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F U N D A Ţ I A  
CENTRUL DE STUDII ,,ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT-ROMÂNIA,, 

BOTOŞANI                 

Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic CENTRUL DE STUDII “Ştefan 

cel Mare şi Sfânt”Botoşani 

-UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR ACREDITATĂ- 
 

Str. N. Iorga, nr. 19, Botoșani; Tel./fax 0231537745; Mobil: 0744544178; e-mail: cssms_botosani@yahoo.com    
 

 

I. NIVEL LICEAL - Acreditat: 

OM -  Nr. 5181/11.09.2015 (Filiera Teoretică, Profil Umanist, Specializarea Filologie) 

 

 

II. NIVEL POSTLICEAL SANITAR - Acreditat: 

OM – Nr. 5384/21.08.2012 (Domeniul: Sănătate și asistență pedagogică, Specializări: Asistent 

medical generalist și Asistent medical de farmacie) 

OM – Nr. 5054/30.08.2016 (Domeniul: Sănătate și asistență pedagogică, Specializări: Asistent 

medical de balneofiziokinetoterapie și recuperare). 

Atestat ARACIP – aprobare standarde de referinţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în 

învăţământul preuniversitar pentru perioada 2021 – 2026. 
 

             Cultura organizațională este caracterizată printr-un 

ethos profesional înalt. Valorile dominante sunt: cooperare, 

munca în echipă, respect reciproc, ataşamentul faţă de elevi, 

respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate 

la nou, creativitate, entuziasm, competiţie, dorinţa de afirmare. 

Se întâlnesc şi cazuri de individualism, rutină, conservatorism, 

automulţumire. 

În ceea ce priveşte climatul organizaţiei şcolare am 

putea spune că este un climat 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 colegiale, de respect şi de 

sprijin reciproc. Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita cadrelor didactice. 

 De la înființare (1999) am funcționat cu următoarele nivele de învățământ: 

- Învățământ Primar; 

-                   Gimnazial; 

-                   Liceal – Filiera teoretică, Profil real, Specializarea matematică – informatică; 

-                   Postliceal – agenți vamali; 

-                   Universitar:  

 - Facultatea de Științe Economice, Specialitatea Contabilitate și Informatică de   

Gestiune; 

   - Colegiu Universitar – Institutori, limbă modernă. 

 În 2008 au mai fost autorizate două nivele de învățământ și anume: 

❖ Nivel liceal: Filiera teoretică, Profil umanist, Specializarea filologie; 

                   Filiera tehnologică, Profil Servicii, Specializările tehnician în turism şi tehnician în activităţi 

economice. 
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❖ Nivel postliceal sanitar: 

  Domeniul: Sănătate și Asistență Pedagogică 

   Calificări: Asistent medical generalist 

       Asistent medical de farmacie  

 În 2011 am autorizat alte două nivele de învățământ postliceal sanitar și anume: 

- Asistent medical de balneofiziokinetoterapie și recuperare; 

- Asistent pentru ocrotirea persoanelor varstnice. 

În anul 2012 am obţinut acreditarea pentru Nivelul postliceal sanitar, domeniul Sănătate şi asistenţă 

pedagogică, calificările Asistent medical generalist şi Asistent medical de farmacie (Odin Ministru nr. 5384 din 

21.08.2012). 

În 18.02.2014 am obţinut autorizarea de funcţionare a şcolii profesionale cu următoarele calificări 

profesionale de nivel 2: ,,lucrător hotelier”, ,,recepţioner - distribuitor” şi ,,comerciant vânzător”. 

În anul 2015 am obţinut acreditarea pentru nivelul Liceal, filiera Teoretică, profil Umanist, specializarea 

Filologie (Ordin de Ministru nr. 5181 din 11.09.2015). 

În anul 2016 am obţinut acreditarea pentru Nivelul postliceal sanitar, domeniul Sănătate şi asistenţă 

pedagogică, calificarea Asistent medical de balneofiziokinetoterapie şi recuperare (Ordin de Ministru nr. 5054 din 

30.08.2016).  

        Activitatea didactică se desfăşoară la nivelul unor colective mici de elevi care permit tratarea diferenţiată a 

copiilor, absolut obligatorie într-un învăţământ ce se vrea modern. 

          Organizarea bună a activităţii, folosirea raţională a timpului de lucru, atmosfera degajată din şcoală, sunt 

premise sigure ale unor rezultate bune şi foarte bune care ne-au făcut cunoscuţi şi apreciaţi în comunitatea locală. 

         CENTRUL DE STUDII ,,Ștefan cel Mare și Sfânt” este situat în municipiul Botoşani, în corpul C al 

Colegiului Naţional „A.T. Laurian”, în preajma casei memoriale „N. Iorga” şi asigură servicii de educaţie pentru elevii 

din judeţul Botoşani şi din alte judeţe. 

         Unitatea pregăteşte elevi prin următoarele forme de învăţământ:  

- liceu de  4 ani curs de zi şi de 5 ani, curs frecvenţă redusă; 

- școală postliceală sanitară de 3 ani, curs de zi. 

