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REZUMAT 
 

Planul de acţiune al şcolii (PAS) reprezintă un document de planificare strategică a 
ofertei de formare profesională prin învăţământul profesional şi tehnic în perspectiva anului 
2020. El poate fi utilizat pentru identificarea nevoilor de formare profesională şi de către alte 
unităţi din învăţământ sau furnizori.  

Structura PAS 2016 – 2020 şi modalităţile de realizare ale acestuia se bazează pe 
recomandările formulate în Planul regional de acţiune pentru dezvoltarea învăţământului 
profesional şi tehnic (PRAI), Planul local de acţiune pentru învăţământul profesional şi tehnic 
(PLAI), Manualul privind efectuarea de analize economice necesare planificării în învăţământul 
profesional şi tehnic şi Ghidul de elaborare a planurilor de acţiune şi dezvoltare ale şcolii.  

Prezentul plan cuprinde următoarele elemente de noutate: 
• foloseşte cu precădere date provenind de la Institutul Naţional de Statistică şi de la 

Direcţia Judeţeană de Statistică – Vrancea; 
• include o analiză SWOT pentru domeniile: oferta educaţională, managementul învăţării, 

resurse umane, resurse materiale. 
Aceste documente de planificare a ofertei de şcolarizare vor sta la baza elaborării: 

• propunerilor de plan de şcolarizare pentru anul şcolar 2017 - 2018 şi următorii; 
• susţinerii măsurilor privind optimizarea procesului de învăţământ; 
• consilierii şi orientării elevilor prin grija profesorilor; 
• susţinerii cererilor de finanţare a unor proiecte în folosul elevilor unităţii şcolare. 

În baza nevoilor identificate, cât şi a elementelor surprinse de analiza SWOT, au fost 
propuse următoarele direcţii strategice pentru perioada 2016 - 2017: 

1. Asigurarea şi promovarea calităţii serviciilor educaţionale; 
2. Asigurarea accesului tuturor elevilor la serviciile educaţionale; 
3. Susţinerea şi promovarea performanţei în educaţie; 
4. Implementarea descentralizării şi dezvoltarea autonomiei unităţilor de învăţământ; 
5. Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului din învăţământ; 
6. Promovarea educaţiei nonformale şi informale, oportunitate formativă complementară 
pentru elevi; 
7. Susţinerea educaţiei permanente şi a educaţiei adulţilor; 
8. Compatibilizarea sistemului de învăţământ românesc cu cel european. 
Au fost realizate consultări pe marginea documentului atât în cadrul Comitetelor Locale 

pentru Dezvoltarea Parteneriatelor Sociale, cât şi cu factorii de decizie (ISJ Vrancea, Primăria 
Focşani). 
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Capitolul I 
CONTEXTUL 

 
 

1.1. Misiunea şcolii  
 
Să oferim locuitorilor din jude ţul Vrancea ( şi nu numai), tinerilor şi adul ţilor, 

inclusiv celor proveni ţi din medii defavorizate, şanse egale de instruire şi educa ţie la 
standardele UE, sprijinindu-i pentru o integrare so cio-profesional ă rapid ă şi eficient ă, 
dezvoltarea carierei în domeniile prioritare Indust rie textil ă şi piel ărie şi Turism şi 
alimenta ţie, contribuind la sporirea calit ăţii vie ţii în comunitatea local ă. 

 
Misiunea şcolii poate fi transpusă în realitate numai stabilind nişte obiective clare şi 

aplicând strategii adecvate fiecărui obiectiv. 
Obiectivele şi direcţiile de dezvoltare ale şcolii vizează: 

• evidenţierea, la nivelul comunităţii locale, a oportunităţilor pe care şcoala le are pentru a 
pregăti elevii în meserii relevante; 

• crearea unui parteneriat social activ şi dinamic, bazat pe o legislaţie adecvată pregătirii 
forţei de muncă; 

• ridicarea nivelului calitativ al procesului de instruire şi educare a elevilor, obţinerea 
performanţei şcolare; 

• dezvoltarea bazei didactico – materiale necesară calificărilor  în care pregătim elevi; 

• eficientizarea actului educaţional în vederea formării şi dezvoltării  personalităţii elevilor: 

• stabilirea unui parteneriat durabil cu licee având acelaşi profil din ţări ale Comunităţii 
Europene; 

• fundamentarea ştiinţifică a ofertei educaţionale şi promovarea acesteia la nivelul judeţului 
Vrancea şi a zonelor limitrofe; 

• informatizarea activităţii didactice şi nedidactice; 

• stimularea activităţii metodice şi de perfecţionare a cadrelor didactice; 

• susţinerea financiară a şcolii din surse extrabugetare; 

• monitorizarea integrării sociale a absolvenţilor prin realizarea unei comunicări permanente 
cu factorii implicaţi în procesul instructiv-educativ, prin consolidarea spiritului de echipă. 

Întreaga activitate a instituţiei este subordonată ideii de creştere a prestigiului şcolii la 
nivelul comunităţii locale, de creare a unei „personalităţi” proprii, în ansamblul şcolilor secundare 
vrâncene. 
 

1.2. Viziunea şcolii 
 

Colegiul Tehnic “Gh. Asachi” Focşani îmbină tradiţia cu inovaţia în învăţământul 
profesional şi tehnic şi oferă locuitorilor din Regiunea Sud – Est şi tuturor celor interesaţi 
oportunităţi de educaţie şi instruire accesibilă, de înaltă calitate. 
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Pionii realizării acestui mediu sunt cadrele didactice sprijinite de specialişti, părinţi şi 
membri ai comunităţii locale. Împreună, facilitează formarea unei personalităţi armonioase, 
creativ – pragmatice de succes, ataşată valorilor eterne naţionale şi universale, a unui cetăţean 
european democratic, performant, capabil să se integreze şi să sprijine pozitiv societatea. 

Absolvenţii şcolii noastre, buni profesionişti în domeniile servicii şi tehnic, îşi dezvoltă 
priceperi ce le permit să se integreze repede pe piaţa muncii prin formarea de competenţe 
profesionale şi sociale necesare, devin buni gospodari ai resurselor personale, financiare, 
materiale şi spirituale, îşi dezvoltă abilităţi de comunicare, ştiu să aprecieze cultura, adevărul, 
frumosul, binele şi să discearnă realele valori, învăţă cum să îşi protejeze propria sănătate şi 
siguranţa persoanei. 

Şcoala noastră promovează modele de gândire inteligentă, creatoare şi strategică, 
educate în spiritul flexibilităţii, dăruirii şi seriozităţii prin care să îşi menţină statutul de instituţie 
reprezentativă în învăţământul vrâncean. 
 

1.3. Ţinte strategice 
 
1. Concentrarea activităţii şcolare pe promovarea bunăstării elevului. 
2. Îmbunătăţirea calităţii educaţiei prin preocuparea continuă atât pentru obţinerea unor 
rezultate la standarde europene, cât şi pentru încurajarea învăţării pe tot parcursul vieţii în 
vederea creşterii competitivităţii, a dezvoltării personale şi a potenţialului de angajare. 
3. Adaptarea ofertei educaţionale atât la nevoile elevilor cât şi la cerinţele de pe piaţa muncii la 
nivel naţional şi european. 
4. Creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor cu minimum 10% în anul 2020 
faţă de anul 2019. 
5. Reducerea anuală a ratei absenteismului şcolar cu minim 20% prin identificarea corectă a 
cauzelor şi prin aplicarea unor soluţii optime , dar şi prin utilizarea în procesul instructiv – 
educativ a unor strategii de instruire diferenţiată a elevilor care să le sporească interesul pentru 
şcoală. 
6. Formarea unei atitudini deschise în relaţiile profesor-elev pentru crearea unui climat favorabil 
obţinerii performanţelor. 
7. Atragerea în procesul de instruire a unor parteneriate şi colaborări externe în vederea 
cunoaşterii, implementării şi raportării la dimensiunea europeană a educaţiei, dar şi a asigurării 
condiţiilor materiale optime pentru realizarea activităţilor instructiv – educative. 
8. Susţinerea şi creşterea rolului educaţiei nonformale şi informale. 
 

1.4. Profilul prezent al şcolii 
 

Scurt istoric 
 
Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi’’ Focşani este situat în Regiunea de Sud – Est, municipiul 

Focşani, judeţul Vrancea şi deserveşte atât populaţia şcolară din Focşani, din judeţul Vrancea şi 
din judeţele limitrofe. 
 Şcoala a fost înfiinţată în anul 1885 sub denumirea de ,,Şcoala profesională de fete 
sărace” a Societăţii Doamnelor din Focşani. 

Şcoala a funcţionat de-a lungul timpului sub diferite denumiri, aşa cum rezultă din 
documente, pregătind lucrători pentru croitorii, dar şi tâmplari, mecanici. 
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Din anul 1990 şi până în 2009 denumirea unităţii şcolare a fost  ,,Grup Şcolar de 
Industrie Uşoară Focşani” – cu toate formele de învăţământ şi specializările: lucrător în tricotaje 
– confecţii, confecţioner produse textile, filator, tricoter, confecţioner-tricoter, lucrător în 
mecanică, mecanic  întreţinere şi reparare maşini şi utilaje din industria uşoară, tehnician 
proiectant îmbrăcăminte, creator proiectant îmbrăcăminte, maistru confecţioner, tehnician în 
industria textilă. 

Odată cu diversificarea ofertei educaţionale, din 2009 s-a schimbat şi denumirea şcolii, 
aceasta devenind Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi’’. 

 
Şcoala ast ăzi 
 
Astăzi şcoala funcţionează cu 25 de clase, structurate astfel: liceu – ciclu inferior 12 

clase, din care 3 la seral; 4 clase învăţământ profesional; liceu – ciclu superior 10 clase, din 
care 2 de seral, 4 clase învăţământ postliceal. 

Paleta profilelor în oferta şcolii cuprinde: 
- liceu :  profil tehnic , calificările Tehnician designer vestimentar, Tehnician în                    

industria textilă; 
profil servicii , calificările Tehnician în turism, Tehnician în hotelărie, 
Tehnician în gastronomie, Organizator banqueting 

- şcoala postliceal ă: calificarea Creator proiectant îmbrăcăminte, Agent de turism 
(ghid) și Asistent manager unități hoteliere 

- învăţământ profesional de 3 ani : profil servicii,  calificările Bucătar și Ospătar 
În şcoală sunt înscrişi 603 de elevi, iar rezultatele la învăţătură ale acestora sunt în 

general bune. Acest lucru este demonstrat de coeficientul de promovabilitate înregistrat la 
sfârșitul anului şcolar 2018 – 2019 este de 85,12% 

Principii pe care le cultiv ă Colegiul Tehnic „ Gheorghe Asachi ”: 
■ toţi elevii doresc să înveţe şi ei trebuie încurajaţi în acest sens; 
■ dacă unii refuză să o facă, sau întâmpină dificultăţi, ei trebuie ajutaţi să le 

depăşească şi să nu fie etichetaţi drept „dificili”; 
■ toţi copiii au capacitatea de a învăţa. Obiectivul trebuie să fie cel de îmbunătăţire 

continuă a performanţelor şi a încrederii lor în forţele proprii, nu cel de cuantificare a 
eşecurilor; 

■ acumulările pozitive trebuie recunoscute şi încurajate; 
■ competiţia este un lucru natural, dar cooperarea este mult mai eficientă în 

îndeplinirea sarcinilor. Cele două nu sunt ireconciliabile; 
■ nu există o metodă „sfântă” de predare. Există loc pentru o multitudine de metode; 
■ în clasă, profesorii trebuie să fie mentori, nu doar manageri, supervizori sau 

instructori. 
Ţelul nostru trebuie să fie cel al instituirii unei atmosfere în care să poată fi respectate 

următoarele „percepte”: 
• copiii trebuie respectaţi şi ascultaţi; 
• atât copiii, cât şi aspiraţiile acestora nu trebuie îngrădite; 
• căutarea metodelor de îmbunătăţire a înţelegerii, cunoaşterii şi a abilităţilor practice 

reprezintă un proces continuu care trebuie sprijinit de către profesor;  
• copiii sunt încurajaţi să creadă că pot şi trebuie să facă bine un lucru „de prima 

dată”;  
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• teama nu are ce căuta în acest proces; 
• părinţii sunt încurajaţi să joace un rol activ în cadrul acestui proces;  
• şcoala creează şi întreţine strânse legături cu comunitatea locală. 
 
Baza material ă 
 
Activitatea elevilor se desfăşoară în următoarele corpuri de clădiri, situate în aceeaşi 

incintă: 
1. Corpul principal , care dispune de 12 săli de clasă, 2 laboratoare de informatică, un 

laborator de chimie, un laborator de fizică, un centru de documentare şi informare, 
un cabinet de limbi moderne, cancelarie pentru cadrele didactice, cabinet metodic, 
birouri şi spaţii administrative; 

2. Corpul atelier , care dispune de un laborator de alimentaţie publică, un laborator 
pentru servirea preparatelor, un laborator de creaţie vestimentară, un laborator de 
materii prime pentru industria textilă şi de pielărie, un laborator pentru firmele de 
exerciţiu, un atelier pentru confecţii, un atelier pentru filatură, un atelier pentru 
tricotaje, birouri şi spaţii administrative; 

3. Sala se sport ( recondiţionată), teren de sport; 
4. Cămin internat pentru elevi care dispune de aprox. 50 de camere dispuse pe trei 

etaje; 
5. Cantin ă cu aprox. 100 de locuri  
Starea corpurilor de clădiri în care se desfăşoară orele de curs şi parte din instruirea 

practică este bună, cu excepţia sistemului de încălzire uzat moral şi a acoperişului.  
Mobilierul cu care este dotata şcoala este modern şi ergonomic pentru 35% din 

clase, pentru restul  starea sa este necorespunz ătoare  (uzura de 20 - 50%). 
 
Proiecte de cooperare interna ţional ă SES 
 
Proeict derulat cu Camera de Comerț a Germaniei, prin intermediul SES, început în anul 

școlar 2011 – 2012 și continuat an de an. 
Programul presupune deplasarea unui expert german pentru a instrui elevi și cadre 

didactice timp de trei săptămâni. 
Anual sunt instruiți aproximativ 150 de elevi si toate cadrele didactice din domeniul 

Alimentatie publică, la care se adaugă îmbogățirea limbajului de specialitate al cadrelor 
didactice de limba engleză. 

 
Programul Recicleaz ă pentru un viitor curat 

 
Programul ,,Reciclează pentru un viitor curat’’ este coordonat la nivel internaţional, se 

desfăşoară cu sprijinul Comisiei Europene şi numără peste 7000 de şcoli participante şi 2360 
de ECO - Şcoli.  

Proiectul promovează educaţia pentru un mediu curat şi o viaţă sănătoasă. Are ca scop 
implicarea activă a elevilor şi a cadrelor didactice în îmbunătăţirea calităţii mediului în şcoală şi 
în împrejurimile acesteia, creşterea gradului de informare a elevilor cu privire la integrarea 
europeană din perspectiva protecţiei mediului, creşterea responsabilităţii faţă de calitatea 
mediului, a vieţii şi de dezvoltarea durabilă a societăţii.  
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Obiectivele proiectului şcolii noaste, Managementul deşeurilor s-au realizat atât prin 
integrarea problematicii de protecţie a mediului în contextul ariilor curriculare deja existente, cât 
şi prin activităţi extracurriculare: colectarea deşeurilor reciclabile, amplasarea într-un loc special, 
valorificarea lor, participarea la expoziţii cu produse de décor.  

