilizarea setului de 
întrebări care contribuie la 
înţelegerea textului 
 exerciţii pentru 
dezvoltarea abilităţilor de 
analiză şi argumentare. 
 organizarea cercului  
,,Cartea de lectură” 
 

Management 
 
Comisia de 
Curriculum 
 
Bibliotecă 

Plan de 
optimizare a 
competenţelor 
 
Fondul de 
carte al 
bibliotecii 

Resurse 
bugetare 

Responsabilul 
Comisiei 
metodice de 
limba română şi 
limba latină 
 

Permanent Ameliorarea 
performanţelor 
şcolare ale elevilor 
Creşterea 
numărului de 
cititori la biblioteca 
şcolară 

Asistenţe şi 
interasistenţe 
la ore. 
Discuţii 
ştiinţifice şi 
metodice în 
cadrul 
Comisiilor 
metodice. 
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Ţinta 6: Scăderea absenteismului şi abandonului şcolar 

O5 - Îmbunătăţirea frecvenţei şi scăderea abandonului şcolar 

1. Identificarea cauzelor  
reale ale absenteismului şi 
a rezultatelor 
nesatisfăcătoare la testele 
iniţiale.  

Management Chestionar - Director 
adjunct 
Huţupaş 
Anişoara 
 
Psihopedagogul 
şcolii 

Semestrial Chestionarele 
completate 

 Discuţii cu 
părinţii şi elevii 

2. Monitorizarea  
frecvenţei la cursuri în 
vederea prevenirii şi 
reducerii ratei de părăsire 
timpurie a şcolii. 

Management 
Profesori 
diriginţi 

Catalogul 
Fise de 
evidenţă a 
absenţelor 

- Director 
adjunct 
Huţupaş 
Anişoara 
 
Consilier 
educativ 

Permanent Îmbunătăţirea 
frecvenţei 
Reducerea 
abandonului 
şcolar 
Fişele de 
monitorizare 

 Completarea 
situaţiei cu 
numărul de 
absenţe pe fiecare 
elev.  

 Dialog cu familia 
elevilor care 
absentează. 

 Dezbateri cu 
elevii pe tema 
prevenirii şi 
combaterii 
absenteismului 

 Consiliereapsiho
logică a elevilor cu 
multe absenţe 
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Obiective specifice 

Acţiuni 

Compartimen

tresponsabil 

Resurse 
Termen 

Indicatori de 

realizate 
Măsuri / acţiuni 

de reglare Materiale Financiare Coordonator 

CAPITOLUL IV:  ACTIVITATEA EDUCATIVĂ ŞCOLARA ŞI EXTRAŞCOLARĂ 

O1 - Creşterea rolului Comisiei metodice a dirigintilor in vederea eficientizarii activitatilor educative 

1. Pregătirea orelor de 
consiliere şi orientare 
profesională şi abordarea 
unei tematici adecvate 
vârstei. 

Management 

Consilier 
educativ 

Profesori 
diriginţi 

Chestionare 
aplicate 
elevilor 

- Diriginţii 

Psihologul şcolii 

Permanent Chestionare  

Planificări 
calendaristice a 
orelor de 
dirigenţie  

Analize în 
Comisia 
metodică a 
diriginţilor 

2.Organizarea activităţilor 
cultural artistice şi 
sportive: 

 Ziua educaţiei 

 8 Martie 

 Serbarea de sfârşit de 
 an 

 Concursuri sportive 

 Zilele Colegiului 

Management Proiectele 
activităţilor 
 
Materiale 
promoţionale 

Fonduri 
proprii 

Consilier 
educativ 
 
Responsabil 
Comisia 
diriginţilor 

Permanent Proiectul 
Fotografii 
Înregistrări video 
Articole din presă 
Înregistrări TV 

Analize în 
Consiliul de 
Administraţie 
şi în Comisia 
metodică a 
diriginţilor 

3. Consilierea  

elevilor cu nevoi speciale 
identificaţi 

 

 

 

Management Chestionare 

Fişe de lucru 

- Psihologul şcolii 

Profesorii diriginţi 

Permanent Ameliorarea 
comportamentului 
elevilor cu o 
atitudine 
recalcitrantă şi mai 
ales a elevilor cu 
un comportament 
violent. 