Unitatea dispune de o bază materială bună: cabinet de informatică,  

bibliotecă, săli de clasă, acces la laboratoare, cabinete de nursing, aulă, bază 

sportivă. Spaţiile şcolare sunt echipate corespunzător. Materialul didactic 

existent îmbinat cu strategiile tradiţionale şi moderne, ajută la realizarea unui 

demers didactic eficient şi de calitate.   

Referindu-ne la actul de predare – învăţare – evaluare, considerăm că 

există următoarele Puncte tari: 

❖ Amplasarea unităţii de învăţământ într-o zonă centrală, intens 

circulată; 

❖ Baza materială foarte bună; 

❖ Personal didactic calificat; 

❖ Continuitatea personalului, fidelitatea cadrelor didactice în şcoală; 

❖ Aplicarea unor metode moderne în procesul de învăţământ în contextul pandemiei (utilizarea platformei 

de învăţare Google G-Suite); 

❖ Conectarea la internet 24 de ore/zi; 
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❖ Rezultate foarte bune la examenele de absolvire şi inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii atât din ţară cât 

şi din străinătate; 

❖ Realizarea unui plan de şcolarizare realist conform cerereii pieţei muncii; 

❖ Preocuparea pentru utilizarea metodelor activ – participative, adecvarea lor la conţinuturile învăţării şi la 

specificul colectivelor de elevi; 

❖ Abordarea unor noi practici didactice, în special de tip interactiv avându-se în vedere contextul actual; 

❖ Tratarea diferenţiată a elevilor; 

Ameninţări: 

❖ Accentuarea crizei financiare şi a declinului economic în România; 

❖ Nivel socio-economic scăzut şi instabilitatea socială a populaţiei judeţului; 

❖ Legislaţie schimbătoare; 

❖ Situaţia materială precară a unor elevi; 

❖ Scăderea populaţiei şcolare. 

Elevii anilor I și II AMG desfășoară activitate de voluntariat în timpul verii prin care se oferă cetățenilor 

municipiului Botoșani, apă plată la cerere dar și măsurarea 

tensiunii și a greutății corporale. Activitatea de voluntariat se 

desfășoară la solicitarea Biroului Situații de Urgență al 

Primăriei Municipiului Botoșani.  

Conducerea CENTRULUI DE STUDII ,,Ștefan cel 

Mare și Sfânt" este reprezentată de prof. dr. Viorel ENEA,  

preşedinte-manager general al Fundaţiei, din anul 2014 fiind 

numit şi cetăţean de Onoare al Mun. Botoşani. 

Întregul personal urmărește asigurarea unui 

învăţământ de calitate, dar şi asigurarea unui ambient favorabil 

desfăşurării întregii activităţi de la nivelul şcolii. 

Pentru o mai bună informare se poate accesa adresa web www.centruldestudiieuropean.ro. De asemenea 

informaţii vor fi vizualizate pe site-ul şcolii cu adresa www.cssmsbotosani.ro (momentan fiind în lucru).  

 

 

 

 

 

 

Director, 

Prof. Carmelia STANCIU 
 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.centruldestudiieuropean.ro/
http://www.cssmsbotosani.ro/
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OFERTA EDUCAŢIONALĂ 
 

 pentru anul de învăţământ preuniversitar 2021 – 2022 
 

Liceul Teoretic CENTRUL DE STUDII ,, Ştefan cel Mare şi Sfânt’’ Botoşani face 

înscrieri începând cu data de 1 Iunie la următoarele forme de şcolarizare: 

 

   NIVEL LICEAL: 

   FILIERA TEORETICĂ 

PROFIL UMANIST, SPECIALIZAREA FILOLOGIE 

 

Curs de zi:         

- cl. a IX-a – 1 clasă, 28 elevi 

- cl. a X-a – 1 clasă 

- cl. a XI-a – 1 clasă 

   

Cursuri cu frecvenţă redusă 

- clasa a IX a – 1 clasă, 28 elevi   

- clasa a X  a – 2 clase, 56 elevi 

- clasa a XI a – 3 clase, 84 elevi 

- clasa a XII a – 2 clase, 69 elevi  

- clasa a XIII a – 3 clase, 102 elevi 

 

 

  NIVEL  POSTLICEAL: 

  DOMENIUL SĂNĂTATE  ŞI ASISTENŢĂ PEDAGOGICĂ 

- Curs de zi:   

Anul I – asistent medical generalist   – 5 clase = 140 elevi 

Anul I – asistent medical de farmacie – 1 clasă = 28 elevi 

Anul I – asistent medical de balneofiziokinetoterapie și recuperare – 1 clasă  = 28 elevi 

 
Relaţii la sediul nostru din str. N. Iorga Nr.19 (vis-a-vis de Colegiul Național  ,,A.T. Laurian") 

Tel. 0231/537745; 0757101176; 0757101178 

Email    : cssms_botosani@yahoo.com 

SITE : http://cssmsbotosani.ro; , 

 
Se pot înscrie absolvenți de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat, indiferent de vârstă 

 

FII  CONȘTIENT, ALEGE  INTELIGENT! 
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