 
Programul JARomania ( JUNIOR ACHIEVEMENT YOUNG ENTERPRISE) 
 
Programul a fost iniţiat în şcoală începând cu anul şcolar 2012 – 2013, prin alegerea 

programelor ,,Succesul profesional’’ şi ,,Fii antreprenor’’ de către un număr de 6 cadre didactice 
pentru 6 clase.. La ceste programe s+au adăugat cele specific săptămânii ,,Şcola altfel’’, adică 
,,Job Shadow Day’’. 

A fost continuat an de an, ajungându-se la un număr de 18 cadre didactice (26 clase) la 
care s-au implementat programele JAR. Programelor iniţiale li s-a adăugat programul ,,Eco-
nomia”. 

 
Strategia Na țional ă de Ac țiune Comunitar ă SNAC 

 
S.N.A.C. este un program coerent şi coordonat de activităţi desfăşurate cu regularitate şi 

care antrenează voluntari şi copii cu nevoi speciale, aflaţi în situaţii de risc, în dificultate sau în 
pericol. 

Voluntarii desfăşoară diferite activităţi (de socializare, de divertisment etc.) cu copii şi 
adulţi care au un acces limitat la viaţa comunităţii. Potenţialul educativ al acestui tip de activitate 
este deosebit, fapt dovedit şi de numărul mare de voluntari (156) care s-au implicat în aceste 
acţiuni.  

S-au derulat activități care au contribuit la buna desfășurare a programului: constituirea 
și instruirea grupului de voluntari, Săptămâna fructelor și legumelor donate, De la inimă la inimă, 
Dăruind vei dobândI. 

 
1.5. Activitatea extracurricular ă – activit ăţi educative 

 
Săptămâna ,,Să ştii mai multe, s ă fii mai bun’’  
 
Anul şcolar 2018 – 2019 

1. Numărul de activit ăţi derulate:  96 DE ACTIVIT ĂŢI 
2. Tipul de activit ăţi derulate:  

   - promovarea imaginii instituţionale 
   - artistice 
   - de ecologizare 
   - sportive 
   - întâlnire cu scriitorii vranceni de la „Oglinda literară” 
   - recreative 
   - de cunoaştere a altor culturi 
   - concursuri gastronomice 
   - vizionări de filme 
   - concurs de matematica 
                                    - concurs de accesorii vestimentare 
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                                    - concurs de karaoke 
                                    - concurs de muzica psaltica 
    - de educaţie sanitară 
                                    - de formare de abilitati antreptenoriale si tehnice 
   - concursuri de şah 
   - ateliere de pictură: pe sticlă, pe pietre, încondeierea ouălor 
   - atelier origami şi quilling 
   - educaţie PSI, parteneriat cu Poliţia, Pompierii 
                                                 - educatie impotriva consumului de droguri 
                                                 - educatie pentru prevenirea si combaterea violentei 
                                                 - educatie pentru cetatenie democratica 
   - dezbateri 
   - cerc  jurnalism 
   - vizite tematice 
   - drumeţii 
   - întâlniri cu oameni de succes din gastronomie 
   - aniversarea unor scriitori 
   - workshop marketing 
   - excursii tematice 
   - vizite de documentare 

3. Resursele implicate (număr cadre didactice, număr elevi etc.):  38 cadre didactice, 
560 de elevi 

4. Parteneri implica ţi (numele instituţiiilor):  
   - Primăria Focşani 
   - Muzeul de istorie 
   - Biblioteca Judeţeană 
   - Tribunalul Vrancea  
   - Facultatea Bioterra 

- Şc. Nr. 3 Focşani 
                          - Pensiunea Laguna 

                              - S.C. ,,Pandora” Focsani 
                              - S.C. ,,Danyn” SRL Focsani 
   - Biserica Stamatinesti 

           - VINCON Focşan 
   -  biroul de marketing – Carrefour 
   - Muzeul de ştiinţe naturale 
   -  Poliţia de Proximitate 
   - ANTIDROG Vrancea 
   - VRANCO Focşani 
   -  ISU Vrancea 
                                    - Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Vrancea 
                                    - JARomania 

5. Menţionarea spa ţiilor de desf ăşurare a activit ăţilor (în cazul în care au fost şi altele, 
în afara unităţii de învăţământ):  

  - Muzeul de istorie 
  - Biblioteca Judeţeană 
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  - Biserica Stamatinesti 
                  - Colegiul  Economic,, M. K. „ Focsani 
  - Parcul Schumann 
  - Biroul de marketing – Carrefour 
  - Muzeul de ştiinţe naturale 
  - obiective turistice din Focşani 
  - obiective turistice din Iasi 
6. Obiectivele urm ărite: 

a. Promovarea imaginii instituţionale 
b. Educaţie pentru unitate în diversitate, cooperare, responsabilitate socială, viaţă 

sănătoasă şi dezvoltare durabilă 
c. Educaţie pentru autocunoaştere, creativitate, comunicare, nonviolenţă şi 

spiritualitate 
d. Educaţie pentru protecţia mediului înconjurător, responsabilitate socială şi 

dezvoltare durabilă 
e. Educaţie pentru timpul liber, sănătate prin sport şi responsabilitate în traficul 

rutier 
f. Dezvoltarea competenţelor de tehnoredactare a unei reviste  folosind programul 

Indesign 
7. Modalit ăţi de evaluare a activit ăţilor:  teste, chestionare, fişe de evaluare, observarea 
sistematică, fişe de feedback, exerciţii cu alegere multiplă, fişe de lucru cu texte lacunare, 
concursuri, procese-verbale, expoziţie de fotografii, fotografii, sondaje de opinie cu privire la 
temele alese şi modalităţile de desfăşurare, observaţii directe 

8. Rezultate înregistrate: 
- parteneriate cu diferite asociaţii şi instituţii: Tribunalul Vrancea, Cenaclul „Oglinda 

literară”,      Biblioteca  Judeţeană „Duiliu Zamfirescu”,  Muzeul Unirii, Poliţia de 
Proximitate, ISU Vrancea, Scoala nr.3 Focsani, Sc,, Pandora Focsani, Biserica 
Stamatinesti. 

- spaţii ecologizate, 
- expoziţii cu produse origami şi quilling, 
- expoziţii gastronomice, 
- avizier cu imagini pascale, 
- recenzia unor filme vizionate ce vor fi publicate în revista şcolii, 
- realizarea unui top muzical al melodiilor preferate, 
- seturi de materiale realizate de elevi cu ocazia activităţilor derulate, 
- diplome, premii la diferite concursuri. 
 

9. ANALIZA SWOT: 
a. Puncte tari: 

- diversificarea metodelor de învăţare, 
- existenţa unei baze materiale şcolare adecvate în realizarea activităţilor, 
- colaborarea cu specialişti din diferite domenii, cu instituţii locale, 
- implicarea elevilor în realitatea imediată, 
- lărgirea orizontului cultural 
- identificarea elevilor cu abilităţi deosebite pentru muzică, şah, sport, gastronomie, 
tehnoredactare pe   calculator, realizarea de produse handmade 
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- pasiunea profesorilor în realizarea activităţilor 
- aplicarea practică a conceptelor teoretice dobândite în timpul orelor de curs, 
- formarea unei viziuni asupra dezvoltării profesionale dincolo de porţile şcolii. 
- folosirea creativităţii în scopul obţinerii unor rezultate vizibile, 
- dezvoltarea interesului pentru studiul disciplinelor, prin implicarea în activităţi de extindere a 
cunoştinţelor de bază, 
- promovarea dialogului şi comunicării între elevi,  
- identificarea unor elevi cu abilităţi informatice deosebite, 
- formarea si dezvoltarea spiritului civic, critic si constructiv 
- stabilirea unor relaţii de prietenie, colaborare si  schimbul de idei intre participanţii la 
concursurile tematice, 
- completarea cunoştinţelor referitoare la obiectivele turistice ale Focşaniului, 
- identificarea resurselor arhitecturale şi istorice ale oraşului, 

 
b. Puncte slabe: 

- valoarea redusă a resurselor financiare, 
- insuficienţa unor mijloace materiale necesare desfăşurării concomitente a mai multor activităţi, 
- lipsa de experienţă a elevilor în organizarea unor evenimente, 
- lipsa implicării părinţilor 

 
c. Oportunit ăţi: 

- posibilitatea  interrelaţionării elevilor într-un cadru nonformal, 
- implicarea unui număr mare de elevi care ştiu să utilizeze calculatorul cel puţin la nivel mediu, 
- existenţa mijloacelor tehnice moderne, 
- crearea unei tradiţii a concursurilor, campionatelor, a unor activităţi, 
- prezenţa unor elevi capabili să arate respect faţă de realizările colegilor, dar şi gândire critică 
faţă de unele aspecte mai puţin susţinute, 
- desfăşurarea unor activităţi care să arate elevilor şi alte domenii de interes şi abilităţi ale  
cadrelor didactice, 
- dezvoltarea abilităţilor de a lucra în echipă, de a relaţiona. 
  

d. Amenin ţări: 
- costuri materiale personale ridicate, 
- neimplicarea elevilor în pregătirea şi derularea activităţilor, rolul preponderent fiind acela de 
spectator, 
- lipsa de interes a unora dintre participanţii la evenimentele organizate cu şi pentru elevi, 
- participarea unor elevi doar pentru ,,bifarea’’ activităţilor, 
- existenţa unui număr de elvi fără o bază culturală, 
- lipsa posibilităţii multor elevi de a se documenta acasă, de a realiza materiale ce necesită 
mijloace IT 
 
 

10. Recomand ări, sugestii: 
- alocarea resurselor financiare de către minister în vederea realizării activităţilor în condiţii 
optime 
- organizarea activităţilor într-un regim mai flexibil de alocare a orelor şi programare a activităţii,  
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- implicarea  elevilor în organizarea activităţilor, 
- posibilitatea planificării săptămânii ,,Şcoala Altfel” diferenţiat, la nivelul localităţii, permiţând în 
acest fel accesul mai facil la diferite instituţii de cultură cu care să se deruleze în parteneriat 
activităţi (un exemplu  Teatrul Municipal), 
- reducerea numărului de ore pentru a evita surmenarea profesorilor şi a elevilor, 
- găsirea unor modalităţi de a încuraja şi răsplăti elevii în vederea participării lor la concursuri, 
excursii de documentare,etc. 
- îndrumarea elevilor în alegerea echilibrată a activităţilor, 
- implicarea activă a părinţilor. 
 

1.6. Analiza rezultatelor din anul anterior 
 

Prezentarea sintetică a rezultatelor obţinute de elevii colegiului în ultimii ani se va face 
atât prin prisma rezultatelor obţinute la sfârşitul anului şcolar cît şi prin rezultatele obţinute la 
concursuri şi olimpiade şcolare. 

 

 
Rezultate înregistrate la nivelul claselor a IX-a 

 
Rezultate înregistrate la nivelul claselor a X-a 
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Rezultate înregistrate la nivelul claselor a XI-a 
 

 
Rezultate înregistrate la nivelul claselor a XII-a 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

11A 11B 11C TOTAL

înscriși

ramasi

promovați

repetenți

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

12A 12B 12C TOTAL

înscriși

ramasi

promovați

repetenți



  MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
COLEGIUL TEHNIC ’’GHEORGHE ASACHI 

Str. Moldova nr. 9, Focşani, Vrancea  Tel / fax: 0237.239.048, 0237.239.049 
e-mail: gsiu2@yahoo.com 

 

14 
 

 
 

 
Rezultate înregistrate la nivelul claselor a IX-a, a X-a școală profesională 
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Firma de exerci ţiu  – reprezintă o metodă interactivă  de  învăţare pentru dezvoltarea 
spiritului antreprenorial, o concepţie modernă de integrare şi aplicare interdisciplinară a 
cunoştinţelor, o abordare a procesului de predare – învăţare care asigură condiţii pentru 
probarea şi aprofundarea practică a competenţelor dobândite de elevi  în pregătirea 
profesională.  

Introducerea metodei de învăţare prin firma de exerciţiu, în învăţământul profesional şi 
tehnic din România s-a realizat, începând cu anul 2001, printr-un proiect iniţiat  în cadrul 
Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud – Est şi desfăşurat de Centrul Naţional de 
Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) din România în colaborare cu 
Ministerul Educaţiei şi Culturii şi Kulturkontakt din Austria – proiectul ECO NET. 

Pornind de la rezultatele obţinute, Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului, a luat 
decizia strategică de a disemina pe plan naţional această metodă de predare – învăţare. 

Rezultatele obţinute au permis extinderea utilizării metodei “firmă de exerciţiu” la nivelul 
tuturor unităţilor de învăţământ cu profil servicii, prin introducerea conţinuturilor specifice în 
curriculumul naţional, în anul şcolar 2006 – 2007 (în baza Ordinului 3172/2006). 

Firmele de exerciţiu au fost înfiinţate în cadrul Colegiului Tehnic ,,Gh. Asachi’’ începând 
cu anul 2010, în acest moment funcţionând un număr de 11 firme de exerciţiu. 

• FE. ASA TRAVEL SRL (agenţie de turism), coordonată de prof. Stoican Mirela 
• FE ASA ART DECOR SRL (….), coordonată de prof. Neagu Maria – prin proiect 

POS-DRU 
• FE DECOR DESIGN SRL (….),coordonată de prof. Neagu Maria – prin proiect 

POS-DRU 
• FE HOTEL MILCOV SRL (restaurant, hotel), coordonată de prof. Arhire Mihaela 
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• FE PERLA VRANCEI SRL (pensiune), coordonată de prof. Stoica Daniela 
• FE MAGIC DREAMS HOUSE SRL (…),coordonată de prof. Dumitru Carmen – 

prin proiect POS-DRU 
• FE SWEET PARADISE SRL (…),coordonată de prof. Dumitru Carmen – prin 

proiect POS-DRU 
• FE PENSIUNEA 7 MINUNI SRL (pensiune), coordonată de prof. Horeangă 

Mihaela 
• FE BUNI – BUN SRL (catering), coordonată de prof. Oborocea Adriana 
• FE DELICIILE CASEI SRL(cofetărie – patiserie), coordonată de prof. Mihai 

Claudia 
• FE AUTHENTIC TRAVEL SRL (agenţie de turism), coordonată de prof. Stoican 

Mirela 
O parte din rezultatele obţinute de aceste firme de exerciţiu au fost prezentate anterior. 
Proiectele şi parteneriatele educaţionale derulate în cadrul colegiului au implicat un 

număr mare de elevi şi profesori. Unele proiecte s-au continuat din anii anteriori: 
• proiectul “Școli pentru un viitor verde”,  
• proiectele de voluntariat “Dăruind vei dobândi”, „De la inimă la inimă”,   
• activitățile in colaborare cu DSP “Prevenirea tuberculozei”,  „Alimentație sănătoasă”; 
• activitatile in colaborare cu IPJ, compartimentul de Analize si Prevenire a Criminalitatii 

“Prevenirea traficului de persoane”, “Prevenirea comportamentului violent la elevi”, 
“Prevenirea victimizării prin intermediul internetului”,  

• activități în colaborare cu Centrul de prevenire, evaluare si consiliere antidrog Vrancea. 
 