Analize în 
Consiliul de 
Administraţie 
şi Consiliul 
Profesoral 
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O2 - Implicarea activă a părinţilor, a comunităţii locale, a celorlalte institutii educative, in formarea unor atitudini pozitive a 

tinerilor faţă de valorile societăţii în care urmează să se integreze. 

1. Organizarea 
lectoratelor cu părinţii; 
planificarea orelor de 
suport educaţional pentru 
părinţi şi a tematicii 
abordate cu scopul 
creşterii randamentului 
şcolar şi a îmbunătăţirii 
frecvenţei elevilor. 

Management Ordine ale 
ministrului 
privind 
consilierea si 
orientarea 
şcolară 

- 

Director 
prof. Virginel 
Iordache 
 
Consilier 
educativ 
Bodnar 
Loredana 

Permanent Planificarea orelor 
de consultaţii cu 
părinţii 
Procese verbale 

Analize în 
Comisia 
metodică a 
diriginţilor. 

2. Realizarea unor 
proiecte pe teme de 
educaţie juridică 
antiinfracţională şi moral 
civică în colaborare cu 
Poliţia, psihologul şcolii şi 
alte instituţii. 

Management Proiect de 
colaborare şi 
parteneriate 
încheiate. 
Portofoliul de 
proiect. 
 

- 

Director 
prof. Virginel 
Iordache 
 
Consilier 
educativ 

Permanent Proiecte tematice 
ale elevilor  

Analiza 
periodică a 
stadiului de 
derulare a 
proiectului în 
Consiliul 
Profesoral. 

3. Implicarea  
psihologului şcolar în 
desfăşurarea orelor de 
consiliere la toate clasele 
cu cel puţin 2h/semestru la 
fiecare clasă. Dezbateri cu 
ajutorul psihologului şcolar 
a unor teme de actualitate 
pentru tânăra generaţie. 

Management Ghidul 
activităţilor 
educative 

- 

Consilier 
educativ 
 
Diriginte 
 
Psiholog 

Permanent Chestionare 
Referate 

Analize 
periodice în 
Consiliul de 
Administraţie 
şi Comisia 
metodică a 
diriginţilor 
 

4.Continuarea 
parteneriatelor aflate în 
derulare  

Management Proiecte 

- 

Echipa 
managerială 
Prof. Rotaru D. 
Prof. Atănăsoae 
Maria 

Permanent Materiale 
diseminate: 
 
Fotografii  
Site-uri 

Analize în 
Consiliul 
Profesoral 
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Ţinta 7: Diversificarea activităţilor extracurriculare 

O3 - Organizarea şi desfăşurarea unor concursuri, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice, cercuri şi realizarea de reviste 

şcolare. 

1. Organizarea cercurilor 
pentru elevi la diferite 
discipline.  

Management Procedura de 
monitorizarea 
activităţilor 

- 

Director 
adjunct 
 
Şefii de catedră 

Permanent Cercurile 
desfăşurate în 
cadrul colegiului 
Concursurile şi 
simpozioanele 
realizate la nivelul 
colegiului. 

Monitorizarea 
procedurii 

2. Organizarea  
examenelor pentru 
obţinerea permisului 
ECDL. 

Management Contractul cu 
ECDL RO 

- 

Director 
prof. Virginel 
Iordache 
Prof. Diţu 
Garofiţa 

Permanent Numărul 
permiselor ECDL 
obţinute de elevi. 

Promovarea 
examenului 

3. Asigurarea fondurilor  
necesare realizării 
activităţilor 
extracurriculare 
Încurajarea elevilor şi 
profesorilor pentru 
organizarea şi 
desfăşurarea activităţilor 

Management 
financiar 

Proiectele 
activităţilor 

Fonduri 
proprii 

Director 
prof. Virginel 
Iordache 

Permanent Premiile obţinute Monitorizarea 
procedurii 
 
 
 
 

4. Realizarea de  
reviste şcolare, organizarea 
şi desfăşurarea unor 
concursuri, simpozioane şi 
sesiuni de comunicări 
ştiinţifice. 
 

