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Scurt istoric al comunei

Satul Stolniceni-Prăjescu este aşezat pe partea dreaptă a râului Siret, în nord-estul ţării, judeţul 

Iaşi. Localitatea este situată la 5 km de municipiul Paşcani (spre sud) şi 85 km de municipiul Iaşi. 

Accesul în localitate se face pe calea ferată Suceava - Bucureşti şi drumul naţional Paşcani -

Roman. Comuna Stolniceni-Prăjescu se învecinează cu: Mogoşeşti-Siret la sud, Al. I. Cuza şi 

Heleşteni la est, municipiul Paşcani la nord, comuna Mirosloveşti, la vest. 

Populaţia localităţii: 1494 locuitori; 

Latitudine: 47.20; Longitudine: 26.73; 

Ape: Siret, Balta Noua; 

Zona: Podişul Fălticeni; Depresiune: Culoarul Siretului; 

Monumente si biserici: Biserica din lemn "Naşterea Maicii Domnului" sec. XVII (declarată în 

catalogul UNESCO cu titlul de patrimoniu), Biserica "Sf. Gheorghe", înfiinţată în anul  1810, 

Ruinele hanului Ternovschi sec.18, Curțile boiereşti ale familiei Prăjescu.



Scurt istoric al școlii

Prima şcoală din 

Stolniceni –Prăjescu 

a fost înfiinţată la 1 

octombrie 1865. 

În anul 1903 a fost 

înfiinţată biblioteca, 

care avea 235 cărţi 

şi 15 cititori. În anul 

1929 şcoala avea şi 

o mică grădiniţă 

şcolară.

Clădirea în care 

funcţionează acum 

şcoala este relativ 

nouă, fiind dată în 

folosinţă la 1 

septembrie 1986. 



Scopul școlii

Viziunea

• Dezvoltarea unui mediu de 

educaţie și formare profesională 

care să asigure pentru tinerii 

din zona Pașcani, în domeniul 

mecanic, servicii de educație și 

instruire profesională de 

calitate, stimulând dezvoltarea 

carierei și creșterea 

perspectivelor de angajare a 

tinerilor din aceasta zonă.

Misiunea

• Școala Profesională Stolniceni-

Prăjescu oferă servicii de educație și 

formare profesională ce au la bază 

calitatea, performanța, promovarea 

valorilor europene, egalitatea șanselor 

pentru toți participanții în proces și 

deschiderea spre învățarea pe tot 

parcursul vieții. Promovează un 

învățământ modern, centrat pe elev, 

care alternează metodele tradiționale 

de predare-învățare cu metode 

moderne.



Profilul actual al şcolii

Începând cu anul școlar 2011-2012, prin decizia ISJ Iași, 

Școala de Arte şi Meserii Stolniceni-Prăjescu s-a transformat 

în Grup Școlar incluzând ca structuri componente și școlile: 

Școala Gimnazială Brătești I, cu clasele I-VIII şi Școala Primară 

Brătești II, cu clasele I-IV, iar la 1 sept.2012, și-a schimbat 

denumirea în Liceul Tehnologic Stolniceni-Prăjescu. Începând cu 

data de 1 septembrie 2016, școala iși schimbă denumirea în 

Școala Profesională, pregătind preșcolari și elevi de la ciclul 

primar și până la clasa a XI-a învățământ profesional cu 

durata de trei ani.



Denumirea actuală a școlii este 

„Școala Profesională Stolniceni-Prăjescu”

• acreditată pe nivel 3 învățământ profesional, domeniul mecanică,  

calificarea profesională nivel 3 – tinichigiu vopsitor auto
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Resurse umane

Calitatea pregătirii elevilor este asigurată de un colectiv de cadre didactice format din 32 de

cadre didactice:din care 3 educatoare, 8 învățători, 20 profesori şi un maistru instructor.

Din totalul cadrelor didactice, au gradul I-15, au gradul II-7,  au definitivatul 6,  3 sunt 

debutanţi, 1 necalificat în curs de calificare.

Din totalul personalului didactic, 27 cadre didactice sunt titulare, restul posturilor fiind 

ocupate de cadre didactice calificate suplinitoare care au beneficiat de continuitate pe post sau 

dupa caz ,suplinesc concediu- maternitate, rezervare post director și detașare în interesul 

invățământului, iar un cadru este suplinitor necalificat care urmează cursuri universitare în 

vederea obținerii calificarii.

La sfârşitul anului şcolar 2015-2016 toate cadrele didactice au primit calificativul F.B .



În anul şcolar 2016-2017, unitatea de învăţământ are înscriși 

358 elevi, care învaţă în 19 de săli de clasă, 4 laboratoare 

(informatică, chimie-fizică, biologie, mecanică),  atelier  de 

mecanică, 37 calculatoare, două minisăli de sport.         

Dintre cele 19 săli de clasă şi 4 laboratoare, în 3 învaţă 51  

preşcolari, în 8 învaţă 139 elevi din învăţământul primar,7 

clase sunt destinate celor 88 elevi de gimnaziu, iar în 3 clase 

invață  80 elevi de la învățământul profesional cu durată de trei 

ani.



Capacităţi funcţionale:

Şcoala:

• Nr. săli clasă                19

• Nr. laboratoare              4

• Nr. ateliere                   1

• magazii                        2

• grupuri sanitare             4

• minisăli de sport            2
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Ansamblul de dansuri ``Trandafirașii`` coordonat de 
doamna prof. Isaeva Galina, pe scenă cu ocazia zilei
comunei Stolniceni-Prăjescu (august 2016)



Elevii clasei a III-a împreuna cu 
doamna prof. înv. primar Zapiroi
Ana Maria, întâmpină venirea
primăverii



• Activitate desfășurată cu ocazia zile de 1 Decembrie 2016

• Ansamblul de dansuri ``Plaiurile Siretului`` coordonat de 
d-ra prof. Pintilie Andreea



Serbare Crăciun 2016, 
Grupa 0

Prof inv. Primar Vezeteu Mariana 



Serbare Crăciun 2016
Clasa I+ Clasa a II-a

Prof inv primar Pintilie Ovidiu



Serbare Crăciun 2016,
Clasa a III-a+ Clasa a IV-a

Prof inv primar Olaru Iuliana



Serbare Crăciun 2016
Grupa mică și mijlocie

Prof. Manole Constanța și Chirilă Maria



Ansamblul ``Trandafirașii``
Serbare de Crăciun 2016

Prof. Lb. Rusă Isaeva Galina



Activitate Pompieri,
Martie 2017 

Prof. Bostan Constantin



23.04.2017 Spectacol de dansuri în cadrul căruia am prezentat un 
moment creativ-artistic pentru Consursul Național „Diversitatea-O 
șansă în plus pentru viitor” derulat de Ministerul Educației Naționale 
în parteneriat cu Asociația „Divers”
Prof. coordonatori: Isaeva Galina și Pintilie Andreea



Poţi învăţa în patru feluri: 

pentru şcoală, pentru viaţă, 

pentru tine şi pentru orişicine

(Nicolae Iorga)



Prezentare realizată de
Pintilie Andreea