1.7. Priorit ăţi na ţionale 
 

În momentul de faţă preocuparea de bază în învăţământul preuniversitar românesc o 
constituie analiza rezultatelor implementării reformei prin prisma menţinerii unui echilibru între 
cererea de forţă de muncă şi oferta de personal calificat pe diversele trepte ale învăţământului 
astfel încât să rămână deschisă posibilitatea recalificării rapide, în funcţie de dinamica 
economică locală şi zonală. Această acţiune ridică însă probleme multe şi foarte complexe. 

 
Caracteristici socio-economice ale societăţii actuale. 
 
Comanda socială nu este bine definită, prognozele evolutive în timp ale acesteia fiind 

foarte relative. Societatea democratică prin evoluţia ei rapidă nu permite politicului să 
definească liniile evoluţiei economice şi deci prognozele de viitor sunt foarte relative. 

Inserţia profesională se face tot mai greu, grija pentru locul de muncă se transformă 
uneori in stres, iar  această stare se repercutează asupra învăţământului printr-o debusolare a 
elevilor şi a părinţilor în alegerea unei traiectorii profesionale optime.  

Valorile democraţiei reale se instalează greu, existând momente în care se produce 
alunecarea în anarhie cu consecinţe negative în relaţiile dintre manageri si colectiv sau indivizi, 
între profesori şi elevi.  

Concepţia despre reforma învăţământului, mai ales asupra finalităţilor acesteia, se 
conturează mai greu. Ca urmare, sistemul de învăţământ, planurile de şcolarizare, rămân încă 
nefundamentate clar pe nişte direcţii funcţionale şi de eficienţă, rămânând la nivelul modelelor 
externe care au dat însă rezultate în alte condiţii socio-economice.  
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Componentele sistemului social-global sesizează prioritatea redresării economice, şi sub 
presiunea problemelor ce apar pe termen scurt, au tendinţa de a minimaliza problemele 
învăţământului pentru că efectele disfuncţionalităţilor acestuia sunt pe termen lung şi mai greu 
sesizabile în cadrul unor analize superficiale. Acest lucru se evidenţiază clar în alocările 
bugetare care acum se obţin de la primării.  

Recunoaşterea importanţei socio-economice a muncii cadrului didactic ar determina 
curmarea condiţiilor frustrante  în care acesta se află, înbunătăţind motivaţia acestuia pentru 
muncă. 

 
Priorităţi nationale 

 
• Implementarea metodelor de învăţare centrată pe elev; 
• Dezvoltarea parteneriatelor cu agenţii economici, instituţii şi ONG- uri; 
• Dezvoltarea curriculelor, inclusiv ale celor în dezvoltare locală; 
• Elaborarea şi dezvoltarea standardelor de formare profesională; 
• Formarea continuă (metodica specifică); 
• Asigurarea calităţii în educaţie prin predare – învăţare şi chiar cercetare care să 

contribuie la dezvoltarea personală şi profesională a elevilor; 
• Asigurarea orientării profesionale şi consilierii pentru construirea carierei; 
• Utilizarea calculatorului (IT) în predare; 
• Modernizarea bazei materiale a învăţământului profesional şi tehnic; 
• Asigurarea unui management educaţional de înaltă performanţă; 
• Oferirea de şanse egale în educaţie indiferent de naţionalitate, sex sau minoritate; 
• Dezvoltarea unor auxiliare materiale didactice pentru formare diferenţiată; 
• Asigurarea condiţiilor pentru integrare europeană. 

 
Colegiul Tehnic “Gh. Asachi” Focşani este situat în regiunea SE a României, o zonă cu 

specific aparte din punct de vedere al aspectelor demografice, sociale, economice. Dintre 
domeniile principale pe care se axează agenda reformei ÎPT am selectat următoarele priorităţi 
vizate de şcoala noastră: 

1. Asigurarea şi promovarea calităţii serviciilor educaţionale. 
2. Facilitarea accesului tuturor copiilor/elevilor la serviciile educaţionale. 
3. Susţinerea şi promovarea performanţei în educaţie. 
4. Implementarea descentralizării şi dezvoltarea autonomiei unităţilor de învăţământ. 
5. Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului din învăţământ. 
6. Promovarea educaţiei nonformale şi informale, oportunitate formativă complementară 
pentru elevi. 
7. Susţinerea educaţiei permanente şi a educaţiei adulţilor. 
8. Compatibilizarea sistemului de învăţământ românesc cu cel European. 

 
1.8. Obiective şi priorit ăţi regionale şi locale 

 
Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” se află în Focşani, Vrancea, regiunea de dezvoltare 

Sud - Est. 
Din analiza Planul Regional de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional si 

Tehnic (PRAI) pentru Regiunea Sud - Est, document de planificare strategica a ofertei de 
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formare profesionala prin învăţământ profesional si tehnic in perspectiva 2014 – 2020, a PLAI 
Vrancea 2013 – 2020, precum si din analiza nevoilor si a elementelor surprinse de analiza 
SWOT, au fost propuse următoarele direcţii strategice pentru perioada 2013 - 2020: 

1. Creşterea flexibilităţii sistemului de formare profesională. 
2. Asigurarea calităţii. 
3. Formarea continuă a personalului. 
4. Asigurarea condiţiilor de infrastructură şi dotare a şcolii. 
5. Integrare europeană. 
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Capitolul II 
ANALIZA NEVOILOR 

 
2.1.  Analiza mediului extern 

 
Mediul european 

 
Europa 2020 propune trei priorități care se susțin reciproc:  

– creștere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare;  
– creștere durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al 

utilizării resurselor, mai ecologice și mai competitive;  
– creștere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării 

forței de muncă, care să asigure coeziunea social și teritorială. UE trebuie să definească 
direcția în care vrea să evolueze până în anul 2020. În acest scop, Comisia propune 
următoarele obiective principale pentru UE:  

– 75% din populația cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani ar trebui să aibă un loc de 
muncă;  

– 3% din PIB-ul UE ar trebui investit în cercetare-dezvoltare (C-D);  
– obiectivele „20/20/20” în materie de climă/energie ar trebui îndeplinite (inclusiv o 

reducere a emisiilor majorată la 30%, dacă există condiții favorabile în acest sens);  
– rata abandonului școlar timpuriu ar trebui redusă sub nivelul de 10% și cel puțin 40% din 

generația tânără ar trebui să aibă studii superioare;  
– numărul persoanelor amenințate de sărăcie ar trebui redus cu 20 de milioane 

 
Pentru a ne orienta eforturile și progresele, există un consens larg conform căruia UE ar 

trebui să convină asupra unui număr limitat de obiective principale pentru 2020. Aceste 
obiective ar trebui să fie reprezentative pentru perspectiva unei creșteri inteligente, durabile și 
favorabile incluziunii.  
Obiectivele trebuie să fie măsurabile, capabile să reflecte diversitatea situațiilor existente în 
țările membre și să se bazeze pe date suficient de fiabile pentru a permite realizarea de 
comparații. Următoarele obiective au fost selecționate pe această bază - îndeplinirea lor va fi 
esențială pentru reușita noastră până în anul 2020:  

- rata ocupării forței de muncă a populației cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani ar 
trebui să crească de la nivelul actual de 69% la cel puțin 75%, inclusiv printr-o mai mare 
implicare a femeilor, a lucrătorilor în vârstă și printr-o mai bună integrare a migranților pe 
piața muncii;  

- un obiectiv referitor la nivelul de studii, care abordează problema abandonului școlar 
timpuriu, vizând reducerea ratei de abandon de la valoarea actual de 15% la 10% și 
majorarea procentajului persoanelor cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani cu studii 
superioare de la 31% la cel puțin 40% în 2020;  

 

Aceste obiective sunt interconectate. De exemplu, asigurarea unor niveluri de studii mai 
ridicate favorizează șansele de angajare, iar înregistrarea unor progrese în ceea ce privește 
creșterea ratei de ocupare a forței de muncă contribuie la reducerea sărăciei. 
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Mediul na ţional 
 
Aderarea României la Uniunea Europeană şi crearea unor noi unităţi economice cu 

profile de activitate extrem de diverse conduce la sporirea necesarului de personal calificat. 
Odată cu alinierea sistemului de învăţământ românesc la cerinţele învăţământului european, 
absolvenţii vor putea lucra atât în România cât şi în ţări membre ale Uniunii Europene, ceea ce 
reprezentă o bună oportunitate pentru aceştia. 

 
Mediul regional 
 
Din analiza mediului economic regional  se constată diversitatea activităţilor 

economice, creşterea ponderii serviciilor în economia regională (având cea mai mare contribuţie 
în formarea PIB regional), precum şi dinamica construcţiilor. 

Economia regiunii se află pe un trend crescător ca urmare a creşterilor înregistrate 
pentru produsul intern brut, valoarea adăugată brută, cifra de afaceri, investiţiile brute, 
investiţiile străine. 

Se apreciază că domeniile de formare profesională iniţială prioritare sunt: comerţ, turism 
şi alimentaţie, construcţii, mecanica prin calificări ce se adresează industriei navale, agricultura 
şi industria alimentară. 

Invatamantul profesional si tehnic (TVET) trebuie s a contribuie prin oferta 
educationala si calitatea formatii profesionale a a bsolventilor la dezvoltarea durabila a 
comunitatilor, in conditiile asigurarii coeziunii e conomice si sociale.  

Consortiul Regional al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est isi exprima viziunea asupra TVET 
prin  doua directii majore de actiune: 

• adaptarea planificarii educationale la nevoile de dezvoltare economico – sociala  
• cresterea calitatii actului educational ca baza a succesului insertiei socio – profesionale 

a absolventilor. 
Analiza realizata în cadrul PRAI a scos în evidenta faptul ca oferta de formare initiala a 

unitatilor scolare nu raspunde îndeajuns ca structura, si, în mare masura, nici din punct de 
vedere al calitatii la cerintele manifestate pe piata muncii. Din acest motiv, au fost stabilite o 
serie de prioritati, masuri si actiuni ce vizeaza: 

• perfectionarea sistemului de formare continua a resurselor umane din scoala; 
• cresterea calitatii sistemului de informare si consiliere profesionala; 
• adaptarea ofertei educationale la cerintele socio-economice regionale; 
• dezvoltarea infrastructurii; 
• facilitarea accesului in invatamantul profesional si tehnic a populatiei scolare din mediul 

rural. 
Schimbările tehnologice şi organizaţionale produse la nivelul agenţilor economici impun 

dezvoltarea parteneriatului dintre unităţile şcolare IPT şi agenţi economici pentru adaptarea 
curriculum-ului, asigurarea condiţiilor de desfăşurare a instruirii practice şi dezvoltarea formării 
continue a cadrelor didactice prin stagii la agenţi economici 

Principalele constatări din analiza pie ţei muncii  indică o scădere a populaţiei active şi 
mai ales a populaţiei ocupate (în mod deosebit în mediul rural şi în cazul femeilor).  Se constată 
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o rată de ocupare mai mică decât la nivel naţional şi un decalaj semnificativ faţă de ţinta UE 
pentru 2010 (care prevede o rata de ocupare de 70% în 2010). 

Reţinem evoluţia relativ constată a ponderii ocupării în agricultură, cu menţiunea că este 
o ocupare supradimensionată, precară, de subzistenţă, şi uşoara tendinţă de creştere a ponderii 
ocupării în servicii (insuficientă însă pentru o economie modernă). 

Analizele şi prognozele privind evoluţia pieţei muncii conturează realitatea “dură” a unei 
pieţe a muncii marcate de şomaj structural pe termen lung. Faţă de aceasta, şansele 
absolvenţilor pe piaţa muncii sunt condiţionate de conştientizarea şi valorificarea următoarelor 
alternative pentru care pot s ă opteze : 
� să ocupe noile locuri de muncă care vor fi create prin creşterea economică; 
� să înlocuiască pe cei ce se pensionează (cererea înlocuită); 
� să ia locul celor mai slab calificaţi, împinşi în şomaj sau spre alte ocupaţii (cerere 

substituită); 
� să-şi creeze propriul loc de muncă. 

 
Structura proiecţiei cererii potenţiale pe domenii de pregătire în Regiunea Sud-Est 

comparativ cu cea a judeţului Vrancea se prezintă astfel:  
          

Domeniul de educaţie şi formare 
profesională 

Ponderi previzionate ale cererii de formare 
profesională pentru 2013-2020  (%) 

Regiunea Sud-Est Judeţul Vrancea 
Agricultură 5,1 7,7 
Chimie industrială 0,9 0 
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 9,1 9,2 
Comerţ 13,0 9,2 
Economic 7,7 7,7 
Electric 7,4 4,6 
Electromecanică 1,2 3,1 
Electronică şi automatizări 0,5 4,6 
Fabricarea produselor din lemn 1,6 3,1 
Industrie alimentară 2,1 6,2 
Industrie textil ă şi piel ărie  8,8 4,6 
Materiale de construcţii 0,8 0 
Mecanică 31,6 26,2 
Turism şi alimenta ţie 2,6 7,7 
Protecţia mediului 7,4 6,1 
Tehnici poligrafice 0,1 0 

 
Diferenţele dintre ponderile cererii de formare profesională la nivelul judeţului Vrancea, 

adoptate în CLDPS, comparativ cu ponderile estimate pentru nivelul regional îin cadrul studiului 
previzional, sunt justificate în baza următoarelor considerente: 

 
- in domeniul industrie textilă şi pielărie (8,8 % la nivel de regiune, 4,6% la nivel de judeţ) 

calificarea pentru acest domeniu este completată prin formarea adulţilor; 
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- in domeniul turism şi alimentaţie (2,6% la nivel de regiune, 7,7% la nivel de judeţ), din 
strategia de dezvoltare a judeţului Vrancea există pentru domeniul turism şi alimentaţie 
direcţii viabile de dezvoltare.  

 
Grupuri- ţint ă 
 
Absolvenţii de gimnaziu care doresc să obţină a calificare profesională în domeniul 

tehnic din municipiul Focşani si judeţul Vrancea optează pentru continuarea studiilor la Colegiul 
Tehnic “Gheorghe Asachi” Focşani. 

 
Mediul economic  
 
Comparând ponderea sectoarelor mari de activitate la formarea valorii adăugate brute 

regionale anuale constatăm că domeniile servicii şi construcţii se înscriu pe un trend crescător 
în timp ce industria şi agricultura au trenduri descrescătoare. Subsectoarele hoteluri şi 
restaurante, transport, depozitare, comunicaţii, tranzacţii imobiliare înregistrează tendinţa de 
creştere a ponderii la formarea VAB regional. Activităţile din industria prelucrătoare şi energie 
electrică, termică, gaze apă, au înregistrat descreşterea ponderii la formarea VAB regional.  

Analiza sectoarelor economice pe baza datelor statistice din PDR 2007 – 2013, PDR 
2014 – 2020 şi din Anuarele statistice ale României evidenţiază o serie de aspecte specifice 
regiunii Sud – Est şi judeţului Vrancea care sunt prezentate în continuare. 
 
Industria  

Principalele caracteristici ale industriei judeţului sunt: 
- aproape toate sectoarele industriale sunt reprezentate  
- este concentrata in  oraşe si foarte puţin prezenta in mediul rural; 
- industria prelucrătoare deţine ponderea in privinţa cifrei de afaceri si a numărului de   angajaţi   
in raport cu celelalte activităţi industriale. 

Majoritatea investiţiilor străine in regiune sunt concentrate  in industria alimentara şi 
industria confecţiilor textile.  
 