Management Tipografie 

- 

Echipa 
managerială 
Director 
prof. Virginel 
Iordache 

Permanent Revistele editate 
 
Proiectele de 
organizare a 
concursurilor, etc. 

Monitorizarea 
procedurii 
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Obiective specifice 

Acţiuni 

Compartimen

tresponsabil 

Resurse 
Termen 

Indicatori de 

realizate 

Măsuri / 
acţiuni de 

reglare 
Materiale Financiare Coordonator 

C A P I T O L U L   V:  FORMAREA CONTINUĂ 

Ţinta 4: Încadrarea cu personal didactic cu o foarte bună pregătire ştiinţifică şi metodică, receptiv la nou şi interesat de 

perfecţionare şi formare continuă, a cărui activitate să conducă la eficientizarea şi modernizarea procesului instructiv educativ 

O1 - Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare  continue 

1. Monitorizare 
a activităţii desfăşurate de 
Comisiile metodice 

Management Planuri 
manageriale 
Grafice 

- 

Echipa 
managerială 
Director 
prof. Virginel 
Iordache 

Permanent Activităţi metodice 
lunare (lecţie 
model, referate, 
informări 
ştiinţifice, 
prezentări de 
carte, 
simpozioane)  

Analize 
periodice în 
Consiliul 
Profesoral 

2. Utilizarea  
fondului de carte al 
bibliotecii şi asigurarea 
accesului la publicaţiile de 
specialitate 

Management Biblioteca 

- 

Director 
prof. Virginel 
Iordache 
Bibliotecar 

Permanent Numărul de cititori Informări în 
Consiliul 
Profesional şi 
Consiliul de 
Administraţie 
prezentate de 
bibliotecar 

3.Consilierea cadrelor 
didactice în vederea 
participării la activităţi de 
formare organizate de 
C.C.D. şi I.S.J Suceava 
 

Management Calendarul 
activităţilor 

- 

Director 
prof. Virginel 
Iordache 
Prof. Cojocariu 
Maria  
Prof. Mlenarz C. 

Permanent Cadrele didactice 
perfecţionate 

Analize în 
Consiliul de 
Administraţie 
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Ţinta 4: Încadrarea cu personal didactic cu o foarte bună pregătire ştiinţifică şi metodică, receptiv la nou şi interesat de 

perfecţionare şi formare continuă, a cărui activitate să conducă la eficientizarea şi modernizarea procesului instructiv educativ 

O2 - Extinderea experinţei pozitive în activitatea desfăşurată în cadrul unităţii şcolare 

1. Diseminarea  

experienţei pozitive şi a 
bunelor practici în cadrul 
Consiliului profesoral 

Management Portofoliul - Director 

prof. Virginel 
Iordache 

Responsabilii 
Comisiilor 
metodice 

Permanent Cadrele didactice 
ce participă la 
cursuri prezintă în 
C.P. elementele 
de noutate 
dobândite. 

Discuţii în 
cadrul  

catedrelor 

2. Planificarea  

interasistenţelor la ore 

Management Graficele - Responsabili 
de Comisii 
metodice 

Permanent Implicarea a cel 
puţin 50 % dintre 
cadrele didactice 
cu experienţă şi a 
tuturor cadrelor 
didactice 
debutante. 

Analize în 
Comisiile 
metodice şi 
Consiliul 
Profesoral şi 
luarea unor 
măsuri de 
optimizare 

3. Perfecţionarea  
personalului didactic 
auxiliar 
(secretar,bibliotecar,pedag
og, contabil, laborant). 

Management Portofolii 
Planuri 
manageriale 
Adrese I.S.J. 
şi C.C.D. 

- Director 
prof. Virginel 
Iordache 

Permanent Tot personalul 
didactic auxiliar 
participă la 
cursurile 
organizate. 

Analize în 
Consiliul de 
Administraţie 

4. Perfecţionarea  
personalului nedidactic 
(paznici, muncitori 
calificaţi,fochişti) 

Management Regulamente 
Instrucţiuni 
tehnice de 
utilizare a 
centralei 
termice. 