Turismul  

In perioada 2002-2006 numărul unităţilor active din turism a crescut cu 26%, iar numărul 
mediu al salariaţilor a crescut cu 26%. La 31 iulie 2006 numărul unităţilor active din turism in 
regiune reprezenta 27,1 % din numărul unităţilor active din turism la nivel naţional, regiunea 
ocupând primul loc pe ţară. Indicele de utilizare a unităţilor turistice la nivel regional in anul 2006 
era de 36,8%, peste media la nivel naţional (33,6%). Regiunea ocupa primul loc in ceea ce 
priveşte capacitatea de cazare (46,86% % din valoarea totala la nivel naţional) 

Turismul in regiune este diversificat, aici existând aproape toate tipurile de turism: turism 
de litoral, montan, de croaziera, cultural, de afaceri, turism ecologic, balnear, agroturism, de 
agrement, de week-end, pescuit sportiv si de vânătoare, practicarea sporturilor nautice. 
În regiune exist ă 3 Parcuri Na ţionale si Naturale, Rezerva ţii ale Biosferei:  Balta Mică a 
Brăilei,  Delta Dunării şi Munţii Măcinului. 

Judeţul Vrancea  prezintă un cadru propice pentru practicarea agroturismului  şi deţine 
resurse importante pentru dezvoltarea turismului de agrement (vânătoare si pescuit).  
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Evoluţia produsului intern brut pe categorii de resurse pentru perioada 2000 – 2013, 
Total România este reprezentată mai jos. 

 
(sursa: Banca Naţională a României) 

 
Structura produsului intern brut pe categorii de resurse pentru perioada 2000 – 2013, 

Total România este reprezentată mai jos. 
 

 
(sursa: Banca Naţională a României) 
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Deşi judeţul Vrancea are un potenţial turistic unic comparativ cu alte judeţe din regiune, 

unităţile turistice nu sunt aliniate la standarde moderne (din punct de vedere al calităţii 
serviciilor, capabilităţii organizaţionale, dotarea cu resurse, infrastructura), fapt ce a determinat o 
scădere a numărului de turişti de la an la an. 

 
(sursa: calculate pe baza datelor INS ,,Conturi naţionale regionale’’, ediţia 2012) 

 

 
(sursa: Comunicat de presă INS, Nr. 208/12 august 2016 ) 
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Reprezentând aproximativ 15% din teritoriul ţării şi 13,09% din populaţia totală, 

Regiunea de Sud – Est a contribuit, în anul 2010, cu 10,76% la formarea PIB-ului naţional, fiind 
situată pe poziţia 5 in ierahia celor 8 Euregiuni. 

Reprezentarea de mai sus caracterizează trendul pozitiv de creştere înregistrat în 
perioada 2000 – 2008, acesta neînregistrând totuşi nivelele de dinamism ale economiei 
naţionale, iar contribuţia la formarea PIB-ului fiind în descreştere în ultimii ani. 

Analiza demografică indică un declin general al populaţiei, în mod deosebit pentru  
grupele tinere de vârstă, însoţit de îmbătrânirea populaţiei.  

Scăderile prognozate pentru totalul populaţiei judeţului şi mai ales scăderile înregistrate în 
ultimii ani la populaţia cu vârsta între 0 – 14 ani va influenţa structura reţelei şcolare prin 
concentrarea activităţilor şi creşterea competiţiei între şcoli. Se apreciază că într-un mediu 
concurenţial tot mai pronunţat, unităţile şcolare vor trebui să pună accent pe calitate în formarea 
profesională, certificată prin inserţia socio-profesională a absolvenţilor. 

 

 
Ponderea mai mare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 0 – 14 ani din mediul rural decât 

cea din mediul urban ridică problema adaptării reţelei şcolare de formare profesională iniţială şi 
a adoptării unor măsuri eficiente pentru asigurarea accesului acestei categorii, cu asigurarea 
egalităţii şanselor; 

Preponderenţa populaţiei feminine, inclusiv la categoria de vârstă 0 – 14 ani, apreciem că 
are implicaţii în structura ofertei de formare iniţială.  
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( sursa: Statistica teritorială 2013) 

 
Din analiza mediului economic judeţean se constată diversitatea activităţilor economice, 

creşterea ponderii serviciilor în economia judeţului, precum şi dinamica construcţiilor. 
Economia judeţului se află pe un trend crescător ca urmare a creşterilor înregistrate 

pentru produsul intern brut, valoarea adăugată brută, cifra de afaceri, investiţiile brute, 
investiţiile străine. 

În judeţul Vrancea, în  cadrul industriei, dominante sunt confecţiile, aproape 50% din 
totalul producţiei, dar şi 50% din totalul de resurse umane angajate. 

Dezvoltarea sectorului serviciilor în Vrancea este modestă, aici fiind localizate 10% din 
întreprinderile regionale active în sectorul terţiar, din care aproximativ 60% sunt active în comerţ 
şi 5,88% sunt active în domeniul ,,Hoteluri şi restaurante’’.  

Schimbările tehnologice şi organizaţionale produse la nivelul agenţilor economici impun 
dezvoltarea parteneriatului dintre unităţile şcolare din învăţământul profesional si tehnic şi agenţi 
economici pentru adaptarea curriculum-ului, asigurarea condiţiilor de desfăşurare a instruirii 
practice şi dezvoltarea formării continue a cadrelor didactice prin stagii la agenţi economici.  

Din analiza evoluţiilor prognozate pentru cerere-ofertă în perspectiva se apreciază că 
este necesară creşterea preocupării şcolilor pentru asigurarea a unei înalte calit ăţi a form ării 
profesionale , menită să conducă la dobândirea de către absolvenţi a competenţelor 
profesionale la un nivel superior celorlalţi ofertanţi de forţă de muncă. Şansa absolvenţilor şi 
implicit a şcolii, în condiţiile în care oferta pe piaţa muncii este cu mult mai mare decât cererea, 
este de a răspunde în mare măsură cerinţelor angajatorilor. Acest lucru se poate obţine prin 
dezvoltarea resurselor umane şi materiale ale şcolilor şi a unor parteneriate durabile 
şcoală-angajatori. 

Setul de valori care alcătuieşte cultura şcolii va fi într-o strânsă legătură cu aspectele 
principale ale activităţilor şi obiectivelor care, sub o formă sau alta, sunt prezente în fiecare 
şcoală:  

• ţinta educaţiei;  
• natura educaţiei; 
• tipul de educaţie, din punct de vedere al adecvării sale faţă de elevii şcolii;  
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• metodologia prin care educaţia este oferită elevilor şcolii. 
 
Elemente care trebuie luate în considerare: 
 

• Priorităţile şi politicile la nivel naţional, regional şi local 
• Dimensiunea actuală şi cea anticipată a pieţei muncii 
• Activităţile desfăşurate de alte şcoli şi furnizorii de programe de formare profesională din 

regiune 
• Performanţa educaţională a şcolii, raportată la performanţa altor şcoli  
• Partenerii actuali şi cei potenţiali 

 
2.2.  Analiza  mediului intern 

 
STRATEGIA ŞCOLII 
 

Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” Focşani pune la dispoziţia elevilor un curriculum 
cuprinzător, relevant şi diferenţiat pe profiluri astfel încât la sfârşitul ciclului de şcolarizare 
absolvenţii să posede abilităţi echilibrate atât în domeniul de specialitate tehnică cât şi umanist 
şi al ştiinţelor exacte. 

Elevii vor urma studii riguroase prevăzute în trunchiul comun al curriculum-ului naţional, 
în cel diferenţiat şi în curriculum-ul la decizia şcolii, la care se adaugă o ofertă diversificată de 
discipline de specialitate pentru formarea deprinderilor necesare însuşirii specializărilor în 
domeniul tehnic. 

Astfel, vor fi promovate cunoştinţele fundamentale, dar va fi creat suficient spaţiu pentru 
opţiuni şi mai ales pentru atingerea de către elevi a unui set de obiective esenţiale: 
■ învăţarea limbilor (naţională, moderne); 
■ însuşirea fundamentului ştiinţelor (fizică, chimie, biologie); 
■ stăpânirea matematicii; 
■ cunoaşterea generală a societăţii; 
■ practicarea sportului; 
■ educaţia estetică;  
■ formarea spiritului de întreprinzător; 
■ pregătirea tehnologică şi informatică; 
 

Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” îşi propune consolidarea poziţiei pe care o are în 
formarea profesională a specialiştilor din domeniul industriei textile-pielărie, turism si 
alimentaţie: 

■ printr-un studiu riguros al pieţei forţei de muncă, lărgind sfera specializărilor din acest 
domeniu cu noi calificări 

■ prin pregătirea elevilor pentru integrarea socio-comunitară. 
■ prin creşterea calităţii activităţii instructiv-educative 

Asigurarea calităţii si eficientei procesului de învăţământ 
• In anul şcolar 2018 – 2019 s-a constatat la cadrele didactice, rigoare ştiinţifica si metodica, 

adecvarea strategiilor didactice la conţinuturile de instruire, la obiectivele operaţionale 
propuse, la nivelul clasei şi la vârsta elevilor. 

• Notarea a fost, in general, ritmica si obiectiva, elevii fiind antrenaţi in autoevaluare si 
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coevaluare. Atingerea standardelor educaţionale a constituit o preocupare permanenta 
pentru majoritatea cadrelor didactice, elevii au fost, in general, capabili să înţeleagă 
mesajele scrise sau orale, sa extragă esenţialul din conţinuturile invitate, sa folosească 
cunoştinţele acumulate in abordarea unor noi tematici, sa-si exprime si sa-si argumenteze 
opiniile personale. 

• Cadrele didactice au fost preocupate de stimularea gândirii creative a elevilor, de formarea 
deprinderilor de activitate intelectuala. 

• Relaţiile dintre elevi si personalul didactic au fost corecte si principiale, organizarea orelor, 
atmosfera din clasa si relaţiile interpersonale create au fost bune, stimulative pentru actul 
de predare – învăţare – evaluare. 

 
RESURSE MATERIALE 
 

In anul şcolar 2018 – 2019 au fost asigurate condiţiile materiale pentru desfăşurarea 
procesului de învăţământ, în cadrul colegiului funcţionând: 
• 12 săli de clasă; 
• 3 cabinete specializate (1 limbi moderne, 1 metodic, 1 consiliere psihologică); 
• 2 laboratoare pentru ştiinţe (1 chimie, 1 fizică) ; 
• 2 laboratoare informatică; 
• 5 laboratoare tehnologice (1 materii prime textile, 1 creaţie vestimentara, 1 servirea 
preparatelor, 1 alimentaţie publică, 1 turism, 1 pentru firme de exerciţiu); 
• 1 atelier tricotaje; 
• 1 atelier confecţii; 
• 1 atelier filatură; 
• 1 centru de documentare si informare; 
• teren de sport; 
• 1 sala de sport; 
• 1 cantina; 
• 1 internat; 
• 1 cabinet medical; 
•  bibliotecă cu un număr de 20503 volume de literatură beletristică şi de specialitate, în 
valoare de 35159 lei; 
 
REPARTIZARE VOLUME PE DOMENII  
 

DOMENII NUMAR VOLUME 
ARTA (DIVERTISMENT, MUZICA, SPORT) 1020 
ISTORIE 780 
PEDAGOGIE /PSIHOLOGIE /FILOSOFIE 594 
FIZICA 168 
DICTIONARE /ENCICLOPEDII 444 
INFORMATICA 76 
LB. MODERNE 180 
TEHNICĂ 1056 
MATEMATICA 236 
BELETRISTICĂ 15079 
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GEOGRAFIE /CALATORII 870 
TOTAL 20348 

 
Spatiile de învăţământ sunt folosite eficient pentru : 

• desfăşurarea cursurilor; 
• pregătire practica prin laboratorul tehnologic şi instruire practică; 
• desfăşurarea activităţilor extracurriculare: cercuri, dezbateri, întâlniri cu personalităţi, 

activităţi recreative, activităţi sportive etc. 
• pregătirea examenelor; 
• pregătirea concursurilor si olimpiadelor; 
• realizarea si tehnoredactarea lucrărilor pentru susţinerea examenului de competente 

profesionale de către elevii claselor a XII-a; 
• desfăşurarea examenelor; 
• desfăşurarea concursurilor si olimpiadelor; 
• întâlniri şi lectorate cu părinţii. 

Toate spatiile de învăţământ ale liceului au fost in stare funcţională; 
• S-a menţinut avizul de sanitar de funcţionare; 
• S-au igienizat corespunzător toate spatiile din colegiu, indiferent de destinaţia lor. 

Au fost preocupări permanente pentru înnoirea si modernizarea bazei materiale a 
liceului, folosindu-se fonduri provenite de la bugetul de stat cât şi din venituri proprii.  
 
Din veniturile proprii 
 
• Sistem de supraveghere cu camere video în internat; 
• Reparaţii şi inlocuiri de obiecte sanitare pe etajele 2 şi 3, în incinta căminului vechi; 
• Parțial montare geamuri termopan la camerele etajelor 2 şi 3, în incinta căminului vechi; 
• Montare geamuri termopan la cabinetul medical; 
• Dotarea cu mobilier nou a cabinetului medical; 
• Stingătoare PSI; 
• Igienizarea spaţiilor de învăţământ; 
• Înlocuire uşi, geamuri în incinta şcolii; 
• Achiziţionarea de echipamente electronice pentru susţinerea procesului de învăţământ; 
• Repararea scărilor de acces în cantină. 

 
De la bugetul local și buget de stat 
 
• Parțial montare geamuri termopan la camerele etajelor 2 şi 3, în incinta căminului vechi; 
• Parţial igienizarea spaţiilor din incinta unităţii de învăţământ; 
• Achiziţionarea materialelor de construcţii pentru amenajarea laboratorului de firme de 

exerciţiu; 
• Înlocuirea coloanelor de încălzire din internatul vechi; 
• Hidroizolarea a 80% din suprafaţa terasei clădirii şcolii; 
• Înlocuirea instalaţiei de încălzire în şcoală şi atelier; 
• Înlocuirea uşilor de intrare în căminul vechi şi cantină; 
• Achiziţionarea de aparatură electrocasnică necesară desfăşurării activităţilor din cadrul 
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compartimentului Spălătorie – Lenjerie; 
• Achiziţionarea de parchet şi înlocuirea parţială a parrdoselilor în camerelor din căminul 

vechi; 
 
RESURSE UMANE 
 
Structura personalului şcolii noastre în anul şcolar 2015 – 2016 a fost urm ătoarea: 
 
• Colectivul didactic 

  
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
• Personal didactic auxiliar, administrativ şi de deservire 

 
 

 
 
 
 
 
Structura personalului şcolii noastre în anul şcolar 2016 – 2017  este urm ătoarea: 
 
• Colectivul didactic 

  
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

34,5 posturi 

12,5 personal didactic auxiliar – 1 vacant 

22  personal administrativ – 0 vacant 

47 cadre didactice 

36 titulari 

11 
suplinitori 

32 profesori 

4 maiştri 
instructori 

22 cultura 
generala 

10  cultura de 
specialitate 

10 profesori 
1 maistru 
instructor 

6 cultura 
generala 

5  cultura de 
specialitate 

48 cadre didactice 

39 titulari 

9 suplinitori 

34 profesori 

4 maiştri 
instructori 

23 cultura 
generala 

11  cultura de 
specialitate 

9 profesori 

6 cultura 
generala 

3  cultura de 
specialitate 
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• Personal didactic auxiliar, administrativ şi de deservire 
 
 

 
 
 
 
 

Structura personalului şcolii noastre în anul şcolar 2017 – 2018  este urm ătoarea: 
 
• Colectivul didactic 

  
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
• Personal didactic auxiliar, administrativ şi de deservire 

 
 

 
 
 
 
 
 

Structura personalului şcolii noastre în anul şcolar 2018 – 2019  este urm ătoarea: 
 
• Colectivul didactic 

  
 
 

 
 

 
 
 
 

 

34,5 posturi 

12,5 personal didactic auxiliar – 1 vacant 

22 personal administrativ – 0 vacante 

42 cadre didactice 

34 titulari 

8 suplinitori 

31 profesori 

3 maiştri 
instructori 

21 cultura 
generala 

10  cultura de 
specialitate 

7 profesori 
1 maistru 
instructor 

4 cultura 
generala 

3  cultura de 
specialitate 

34,5 
posturi 

12,5 personal didactic auxiliar – 1 vacant 

22 personal administrativ – 0 vacante 

42 cadre didactice 

34 titulari 

8 suplinitori 

31 profesori 

3 maiştri 
instructori 

21 cultura 
generala 

10  cultura de 
specialitate 

7 profesori 
1 maistru 
instructor 

4 cultura 
generala 

3  cultura de 
specialitate 
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• Personal didactic auxiliar, administrativ şi de deservire 

 
 

 
 
 
 
 
 
Analizând resursele umane de care dispune şcoala, se desprind la urm ătoarele 

concluzii : 
• Colegiul are încadraţi profesori titulari bine pregătiţi şi preocupaţi de formarea continuă; 
• Mobilitatea personalului didactic de la un an la altul nu permite să se respecte întotdeauna 

principiul continuităţii la clasă; 
• Multiplele solicitări la care trebuie să facă faţă managerii şi profesorii pentru rezolvarea unor 

probleme de ordin social (burse, alocaţiile pentru copii, comisii administrative, completarea 
unor documente din ce în ce mai complexe etc.); 

• Starea de nemulţumire permanenta legata de salarizarea din învăţământ are urmări 
negative în implicarea profesorilor îin rezolvarea sarcinilor suplimentare; 

 
Curriculum în dezvoltare local ă  2015 – 2016 

 

 
 

Curriculum în dezvoltare local ă  2016 – 2017 
 

Clasa Denumire CDL Domeniul de preg ătire  Nr.ore/s ăpt 

IX Asigurarea şi menţinerea condiţiilor 
optime de lucru 

Industrie textilă şi pielărie 30ore x 3 săpt 

IX Ergonomia şi calitatea muncii Turism şi alimentaţie 
publică 

30ore x 3 săpt 

X Integrarea pe piaţa muncii Industrie textilă şi pielărie 30ore x 3 săpt 
30ore x 3 săpt 

X Integrarea pe piaţa muncii Turism şi alimentaţie 
publică 

30ore x 3 săpt 

Clasa Denumire CDL Domeniul de preg ătire  Nr.ore/s ăpt 

IX Asigurarea şi menţinerea condiţiilor 
optime de lucru 

Industrie textilă şi pielărie 30ore x 3 săpt 

IX Ergonomia şi calitatea muncii Turism şi alimentaţie 
publică 

30ore x 3 săpt 

X Integrarea pe piaţa muncii Industrie textilă şi pielărie 30ore x 3 săpt 

33,5 posturi 

11,5 personal didactic auxiliar – 0,5 vacant 

22 personal administrativ – 0 vacante 
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Curriculum în dezvoltare local ă  2017 – 2018 

 

 
Curriculum în dezvoltare local ă  2018 – 2019 

 

X Integrarea pe piaţa muncii Turism şi alimentaţie 
publică 

30ore x 3 săpt 

Clasa Denumire CDL Domeniul de preg ătire  Nr.ore/s ăpt  

IX ip Asigurarea şi menţinerea condiţiilor 
optime de lucru 

Industrie textilă şi pielărie 30ore x 5 săpt 

IX Asigurarea și menținerea condițiilor 
optime de lucru în domeniul „turism 
și alimentație” 

Turism şi alimentaţie 
publică 

30ore x 3 săpt 

IX ip Asigurarea și menținerea condițiilor 
optime de lucru în domeniul 
alimentației 

Turism şi alimentaţie 
publică 

30ore x 5 săpt 

X ip Ergonomia și calitatea muncii Industrie textilă şi pielărie 30ore x 9 săpt 

X Ergonomia și calitatea muncii în 
domeniul alimentației 

Turism şi alimentaţie 
publică 

30ore x 3 săpt 

X Ergonomia și calitatea muncii în 
domeniul turismului 

Turism şi alimentaţie 
publică 

30ore x 3 săpt 

X ip Ergonomia și calitatea muncii în 
domeniul alimentației 

Turism şi alimentaţie 
publică 

30ore x 9 săpt 

Clasa Denumire CDL Domeniul de preg ătire  Nr.ore/s ăpt  

IX Asigurarea şi menţinerea condiţiilor 
optime de lucru 

Industrie textilă şi pielărie 30ore x 3 săpt 

IX Ergonomia şi calitatea muncii Turism şi alimentaţie 
publică 

30ore x 3 săpt 

X Integrarea pe piaţa muncii Industrie textilă şi pielărie 30ore x 3 săpt 

X Integrarea pe piaţa muncii Turism şi alimentaţie 
publică 

30ore x 3 săpt 
 

XI Întocmirea meniurilor pentru 
evenimente 

Turism şi alimentaţie 
publică 

30ore x 9 săpt 

XI Alimentația pentru categorii diferite 
de consumatori 

Turism şi alimentaţie 
publică 

30ore x 9 săpt 

XI Tehnologia operațiilor în agenția de 
turism 

Turism şi alimentaţie 
publică 

30ore x 9 săpt 

XI ip Asamblarea și finisarea produselor 
complexe 

Industrie textilă şi pielărie 30ore x 10săpt 

XI ip Tehnologii de obținere a 
preparatelor specifice zonei 

Turism şi alimentaţie 
publică 

30ore x 10săpt 
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2.3.  Rezultatele elevilor 

 
REZULTATELE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT SESIUNEA IUN IE- IULIE 2016 
                       

Nr.elevi înscri şi Nr.elevi promova ţi Nr.elevi respin şi 
Nr. elevi 

neprezen-
taţi 

Nr. elevi 
elimina ți  

Promo
vabili-
tate 

57 20 34 2 1 36,36% 
Serie 
curenta 
38 

liceu zi 
38 

Serie 
curenta 
14 

liceu zi 
14 

Serie 
curenta 
24 

liceu zi 
24 

  

Serii 
anterioare 
19 

liceu zi 
12 

Serii 
anterioare 
6 

liceu zi 
4 

Serii 
anterioare 
38 

liceu zi 
6 

liceu zi 
2 

 

liceu seral 
2 

liceu seral 
1 

liceu seral 
2 

  

liceu seral 
frecvenţă 
redusă 
5 

liceu seral                                        
frecvenţă 
redusa  
1 

liceu 
frecvenţă 
redusa 
3 

 liceu 
frecvenţă 
redusa 
1 

REZULTATELE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT SESIUNEA AUG UST 2016  
 

Nr.elevi înscri şi Nr.elevi promova ţi Nr.elevi respin şi 
Nr. elevi 

neprezen-
taţi 

Nr. elevi 
elimina ți  

Promo
vabili-
tate 

34 1 29 4 0 3,33% 
Serie 
curenta 
20 

liceu zi 
20 

  Serie 
curenta 
19 

liceu zi 
19 

liceu zi 
1 

 

Serii 
anterioare 
14 

liceu zi 
10 

Serii 
anterioare 
1 

liceu zi 
1 

Serii 
anterioare 
38 

liceu zi 
7 

liceu zi 
2 

 

liceu seral 
2 

 liceu seral 
1 

liceu seral 
1 

 

liceu seral 
frecvenţă 
redusă 
2 

 liceu 
frecvenţă 
redusa 
2 
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REZULTATELE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT SESIUNEA IUN IE- IULIE 2017 
                       

Nr.elevi înscri şi Nr.elevi promova ţi Nr.elevi respin şi 
Nr. elevi 

neprezen-
taţi 

Nr. elevi 
elimina ți  

Promo
vabili-
tate 

72 22 39 11 0 36,06% 
Serie 
curenta 
46 

liceu zi 
46 

Serie 
curenta 
15 

liceu zi 
15 

Serie 
curenta 
23 

liceu zi 
23 

liceu zi 
8 

 

Serii 
anterioare 
26 

liceu zi 
12 

Serii 
anterioare 
7 

liceu zi 
4 

Serii 
anterioare 
16 

liceu zi 
5 

liceu zi 
3 

 

liceu seral 
11 

liceu seral 
2 

liceu seral 
9 

  

liceu seral 
frecvenţă 
redusă 
3 

liceu seral                                        
frecvenţă 
redusa  
1 

liceu 
frecvenţă 
redusa 
2 

  

REZULTATELE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT SESIUNEA AUG UST 2017 
 

Nr.elevi înscri şi Nr.elevi promova ţi Nr.elevi respin şi 
Nr. elevi 

neprezen-
taţi 

Nr. elevi 
elimina ți  

Promo
vabili-
tate 

35 4 22 9 0 15,38% 
Serie 
curenta 
21 

liceu zi 
21 

Serie 
curenta 
3 

liceu zi 
3 

Serie 
curenta 
14 

liceu zi 
14 

liceu zi 
4 

 

Serii 
anterioare 
14 

liceu zi 
10 

Serii 
anterioare 
1 

liceu zi 
1 

Serii 
anterioare 
8 

liceu zi 
6 

liceu zi 
3 

 

liceu seral 
2 

 liceu seral 
1 

liceu seral 
1 

 

liceu seral 
frecvenţă 
redusă 
2 

 liceu 
frecvenţă 
redusa 
1 

liceu 
frecvenţă 
redusa 
1 

 

 
REZULTATELE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT SESIUNEA IUN IE- IULIE 2018 
                       

Nr.elevi înscri şi Nr.elevi promova ţi Nr.elevi respin şi 
Nr. elevi 

neprezen-
taţi 

Nr. elevi 
elimina ți  

Promo
vabili-
tate 

57 20 34 2 1 36,36% 
Serie 
curenta 
38 

liceu zi 
38 

Serie 
curenta 
14 

liceu zi 
14 

Serie 
curenta 
24 

liceu zi 
24 

  

Serii 
anterioare 
19 

liceu zi 
12 

Serii 
anterioare 
6 

liceu zi 
4 

Serii 
anterioare 
38 

liceu zi 
6 

liceu zi 
2 

 

liceu seral 
2 

liceu seral 
1 

liceu seral 
2 
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liceu seral 
frecvenţă 
redusă 
5 

liceu seral                                        
frecvenţă 
redusa  
1 

liceu 
frecvenţă 
redusa 
3 

 liceu 
frecvenţă 
redusa 
1 

REZULTATELE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT SESIUNEA AUG UST 2018  
 

Nr.elevi înscri şi Nr.elevi promova ţi Nr.elevi respin şi 
Nr. elevi 

neprezen-
taţi 

Nr. elevi 
elimina ți  

Promo
vabili-
tate 

34 1 29 4 0 3,33% 
Serie 
curenta 
20 

liceu zi 
20 

  Serie 
curenta 
19 

liceu zi 
19 

liceu zi 
1 

 

Serii 
anterioare 
14 

liceu zi 
10 

Serii 
anterioare 
1 

liceu zi 
1 

Serii 
anterioare 
38 

liceu zi 
7 

liceu zi 
2 

 

liceu seral 
2 

 liceu seral 
1 

liceu seral 
1 

 

liceu seral 
frecvenţă 
redusă 
2 

 liceu 
frecvenţă 
redusa 
2 

  

 
 
REZULTATELE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT SESIUNEA IUN IE- IULIE 2019 
                       

Nr.elevi înscri şi Nr.elevi promova ţi Nr.elevi respin şi 
Nr. elevi 

neprezen-
taţi 

Nr. elevi 
elimina ți  

Promo
vabili-
tate 

57 20 34 2 1 36,36% 
Serie 
curenta 
38 

liceu zi 
38 

Serie 
curenta 
14 

liceu zi 
14 

Serie 
curenta 
24 

liceu zi 
24 

  

Serii 
anterioare 
19 

liceu zi 
12 

Serii 
anterioare 
6 

liceu zi 
4 

Serii 
anterioare 
38 

liceu zi 
6 

liceu zi 
2 

 

liceu seral 
2 

liceu seral 
1 

liceu seral 
2 

  

liceu seral 
frecvenţă 
redusă 
5 

liceu seral                                        
frecvenţă 
redusa  
1 

liceu 
frecvenţă 
redusa 
3 

 liceu 
frecvenţă 
redusa 
1 

REZULTATELE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT SESIUNEA AUG UST 2019  
 

Nr.elevi înscri şi Nr.elevi promova ţi Nr.elevi respin şi 
Nr. elevi 

neprezen-
taţi 

Nr. elevi 
elimina ți  

Promo
vabili-
tate 

34 1 29 4 0 3,33% 
Serie 
curenta 
20 

liceu zi 
20 

  Serie 
curenta 
19 

liceu zi 
19 

liceu zi 
1 
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Serii 
anterioare 
14 

liceu zi 
10 

Serii 
anterioare 
1 

liceu zi 
1 

Serii 
anterioare 
38 

liceu zi 
7 

liceu zi 
2 

 

liceu seral 
2 

 liceu seral 
1 

liceu seral 
1 

 

liceu seral 
frecvenţă 
redusă 
2 

 liceu 
frecvenţă 
redusa 
2 

  



  MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
COLEGIUL TEHNIC ’’GHEORGHE ASACHI 

Str. Moldova nr. 9, Focşani, Vrancea  Tel / fax: 0237.239.048, 0237.239.049 
e-mail: gsiu2@yahoo.com 

 