Autofinanţare Director 
prof. Virginel 
Iordache 

Decembrie 
2015 

Obţinerea 
atestatului de 
paznic şi/sau 
centralist 

Analize în 
Consiliul de 
Administraţie 
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Obiective specifice 

Acţiuni 

Compartimen

tresponsabil 

Resurse 
Termen 

Indicatori de 

realizate 

Măsuri / 
acţiuni de 

reglare 
Materiale Financiare Coordonator 

CAPITOLUL VI: ACTIVITATEA DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ, PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR ŞI A 

SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ (S.S.M – P.S.I./S.U.) 

O1 - Asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă a întregului personal din şcoală şi al elevilor pe toată durata desfăşurării activităţii 

1. Redactarea  
documentelor specifice, 
realizarea instruirilor, 
semnarea proceselor 
verbale în conformitate cu 
legislaţia în vigoare. 

S.S.M. 
P.S.I. 

Legea S.S.M. 
şi P.S.I. 
Fişe de 
protecţia 
muncii şi 
P.S.I. 

- Prof. Roşu R.  
 
Ped. Simeria I.  
 
Lab. Negriuc C. 

Permanent Toţi angajaţii şi 
elevii vor fi instruiţi 
corespunzător cu 
normele S.S.M. şi 
P.S.I. 

Analize în 
Consiliul de 
Administraţie 
şi Consiliul 
Profesoral,în 
Comisiile de 
specialitate 

2. Asigurarea bazei  
materiale în vederea 
prevenirii accidentelor şi 
incendiilor 

S.S.M. 
P.S.I. 

Amenajarea 
punctelor 
P.S.I. 
Asigurarea 
materialelor 
de protecţie  
Amenajarea 
punctelor 
sanitare. 

- Prof. Roşu R. 
 
Administrator 
Moscaliuc L. 

Permanent Rezultatele 
verificărilor 
periodice ale 
personalului de 
către unităţi 
specializate. 

Analize în  
Consiliul de 
Administraţie 

3. Asigurarea siguranţei  
elevilor şi a personalului 
din instituţie prin informare 
periodică a acestora ( lecţii, 
instruire) 

S.S.M. 
P.S.I. 

Legea S.S.M. 
şi P.S.I. 
Identificarea 
riscului 

- Prof. Roşu 
Rodica 
 
Diriginţii  

Permanent Siguranţa tuturor 
cadrelor didactice 
şi a tuturor elevilor 

Analize 
periodice în 
Consiliul de 
Administraţie 
şi luarea 
tuturor 
măsurilor 
necesare  de 
optimizare 
activităţii 
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O2 - Asigurarea accesului întregului personal al şcolii şi al elevilor la informaţiile noi din domeniu 

1. Simularea de  

exerciţii de evacuare a 
incintei liceului în caz de 
incendii sau calamităţi 
împreună cu organele 
locale de pompieri si 
apărare civilă. 

S.S.M. 

P.S.I. 

Materiale 
didactice 
specifice 
existente în 
dotare 

- 

Director adj. 

Prof. Roşu 
Rodica 

Semestrial Exerciţiul de 
evacuare realizat 

Analize în  

Consiliul de 
Administraţie 

O.3. - Asigurarea tuturor premiselor în vederea obţinerii de către şcoalăa tuturor avizelor necesare (autorizaţii P.S.I., autorizaâie 

sanitară)  

1. Realizarea rectificării  

bugetare şi parcurgerea  
tuturor etapelor pentru 
realizarea licitaţiei de 
achiziţie a documentaţiei 
necesare de obţinere a 
avizului PSI 

Management 

Financiar 
contabil 

 Prevederi  
bugetare 

Director 

prof. Virginel 
Iordache 

Contabil şef 

Comisia de 
licitaţie 

 

 

 

 

 

Documentaţia 
tehnică 

 

 

 

Analize in 
Consiliul de 
Administraţie 

2. Depunerea  

documentaţiei şi 
efectuarea expertizei 
tehnice de către 
reprezentanţi autorizaţi 

S.S.M 

P.S.I. 

Documentaţia 

tehnică 

 Director 

prof.Virginel 
Iordache 

Prof. Roşu 
Rodica 

Februarie 

2016 

Obţinerea 
autorizaţiilor 

 

 

 

 