38 
 

 
REZULTATE LA OLIMPIADE SI CONCURSURI 
 
2015 - 2016 
 
1. Mențiune  – Constantin Irina Irina, Concursul Județean ”Sănătatea alimentației”, octombrie 
2015 
2. Mențiune  – Vulcan Georgiana, Concursul Interjudețean de folclor al elevilor de liceu 
”Vrancea, plai de dor”, noiembrie 2015 
3. Premiul I  – Grădinaru Cătălina, Olimpiada la discipline din aria curriculară ”Tehnologii”, 
domeniul Turism și alimentație – clasa a XI-a, etapa județeană, februarie 2016 
4. Mențiune  – Popa Daiana, Olimpiada la discipline din aria curriculară ”Tehnologii”, domeniul 
Turism și alimentație – clasa a XI-a, etapa județeană, februarie 2016 
5. Mențiune  – Androne Eduard, Olimpiada la discipline din aria curriculară ”Tehnologii”, 
domeniul Turism și alimentație – clasa a XI-a, etapa județeană, februarie 2016 
6. Premiul I  – Dobria Ionela, Concursul Național de Limba Engleză ”QUEST”, faza județeană, 
februarie 2016 
7. Premiul I  - Țugui Lăcrămioara, Concursul ”Maica Domnului – Împărăteasa Cerului și a 
Pământului”, secțiunea muzică religioasă, martie 2016 
8. Premiul special  pentru ”Cel mai bun stand” - Firma de exercițiu „7 Minuni S.R.L.”, Târgul 
Firmelor de exercițiu ”Elevul de azi, antreprenorul de mâine”, 31 martie – 1 aprilie 2016 
9. Premiul special  pentru „Cea mai reprezentativă mascotă” - Firma de exercițiu „7 Minuni 
S.R.L.”, Târgul Firmelor de exercițiu ”Elevul de azi, antreprenorul de mâine”, 31 martie – 1 
aprilie 2016 
10. locul I  – Andrei Valentin, clasa a XI-a A, tenis de masa baieti – CUPA “1 Decembrie” – 
Colegiul Tehnic. Gheorghe Asachi, decembrie 2015 
11. locul III  – Apenciucesei Alexandru, clasa a XI-a A, tenis de masa baieti – CUPA “1 
Decembrie” – Colegiul Tehnic. Gheorghe Asachi, decembrie 2015 
12. locul I  – Apenciucesei Alexandru,  Tenis de masa baieti - “CUPA IERNII” – Liceul 
Tehnologic „G.G. Longinescu”, ianuarie 2016 
13. men țiune  – Andrei Valentin, clasa a XI-a A, tenis de masa baieti – “CUPA IERNII” – Liceul 
Tehnologic „G.G. Longinescu”, ianuarie 2016 
14. men ţiune  – Varvariche Rares, clasa a  X-a B, faza județeanala la șah liceu băiețI, ianuarie 
2016 
15. men ţiune  – Palade Madalin, clasa a IX-a D, faza județeanala la tenis de masa baieti, 
martie 2016 
16. locul I  – Apenciucesei Alexandru,  Tenis de masa baieti - “CUPA ZIUA EDUCATIEI” – 
Colegiul Tehnic. „Edmond Nicolau”, mai 2016 
17. locul II – Handbal Baieti, - “CUPA ZIUA EDUCATIEI” – Colegiul Tehnic. „Edmond Nicolau”, 
mai 2016 
18. locul III  – Varvariche Rares, clasa a  X-a B, șah baieti - “CUPA ZIUA EDUCATIEI” – 
Colegiul Tehnic. „Edmond Nicolau”, mai 2016 
 
 
2016 – 2017 
 
2017 – 2018 
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2018 - 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVITĂŢI  EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE 

 
Activităţile educative desfășurate în ultimii ani s-au grupat în proiecte, pe domenii 

specifice, în funcţie de priorităţile înregistrate la nivel local si naţional în scopul consolidării unui 
set de valori stabile si coerente care să determine conduite favorabile unui stil de viaţă sănătos 
– mintal, emoţional, fizic şi socio-moral dar şi un climat prielnic, astfel încât şcoala să devina un 
mediu prietenos. Am urmărit atât in activităţile şcolare educative cât şi în cele extraşcolare să 
dezvoltăm şi să formăm personalitatea, conduite si atitudini civice in rândul elevilor noştri. 

Proiectele educative realizate în anul şcolar 2015-2016 au vizat implicarea unui număr 
mare de elevi în viaţa şcolii, prin participarea la diverse activităţi educative, şcolare şi 
extraşcolare, dar şi diversificarea activităţilor extracurriculare pentru atragerea elevilor într-un 
spaţiu educativ în defavoarea străzii.  

 

Proiecte educa ţionale: 
 
2015 - 2016 

 
1. „Să învăţăm din practică”, activitate coordonată de doamnele profesoare Oborocea Adriana, 
Stoican Mirela 
2. „Îmblânzirea cuvintelor”, activitate coordonată de catedra de Limba şi Literatura română 
3. „Alimentaţie sănătoasă. Alimentaţie raţională”, activitate coordonată de doamnele profesoare 
Răvaş Marlena, Drăgan Maria, Ciolpan Daniela, Chipon Gabriela 
4. „Eminescu, legenda sufletului românesc”, activitate coordonată de doamnele profesoare 
Răvaş Marilena, Drăgan Maria, Ciolpan Daniela, Chipon Gabriela, Măimăscu Adriana, 
Gheorghe Cristina şi dl. Ilie Adrian 
5. „Dăruind vei dobândi”, activitate coordonată de doamnele profesoare Răvaş Marilena, 
Drăgan Maria, Ciolpan Daniela, Gherman Gabriela, Levărdă Genoveva, Toma Semizalina, 
Grosu Rodica 
6. „Tradiții Vrâncene-Crăciunul –Magie și Armonie-Expoziție cu felicitări”, activitate coordonată 
de doamnele profesoare Dumitrescu Vergina, Caloian Ionica Neluța, Ciolpan Daniela, Chipon 
Gabriela 
7. „Balul Bobocilor”, activitate coordonată de întregul colectiv al colegiului 
8. „De la inimă la inimă”, proiect de voluntariat coordonat de profesorii - Răvaș Marilena, 
Dumitrescu Vergina, Drăgan Maria, Caloian Ionica Neluța, Dumitru Carmen Violeta, Tărlungeanu 
Vetuța, decembrie 2015 
9. „Săptămâna legumelor şi fructelor donate”, activitate coordonată de întregul colectiv al 
colegiului 
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10. „Tradiţii şi obiceiuri de Crăciun”, activitate coordonată de doamnele profesoare Horeangă 
Mihaela, Arhire Mihaela 
11. „5 octombrie- Ziua Mondială a Educaţiei”, activitate coordonată de un număr de 23 de 
profesori 
12. „Târgul firmelor de exerciţiu”, activitate coordonată de doamnele profesoare Dumitru Carmen, 
Neagu Maria 
13. „24 ianuarie -  Ziua Unirii Principatelor”, activitate coordonată de doamnele profesoare 
Plopeanu Nina, Duţescu Elena, Lera Valentina 
14. „Corp sănătos, corp frumos”, coordonator profesor Ciolpan D., februarie 2016 
15. Excursie tematică de informare şi documentare – Bucureşti, coordonatori prof. Stoican M. și 
Oborocea A., februarie 2016 
16. Prevenirea delicvenţei juvenile, coordinator consilier psiholog Praschivescu Alina, martie 
2016 
17. „Pentru viaţă, pentru femeie, pentru familie”, coordonator profesor Ciolpan D., martie 2016 
18. Proiectului International de Matematica Aplicata „Cangurul”, coordinator profesor Gherman 
G., martie 2016 
19. Programul „Şcoala altfel:Să ştii mai multe, să fii mai bun”,coordonatori – echipa managerială, 
coordonator proiecte șli programe, aprilie 2016 
20.„Sărbătorile Pascale”, coordonator profesor Ciolpan D., aprilie 2016 
21.„Sanitarii pricepuți”, coordonator profesor Lovin Marlena, iunie 2016 
22. „9 Mai  Ziua Europei – Ziua Independenţei României”, coordonatori – echipa managerială, 
coordonator proiecte șli programe, coordonatori comisii metodice, mai 2016 
23. Proiectul „Pulsul școlii” – nr. 10, revista școlii coordonat de echipa de redacție a revistei, iunie 
2016 
24.„Balul absolvenților” – coordonatori profesorii diriginți ai claselor terminale, iunie 2016 
25.Festivitatea de încheiere a anului școlar - coordonatori – echipa managerială, profesorii 
diriginți ai claselor terminale, iunie 2016 
26.„Dezvoltarea Colegiului Tehnic "Gheorghe Asachi" prin strategii inovatoare de management 
și de predare” 2016-1-RO01-KA101-023552, Proiect finanțat prin programul Uniunii Europene - 
Erasmus+, cordonatori – echipa de proiect, iulie 2016 
27. Tabăra Gălăciuc, coordonator profesor Măimăscu Adriana, iulie 2016 
 
 

Activit ăţi : 
 

1. ,,Targul de carte”, activitate coordonata de doamnele profesoare  Bucur Mioara si Chipon 
Gabriela 

2. „Educaţie pentru sănătate”, activitate coordonata de doamnele profesoare  Răvaş Marlena, 
Drăgan Maria, Ciolpan Daniela 

3. „Săptămâna legumelor şi fructelor donate” campanie desfăşură în cadrul Strategiei 
Nationale  de Acţiune Comunitară (SNAC), activitate coordonata de doamnele profesoare 
Răvaş Marilena, Drăgan Maria, Ciolpan Daniela, Horeangă Mihaela, Anghel Marinela, 
Dumitrescu Vergina, Gherman Gabriela, Caloian Nela, Plopeanu Nina, Maimascu Adriana, 
Gheorghe Cristina, Oborocea Adriana, Marin Carla, Lovin Marlena, Stoica Daniela, Levarda 
Genoveva, Chipaila Stefan, Nechita Livia, Bacau Mihaela, Arhire Mihaela 

4. „Tradiţii de Crăciun şi Anul Nou” - serbarea de Crăciun, coordonatoare doamnele 
profesoare Ciolpan Daniela 
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5. Excursie la Târgul de turism din Bucureşti sub coordonarea doamnelor profesor Oborocea 
Adriana şi Stoican Mirela 

6. „Flash mob- Prevenirea şi combaterea delicvenţei juvenile în şcoală”, activitate coordonata 
de doamnele profesoare  Ciopan Daniela, Răvaş Marlena, Drăgan Maria, Horeangă 
Mihaela, Stoica Daniela, Damian Florina, Bacău Mihaela, Gherman Gabriela 

7. „Curs PSI” cu participarea a 30 de elevi de la clasele X- XII 
 
2016 – 2017 
 
2017 – 2018 
 
2018 - 2019 
 
 
 

 
 
Promovarea valorilor colegiului s-a f ăcut prin desf ăşurarea unor activit ăţi 

precum: 
- „Săptămâna Porţilor Deschise” organizată în timpul săptămânii ,,Să ştii mai multe, să 

fii mai bun’’, ocazie cu care au fost invitaţi un număr important de elevi din învăţământul 
gimnazial din judeţ ; 

- participarea la concursul judeţean „Ethosul şcolar”, 
Oferta educa ţional ă a liceului a fost transmisă la ISJ Vrancea pentru a fi inclusa in 

broşura pentru promovarea învăţământului profesional si tehnic , 
- promovarea ofertei educaţionale s-a realizat de către toţi profesorii şcolii  care s-au 

deplasat în judeţ la toate şcolile gimnaziale. 
 
PARTENERIATE INTERNAȚIONALE 
 

Parteneriatul început în anul 2011 cu Camera de Comerț a Gemaniei, s-a desfășurat an 
de an, ajungând la a IV-a ediție. 

1. Parteneriat internaţional „Formare profesorilor în catering și banqueting” între C.T. 
“Gheorghe Asachi” Focşani şi S.E.S. - Camera de Comerţ a Germaniei, 14.09.2011 

2. Parteneriat internaţional „Formare în domeniul gastronomiei” între C.T. “Gheorghe 
Asachi” Focşani şi S.E.S. - Camera de Comerţ a Germaniei, 24.09.2012 

3. Parteneriat internaţional „Formare în domeniul gastronomiei” între C.T. “Gheorghe 
Asachi” Focşani şi S.E.S. - Camera de Comerţ a Germaniei, 03.09.2013 

4. Parteneriat internaţional „Calificarea personalului în domeniul gastronomiei” între C.T. 
“Gheorghe Asachi” Focşani şi S.E.S. - Camera de Comerţ a Germaniei, 21.01.2015 

5. Parteneriat internaţional „Calificarea personalului în domeniul gastronomiei” între C.T. 
“Gheorghe Asachi” Focşani şi S.E.S. - Camera de Comerţ a Germaniei, 21.01.2016 
 

 
PARTENERIATE CU ASOCIA ŢII ŞI FUNDAŢII 
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Pe parcursul ultimilor ani, s-au desfăşurat mai multe parteneriate în care s-au implicat 
numeroşi elevi și profesori. 
 
2015 – 2016 

1. Parteneriat internațional ”Formare în domeniul gastronomiei” cu S.E.S. – Camera de 
Comerț a Germaniei, an școlar 2015 - 2016 

2. Parteneriat cu Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea pe anul școlar 2015-2016 în 
cadrul Planului Teritorial Comun de Acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a 
elevilor și a personalului didactic și pentru prevenirea delincvenței juvenile 

3. Parteneriat cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Anghel Saligny” Vrancea pentru 
activități din Săptămâna ”Școala altfel” 18-22 aprilie 2016 

4. Parteneriat cu Colegiul Tehnic Transilvania, Brașov, în cadrul proiectului ”Ziua porților 
deschise – exemple de bună practică” 

5. Parteneriat cu Școala Gimnazială ”Emil Atanasiu”, Garoafa, Vrancea, în cadrul 
proiectului educațional ”Școala altfel” ”Târgul firmelor de exercițiu” , 18-22 aprilie 2016 

6. Parteneriat cu Școala Gimnazială Țifești, Vrancea, în cadrul proiectului educațional 
”Săptămâna porților deschise”, ”Târgul firmelor de exercițiu” desfășurat de Colegiul 
Tehnic ”Gheorghe Asachi”, 18-22 aprilie 2016 

7. Parteneriat cu Școala Gimnazială Găgești, Vrancea, în cadrul proiectului educațional 
”Școala altfel”, ”Târgul firmelor de exercițiu” ,18-22 aprilie 2016 

8. Acord de parteneriat în cadrul Proiectului Educațional Interjudețean ”Vrei să fii prietenul 
meu?/Do You Want to Be My Friend?” cu Colegiul Economic Buzău 

9. Protocol de colaborare cu Facultatea de Psihologie și Științele Educației – filiala Focșani 
10. Protocol de cooperare cu Parohia Stamatinești în vederea desfășurării activităților 

extrașcolare. 
11. Acord de parteneriat cu Școla Postliceală Sanitară ”Vasile Alecsandri” în cadrul 

proiectului educațional ”Școala altfel” , ”Mâinile tale pot salva o viață”, 18-22 aprilie 2016 
12. Acord de parteneriat cu Hotel – restaurant ”Solar” în cadrul proiectului educațional 

”Școala altfel” 18-22 aprilie 2016 
13. Parteneriat cu Casa Corpului Didactic ”Simion Mehedinți” Vrancea, în cadrul proiectului 

”Sărbători, tradiții” 
14.   Parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului/ Centrul 

Rezidențial Copii cu dizabilități în cadrul proiectului ”Dăruind vei dobândi” 
15. Parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului/ Centrul 

Rezidențial ”Sfânta Maria” Golești  

2016 – 2017 
 
2017 – 2018 
 
2018 - 2019 
 
 
PARTENERIATE CU AGENŢI ECONOMICI DIN JUDEŢUL VRANCEA - PROFIL SERVICII ȘI 
PROFIL TEHNIC 

 
• S.C. CONF BINALE IMPEX S.R.L. – Hotel Amadeus 
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• S.C. CGM VILAVECHE S.R.L. – Casa Veche 
• S.C. PROVINCIALII S.R.L. -  Intim 
• S.C. EUROPA S.A. – Hotel Vrancea 
• S.C. SOLAR TOUR S.R.L. - Hotel Solar 
• S.C. LEXA S.R.L. - Pensiunea Rix Rooms 
• S.C. INCOM VRANCO S.A. 
• S.C. PANDORA PROD S.R.L. 
• S.C. CERTIMPEX S.R.L. 

      
DOTAREA ARIILOR CURRICULARE CU MIJLOACE MODERNE:  
 
Aria curriculare Limbă şi comunicare: 

■ Limba română: dicţionare, carte şcolară, studii critice, portofolii. 
■ Limbile moderne: videoproiector, tablă interactivă, DVD-Player, CD-uri, casete audio 
şi video, dicţionare, albume, manuale pentru pregătirea examenelor. 

Aria curriculare Matematică şi ştiinţe: 
■ Matematică: instrumente, corpuri geometrice, culegeri, calculator, imprimanta, softuri 
educaţionale. 
■ Fizică: laborator dotat cu calculator conectat la internet, tablă interactivă, 
videoproiector, truse de experienţe mecanice, optice, electrice, planşe, culegeri, softuri 
educaţionale. 
■ Chimie: reactivi, sticlărie, tabel periodic, planşe, portofolii, culegeri, calculator 
conectat la internet, videoproiector, softuri educaţionale. 
■ Biologie: microscoape, planşe, mulaje etc.  

Aria curriculare Om şi societate: 
■ Istorie: hărţi, cărţi, atlase, albume, planşe. 
■ Geografie: hărţi, cărţi, atlase, albume, globuri, planşe. 
■ Ştiinţe socio-umane: fond de carte, portofolii, planşe. 
■ Religia: icoane, planşe, caiete de lucru, portofolii.  
■ Educaţie fizică şi sport: masă de tenis cu accesorii, palete, mingi handbal, volei, 
fotbal, fileu volei 

Aria curriculare Tehnologi și TICi: 
■ Informatică: 2 laboratoare cu cate 25 calculatoare, softuri educaţionale 
■ Tehnologii: - 4 laboratoare tehnice dotate cu aparatură de laborator, 

 - 4 ateliere (1 mecanică, 1 tricotaje, 1 filatură, 1 confecţii ). Începând cu anul 
şcolar 2010-2011 atelierul de mecanică şi-a încetat activitatea 
 - 1 laborator turism – 5 calculatoare, conectare internet, telefon/fax. 
 - 1 laborator de servirea preparatelor şi băuturilor dotat cu calculator, 
videoproiector, material didactic de specialitate. 
 - 1 laborator de alimentaţie publică cu echipament modern respectând 
standardele  europene, pentru orele de instruire practică. 
 - 1 laborator pentru Firme de exercițiu, dotat cu 4 calculatoare si mobilier 
adecvat 
Aria curriculare consiliere şi orientare: 

■ este amenajat un cabinet psihopedagogic şi de consiliere.  
 
Şcoala dispune de:  
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- o biblioteca dotată cu 20503 volume de carte.   
- un centru de informare şi documentare dotat cu 1 LCD, 2 TV, 1 tablă interactivă, 1 
videoproiector, 1 sistem Home Cinema, 3 radio-CD, 2 calculatoare conectate la internet, 8 
laptop-uri, 2 imprimante, 1 imprimantă multifuncţională, 1 cameră video. 
- 5 copiatoare, 1 telefon, fax. 

Acestea sunt la dispoziţia tuturor ariilor curriculare. 
  

Unitatea şcolară, în anul financiar 2015  a executat cheltuieli conform proiectului de 
buget după cum urmează: 
 

1) Din credite de la bugetul de stat:  
- Cheltuieli burse „Bani de liceu” –   182.118 lei 
- Bursa profesionala -                                       53.126 lei 
- Cheltuieli sociale (naveta elevi) –    66.575 lei 
- Cheltuieli cu bunuri si servicii –    0 lei 

 
2) Din credite de la bugetul local:  
- Cheltuieli de personal –    2.935.000 lei 
- Cheltuieli cu bunuri si servicii –   715.473 lei 
- Cheltuieli sociale (elevi Mândrești) –   1.952 lei 
- Burse merit, studiu si sociale –   11.183 lei 

 
3) Din venituri proprii:  
- Cheltuieli cu bunuri si servicii –   359.649 lei 

 
 
Unitatea şcolară, în anul financiar 2016  a executat cheltuieli conform proiectului de 

buget după cum urmează: 
 

1) Din credite de la bugetul de stat:  
- Cheltuieli burse „Bani de liceu” –   147.103 lei 
- Bursa profesionala -         107.559 lei 
- Cheltuieli sociale (naveta elevi) –   64.268 lei 
- Cheltuieli cu bunuri si servicii –   0 lei 

 
2) Din credite de la bugetul local:  
- Cheltuieli de personal –             2.699.709 lei 
- Cheltuieli cu bunuri si servicii –   688.120 lei 
- Cheltuieli sociale (elevi Mândrești) –   2.257 lei 
- Cheltuieli sociale (C.E.S.)                              7.923 lei 
- Burse merit, studiu si sociale –   7.481 lei 

 
3) Din venituri proprii:  
- Cheltuieli cu bunuri si servicii –   339.773 lei 
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Unitatea şcolară, în anul financiar 2017  a executat cheltuieli conform proiectului de 
buget după cum urmează: 
 

1) Din credite de la bugetul de stat:  
- Cheltuieli burse „Bani de liceu” –   121.131 lei 
- Bursa profesionala -         129.788 lei 
- Cheltuieli sociale (naveta elevi) –   86.997 lei 
- Cheltuieli cu bunuri si servicii –   0 lei 
- Cheltuieli de personal (examene naționale) 21.186 lei 

 
2) Din credite de la bugetul local:  
- Cheltuieli de personal –             3.449.537 lei 
- Cheltuieli cu bunuri si servicii –   682.946 lei 
- Cheltuieli sociale (elevi Mândrești) –   1.084 lei 
- Cheltuieli sociale (C.E.S.)                              10.194 lei 
- Burse merit, studiu si sociale –   16.060 lei 

 
3) Din venituri proprii:  
- Cheltuieli cu bunuri si servicii –   323.463 lei 
 

Unitatea şcolară, în anul financiar 2018  a executat cheltuieli conform proiectului de 
buget după cum urmează: 
 

4) Din credite de la bugetul de stat:  
- Cheltuieli burse „Bani de liceu” –   121.131 lei 
- Bursa profesionala -         129.788 lei 
- Cheltuieli sociale (naveta elevi) –   86.997 lei 
- Cheltuieli cu bunuri si servicii –   0 lei 
- Cheltuieli de personal (examene naționale) 21.186 lei 

 
5) Din credite de la bugetul local:  
- Cheltuieli de personal –             3.449.537 lei 
- Cheltuieli cu bunuri si servicii –   682.946 lei 
- Cheltuieli sociale (elevi Mândrești) –   1.084 lei 
- Cheltuieli sociale (C.E.S.)                              10.194 lei 
- Burse merit, studiu si sociale –   16.060 lei 

 
6) Din venituri proprii:  
- Cheltuieli cu bunuri si servicii –   323.463 lei 
 
 
7.1. Numărul elevilor şcolariza ţi în unitatea de înv ăţământ 

 
 

STRUCTURA NUMĂRULUI DE ELEVI ÎNSCRIŞI ÎN ANUL ŞCOLAR 2015 – 2016, 
PE NIVELE ŞI PROFIL 
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Nivel total 
elevi

Liceu zi  388

Liceu seral cu frecven ță 

Învățământ profesional 
IP3 

Şcoala  
postliceal ă 

 
 
 

Liceu seral

43

8%

Învățământ 
profesional IP3

68
12%

Scoala postliceala

48

9%
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Nr. 
total 
elevi  

Nr. elevi 

Clasa Nr.total 
elevi Profil 

388 

IX  101 servicii 
X 111 servicii 
XI 87 servicii 
XII 89 servicii 

43 
X 23 tehnic 
XII 20 tehnic 

68 
IX 51 

servicii 
tehnic 

X 17 tehnic 

48 
an I 28 tehnic 
an II 13 tehnic 
an III 7 tehnic 

 
 
 
 

Liceu zi

388

71%

Nivel clase
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Nr. elevi/ profil 

101 
111 
87 
89 
23 
20 
28 
23 
17 
28 
13 
7 

 

Liceu zi

Nivel clase
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STRUCTURA NUMĂRULUI DE ELEVI  ÎNSCRI

Nivel total 
elevi

Liceu zi  349

Liceu seral cu frecven ță 

Învățământ profesional 
IP3 102

Şcoala  
postliceal ă 

Profil servicii

416

76%
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ĂRULUI DE ELEVI  ÎNSCRIŞI ÎN ANUL 2016 – 201
PE NIVELE ŞI SPECIALIZĂRI 

 
Nr. 

total 
elevi  

Nr. elevi 

Clasa Nr.total 
elevi Profil/Domeniu 

349 

IX  107 servicii 
X 74 servicii 
XI 95 servicii 
XII 73 servicii 

81 
IX 21 tehnic 
XI 35 tehnic 
XIII 25 tehnic 

102 

IX 46 
servicii 
tehnic 

X 41 
servicii 
tehnic 

XI 15 tehnic 

40 
an I 25 tehnic 
an II 15 tehnic 

 
 

Profil tehnic

131

24%
Profil clase
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2017, 

Nr. elevi/ profil 

107 
74 
95 
73 
21 
35 
25 
28 
18 
24 
17 
15 
25 
15 
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Liceu seral

81

14%

Învățământ 
profesional IP3

102
18%

Scoala postliceala

40

7%

Profil servicii

401

70%

 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
COLEGIUL TEHNIC ’’GHEORGHE ASACHI

Str. Moldova nr. 9, Focşani, Vrancea  Tel / fax: 0237.239.048, 0237.239.049
e-mail: gsiu2@yahoo.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

Liceu zi

349

61%

Nivel clase

Profil tehnic

171

30%

Profil clase
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61%

Nivel clase



 

Str. Moldova nr. 9, Foc

 
 

STRUCTURA NUMĂRULUI DE ELEVI  ÎNSCRI

Nivel total 
elevi

Liceu zi  278

Liceu seral cu frecven ță 102

Învățământ profesional 
IP3 102

Şcoala  
postliceal ă 

Liceu seral

102

19%

Învățământ 
profesional IP3

94
17%

Scoala postliceala

67

12%
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ĂRULUI DE ELEVI  ÎNSCRIŞI ÎN ANUL 2017 – 201
PE NIVELE ŞI SPECIALIZĂRI 

 
Nr. 

total 
elevi  

Nr. elevi 

Clasa Nr.total 
elevi Profil/Domeniu 

278 

IX  59 servicii 
X 76 servicii 
XI 64 servicii 
XII 79 servicii 

102 

IX 23 tehnic 
X 22 tehnic 
XI 28 tehnic 
XII 29 tehnic 

102 

IX 28 servicii 

X 29 
servicii 
tehnic 

XI 37 
servicii 
tehnic 

40 
an I 52 

tehnic 
servicii 

an II 15 tehnic 
 
 

Liceu zi

278

52%

Nivel clase
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2018, 

Nr. elevi/ profil 

59 
76 
64 
79 
23 
22 
28 
29 
28 
20 
9 

22 
15 
24 
28 
15 

 

Liceu zi

278

52%

Nivel clase



 

Str. Moldova nr. 9, Foc

 

 
 
 
 

STRUCTURA NUMĂRULUI DE ELEVI  ÎNSCRI

Nivel total
elevi

Liceu zi  278

Liceu seral cu frecven ță 102

Învățământ profesional 
IP3 102

Şcoala  
postliceal ă 

Profil servicii

376

70%
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ĂRULUI DE ELEVI  ÎNSCRIŞI ÎN ANUL 2018 – 2019,
PE NIVELE ŞI SPECIALIZĂRI 

 
Nr. 

total  
elevi  

Nr. elevi 

Clasa Nr.total 
elevi Profil/Domeniu 

278 

IX  59 servicii 
X 76 servicii 
XI 64 servicii 
XII 79 servicii 

102 

IX 23 tehnic 
X 22 tehnic 
XI 28 tehnic 
XII 29 tehnic 

102 

IX 28 servicii 

X 29 
servicii 
tehnic 

XI 37 
servicii 
tehnic 

40 
an I 52 

tehnic 
servicii 

an II 15 tehnic 
 
 

Profil tehnic

165

30%

Profil clase
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2019, 

Nr. elevi/ profil 

59 
76 
64 
79 
23 
22 
28 
29 
28 
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22 
15 
24 
28 
15 
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7.2. Ponderea personalului 
 

În Colegiul Tehnic “Gh. Asachi” personalul didactic titular 
de 100% calificat, acest fapt asigurând un proces educativ de calitate.
 

An scolar T – Cultura 
generala 

T – Cultura 

specialitate

Liceu seral

102

19%

Învățământ 
profesional IP3

94
17%

Scoala postliceala

67

12%

Profil servicii

376

70%
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onderea personalului didactic calificat în TVET 

În Colegiul Tehnic “Gh. Asachi” personalul didactic titular şi suplinitor este în propor
de 100% calificat, acest fapt asigurând un proces educativ de calitate. 

Cultura 
de 

specialitate 

T – Maistri 
instructori 

S – Cultura 
generala 

S – Cultura 
de 

specialitate 

Liceu zi

278

52%

Nivel clase

Profil tehnic

165

30%

Profil clase
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i suplinitor este în proporţie 

Cultura 

 

S – Maistri 
instructori 

Liceu zi

278

52%

Nivel clase
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2015 - 2016 23 10 4 5 6 0 

2016 - 2017 22 10 4 6 4 1 

2017 - 2018 20 10 3 2 6 1 

2018 - 2019 20 10 3 2 6 1 

 
 

 
Ponderea personalului calificat din Colegiul Tehnic  „Gh. Asachi” Foc șani 

 
 

7.3. Inserţia socio - profesională a absolvenţilor 
 

Promoţia 
Număr 

absolvenţi 

Traseul ocupaţional 

In
 d

om
en

iu
 

In
 a

fa
ra

 
do

m
en

iu
lu

i 

S
tu

di
i 

po
st

lic
ea

le
 

S
tu

di
i 

su
pe

rio
ar

e 

Ş
om

er
i 

P
le

ca
ti 

in
 

st
ra

in
at

at
e 

F
ar

a 
in

fo
rm

at
ii 

2012 – 2016 84 11 8 4 6 34 17 4 

2013 - 2017         

2014 - 2018         

0

5
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25

2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018

T – Cultura generala

T – Cultura de specialitate

T – Maistri instructori

S – Cultura generala

S – Cultura de specialitate

S – Maistri instructori
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2015 - 2019 
        

 
 
Analiza SWOT 

 
PUNCTE TARI 
 
� Interesul unor cadre didactice pentru un înv ăţământ modern;  
� Participarea cadrelor didactice la cursurile de for mare continu ă în specialitate şi 

metodic ă organizate de CCD;  
� Existenta unui num ăr mare de calculatoare utilizate în activit ăţile didactice si 

administrative din şcoala; 
� Accesul la internet; 
� Colaborarea eficient ă şi prompt ă cu institu ţiile administra ţiei publice locale; 
� Gestionarea eficient ă a resurselor alocate pentru investi ţii; 
� Participarea elevilor la activit ăţi extracurriculare;  
� Relaţia de colaborare cu partenerii sociali – sindicatel e din înv ăţământul 

preuniversitar. 
• Profilul şi specializările şcolii sunt apreciate pe piaţa muncii; 
• Experienţa în domeniu, dublată de rezultatele obţinute, asigură calitatea procesului 

educativ din şcoală; 
• Pregătirea profesională a cadrelor didactice este ridicată si recunoscută, 72,91 dintre 

profesorii colegiului au gradul didactic I (sursa – documente care atestă perfecţionare); 
• Cadre didactice cu experienţa în pregătirea şi calificarea forţei de muncă. 
• Implicarea cadrelor didactice în elaborarea de materiale didactice auxiliare, articole s.a. 
• Rezultate bune la concursuri şcolare, la faza judeţeana si naţională. 
• Mobilizarea elevilor pentru participarea la sesiunile de comunicări, concursuri, olimpiade 

etc.; 
• Participarea elevilor la activităţi extracurriculare  cu obţinerea de rezultate deosebite; 
• Interesul cadrelor didactice pentru continua perfecţionare şi implicarea acestora în noile 

curricule şi metode de învăţământ; 
• Existenţa unui curriculum propus de şcoală, care este interesant, atractiv pentru elevi; 
• Flexibilitate în stabilirea schemelor orare; 
• Existenta a 2 laboratoare de informatica cu calculatoare conectate la internet; 
• Parteneriate cu agenţi economici; 
• Cooptarea profesorilor şcolii ca metodişti, rezultat al experienţei profesionale a acestora; 
• Organizarea de cursuri de formare continua a profesorilor în colaborare cu C.C.D Vrancea 

şi alte instituţii care derulează activităţi de formare continuă; 
• Management bun in contextul situaţiilor economice şi sociale imprevizibile; 
• Membri in Comisia Naţionala de Specialitate (CNS) şi concursuri şcolare; 
• Membri în grupurile de scriere a S.P.P.-urilor şi programelor şcolare de specialitate; 
• Posibilităţi de autofinanţare prin închirierea spaţiilor disponibile sau din activităţi de formare 

a adulţilor; 
• Spaţii de învăţământ generoase, atât ca săli de clasă, cât şi ca laboratoare şi ateliere; 
• Poziţia şcolii este atractivă pentru elevi, fiind amplasată în centrul municipiului Focşani. 
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PUNCTE SLABE 
 
� Obişnuin ţa unor profesori de a improviza în detrimentul cali tăţii; 
� Existenta unui num ăr suficient de elevi ce demonstreaz ă un bagaj redus de 

cuno ştin ţe acumulate în şcoala general ă, dar şi cu o educa ţie precar ă; 
� Lipsa fondurilor necesare stimul ării cadrelor didactice pentru organizarea şi 

desf ăşurarea de activit ăţii extracurriculare; 
� Spaţiul insuficient pentru desf ăşurarea activit ăţilor cultural – educative şi 

extraşcolare; 
� Lipsa unui statut clar definit al profesorilor meto dişti şi al consilierului educativ; 
� Suprapunerea lucr ărilor urgente; 
� Volumul mare de activit ăţi desf ăşurate în compartimentele secretariat şi 

administrativ în raport cu personalul existent; 
• Lipsa de interes pentru şcoală din partea unor elevi; 
• Existenţa unor elevi ai căror părinţi muncesc în străinătate lăsând copiii doar în grija şcolii; 
• Procentul mare de elevi cu note între 5-6.99; 
• Lipsa performanţelor la examenul de bacalaureat; 
• Recompensele pentru activităţi de excepţie sunt puţin stimulative, şcoala neavând 

resursele financiare disponibile necesare; 
• Utilaje uzate fizic şi moral la atelierul şcoală; 
• Instalaţie termică parţial sau total învechită în şcoală, ateliere, cantină, internate; 
• Numărul mare de absenţe nemotivate; 
• Abilităţi insuficiente ale unor cadre didactice în raport cu solicitările părinţilor şi elevilor  
• Lipsa manualelor şcolare pentru clasele a XI-a şi a XII-a (situaţia materială precară a  unor 

elevi nu permite achiziţionarea acestora);  
• Lipsa de interes a elevilor pentru  şcolarizarea şi ocuparea unui loc de muncă în domeniul 

textil. 
 
OPORTUNITĂŢI 
 
� Strategia Ministerului Educatiei şi Cercet ării Ştiin ţifice privind îmbun ătăţirea calit ătii 

şi eficientei sistemelor de educatie şi formare profesional ă, facilitarea accesului 
tuturor la sistemele de educatie şi formare profesional ă; 

� Recunoa şterea gradelor didactice în cazul ob ţinerii unei alte specializ ări sau functii 
didactice; 

� Acordarea de burse şcolare elevilor care provin din familii defavorizat e; 
� Activitatea C.C.D. în calitate de furnizor de progr ame acreditate de formare continu ă; 
� Disponibilitatea institu ţiilor de înv ăţământ superior pentru formarea continu ă a 

cadrelor didactice; 
• Înregistrarea unui număr mare de locuri de muncă vacante în turism şi alimentaţie, textile 

conform ofertei locale de forţă de muncă;  
• Bursa „Bani de liceu” motivează elevii pentru a-şi continua studiile; 
• Bursa profesională motivează elevii pentru a se înscrie la cursurile de îmvăţământ 

profesional de 3 ani; 
• Politica de finanţare pe bază de programe a Uniunii Europene; 
• Parteneriate cu Poliţia, Jandarmeria, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Direcţia de 

Sănătate Publica s.a. 
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• Interesul agenţilor economici pentru colaborare; 
• Acces informaţional. 

 
AMENINŢĂRI 
 
� Tendin ţa de migrare a personalului didactic, didactic auxi liar şi nedidactic spre alte 

domenii de activitate mai bine retribuite; 
� Indiferen ţa multor familii fa ţă de situa ţia şcolar ă a copiilor lor ; 
� Plecarea unor p ărin ţi in str ăinatate, l ăsănd copiii doar in grija şcolii; 
� Iner ţia şi rutina sus ţinut ă de slaba motivare a unor cadre didactice pentru at ingerea 

standardului profesional din cauza reducerilor sala riale; 
• Scăderea populaţiei şcolare; 
• Starea economică şi socială modestă a majorităţii familiilor din care provin elevii determină 

o slabă preocupare pentru progresul şcolar şi pentru nevoile de dezvoltare ale elevilor; 
• Prejudecăţile familiilor privind oportunităţile reale de angajare a absolvenţilor, alegerea 

meseriei după criterii subiective şi / sau sentimentale; 
• Nivelul de trai scăzut determină elevii ciclului superior sa abandoneze şcoala pentru a se 

încadra şi a sprijini material familia; 
• Interesul scăzut al absolvenţilor de învăţământ superior de a urma o cariera didactica in 

învăţământul preuniversitar. 
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Capitolul III 

PLANURI OPERAŢIONALE 

PRIORITATEA 1: Creşterea flexibilit ăţii sistemului de formare profesional ă 
OBIECTIV: Adaptarea ofertei înv ăţământului profesional şi tehnic la cerin ţele pie ţei muncii şi nevoilor elevilor  
TINTA: Creşterea gradului de inser ţie a absolven ţilor in 20 20. 
Integrare sociala şi profesional ă a elevilor, cât şi crearea posibilit ăţii ca ace ştia să-şi continue studiile  
CONTEXT 
• analiza efectuata in PLAI Vrancea pentru 2013 – 202 0 eviden ţiază un deficit pe pia ţa muncii pentru calific ări din domeniul serviciilor şi cel 
tehnic 
• dezvoltarea calific ărilor din domeniul Turism și alimenta ție  vine în întâmpinarea cerin ţelor moderne de pe pia ţa muncii prin autorizarea 
specializ ărilor pentru nivelul 5 – Tehnician nutri ționist, Agent de turism – ghid, Asistent manager un ități hoteliere  

Ac ţiuni pentru atingerea 
obiectivului  

Rezultate a şteptate 
(măsurabile)  

Data pana la 
care vor fi 
finalizate  

Persoana/  
persoanele  

responsabile  
Parteneri  Cost  Sursa de 

finan ţare 

Studiul pieţei forţei de munca si 
informarea elevilor 

Cunoaşterea de către elevi a 
ofertei pieţei de munca 

Iunie, fiecare 
an şcolar 

Director Comisia 
OSP 

- Agenţi 
economici 

- zile din 
timpul 
personalului 
didactic 

Locala 

Restructurarea şi reorganizarea 
învăţământului tehnologic conform 
normelor 
UE, în acord cu cererea de pe piaţa 
muncii; 

Creşterea numărului de 
absolvenţi angajaţi în domeniul 
pentru care s-au pregătit 

Permanent Catedra tehnică 
Directorii - AJOFM 

- zile din 
timpul 
personalului 
didactic 

Locala 

Analiza de nevoi educaţionale ale 
elevilor şi a intereselor părinţilor 
acestora; 

Restructurarea reţelei şcolare 
în funcţie de programele de 
dezvoltare locală şi regională. 

01.12. 
fiecare an 
şcolar 

Directorii,  
Profesorii diriginţi, 
Consilier şcolar 

- Consiliul 
reprezentativ 
al părinţilor 

- zile din 
timpul 
personalului 
didactic 

Locala 

Corelarea planului de şcolarizare cu 
priorităţile şi tendinţele de dezvoltare 

Restructurarea reţelei şcolare 
în funcţie de programele de 

01.12. 
fiecare an Directorii - ISJ Vrancea - zile din 

timpul Locala 
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economică zonală dezvoltare locală şi regională. şcolar personalului 
didactic 

Corelarea curriculum-ului conform 
nevoilor partenerilor economici locali 

Pregătirea forţei de munca la 
nivelul standardelor agenţilor 
economici 

Septembrie, 
fiecare an 
şcolar 

Directori  
Responsabili 
comisii metodice 

- Cadre 
didactice 
- Agenţi 
economici 

- 2 zile/ 
semestru in 
afara normei 
didactice 

Locala 

Monitorizarea modului in care se 
realizează inserţia şi integrarea socio-
profesionala a absolvenţilor; 

Evaluarea corectă a cererii de 
pe piaţa muncii 

Iunie-august 
fiecare an 
şcolar 

Consilier şcolar 
Diriginţii claselor 
finale 

- Cadre 
didactice 
- AJOFM 

- zile din 
timpul 
personalului 
didactic 

Locala 

Autorizarea şcolii ca centru de formare 
a adulţilor. 

Diversificarea formelor de 
pregătire în raport cu nevoile 
existente de calificare 

Permanent Directorii  - AJOFM 

- zile din 
timpul 
personalului 
didactic 

Locala 
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PRIORITATEA 2: Asigurarea calit ăţii  
OBIECTIV: Implementarea sistemului na ţional de asigurare a calit ăţii  
ŢINTA: Creşterea calit ăţii actului educativ in perspectiva integr ării europene  
CONTEXT 
•   Asigurarea calit ăţii in formarea profesional ă corespunz ătoare nivelului 4 şi 5 european.  

Ac ţiuni pentru atingerea 
obiectivului  

Rezultate a şteptate 
(măsurabile)  

Data pana la 
care vor fi 
finalizate  

Persoana/  
persoanele  

responsabile  
Parteneri  Cost  Sursa de 

finan ţare 

Corelarea demersurilor colectivului 
didactic al Colegiului cu cele ale ISJ, 
cu politica M.E.C.T.S. în domeniul 
calităţii în educaţie (Legea calităţii în 
educaţie) prin evaluarea calităţii 
actului didactic 

Realizarea cadrului privind 
asigurarea calităţii – 
îmbunătăţirea rezultatelor şi 
dezvoltarea motivaţiei la elevi 

permanent 

Directorii, şefii 
ariilor curriculare, 
Comisia de 
evaluare şi 
asigurare a 
calităţii 

- profesori 
- elevi 

- 3 zile pe 
semestru din 
timpul 
personalului 
didactic 

Locala 

Asigurarea condiţiilor pentru 
compatibilizarea învăţământului 
românesc cu învăţământul european 
din punctul de vedere al calităţii. 
Sprijinirea Comisiei pentru Evaluarea 
şi Asigurarea Calităţii 

Oportunităţi pentru tineri si 
personal 

cf. graficului 
M.E.N. 

Directorii, 
Responsabili pe 
discipline 

- elevi, părinţi, 
profesori 
- ISJ Vrancea,  
- CCD, 
- Universităţi 

- 20 ore curs 
de formare/ an 
şcolar 

Locală 
Centrală 

Fundamentarea ştiinţifică a planului 
de şcolarizare în vederea asigurării 
integrării absolvenţilor pe piaţa muncii 
şi reducerii şomajului în rândul tinerilor 

Materiale didactice unitar 
întocmite si utilizate in procesul 
de invitare-predare Constituirea 
unor reţele de lucru 

01.12. fiecare 
an şcolar 

Directorii,  
profesorii 
diriginţi, consilier 
şcolar 

-cadre 
didactice din 
şcolile 
implicate 

- 15 zile din 
timpul 
personalului 

Locala 

Identificarea ocupaţiilor şi 
calificărilor nou apărute pe piaţa 
muncii. Evaluarea cererii de 
pregătire profesională în raport cu 
dezvoltarea pieţei muncii la nivel 
local/ regional/ naţional; 

Înregistrarea rezultatelor si 
asigurarea feed-back-ului sub 
forma unui ghid aplicat la 
nivelul întregii scoli 

octombrie, 
fiecare an 
şcolar 

Profesori disc. 
tehnice, 
directorii, 
profesorii 
diriginţi, consilier 
şcolar 

- cadre 
didactice 

- 1 zi/luna 
din timpul 
personalului 
didactic 

Locala 
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Analiza de nevoi ocupaţionale ale 
elevilor şi ale intereselor părinţilor 
acestora 

Asigurarea corelaţiilor decembrie 
fiecare an 
şcolar 

Directorii, 
profesorii 
diriginţi, consilier 
şcolar 

- cadre 
didactice 

- 20 ore pe 
semestru 

Locala 

Fundamentarea planului de 
şcolarizare pentru continuarea 
studiilor după finalizarea 
învăţământului obligatoriu (ciclul 
superior al liceului) 

Îmbunătăţirea in trepte a 
sistemului de asigurare a 
calităţii 

decembrie 
fiecare an 
şcolar 

Directorii - ISJ,  
-AJOFM 

- 1 zi/ luna 
din timpul 
personalului 
didactic 

locala 

Intensificarea activităţii cabinetului de 
asistenţă psihopedagogică şcolară 
prin participarea diriginţilor la 
serviciile de orientare si consiliere 
profesională 

Atingerea competentelor 
propuse de standard 

permanent Profesorii 
diriginţi, 
consilier şcolar 

-AJOFM - 1 zi/ luna 
din timpul 
personalului 
didactic 

Locala 

Formarea diriginţilor pentru a asigura 
servicii de orientare şcolară şi de 
consiliere pentru elevi prin activităţi 
organizate de CCD,  ISJ 

Îmbunătăţirea activităţii practice permanent Responsabil 
comisia 
diriginţilor 

- CCD 
- ISJ 
 

- 1 zi/ luna 
din timpul 
personalului 
didactic 

Locala 

Aplicarea standardelor naţionale de 
evaluare 

Îmbunătăţirea în trepte, a 
sistemului de asigurare a 
calităţii 

permanent Cadre didactice - profesori 
- elevi 

- 3 zile/ cele 
3 luni 

Locală 

Aplicarea unor metode şi forme de 
evaluare şcolară şi de dezvoltare a 
creativităţii, adaptabilităţii şi a 
transferabilităţii cunoştinţelor în 
situaţii noi; 
 

Continuarea studiilor pe nivelul 
3 a unui procent de cel puţin 
85% din elevii absolvemânţi ai 
învăţământului obligatoriu 

permanent Profesorii, 
responsabili 
de catedră 

- părinţi 
- agenţi 
economici 

- minim 3 zile 
pentru 
fiecare clasa 

Venituri 
proprii 

Modernizarea practicilor didactice şi 
centrarea activităţilor pe elev şi pe 
realizarea progresului performanţelor 
acestora; 

Abordarea modernă a învăţării permanent Profesorii, 
responsabili 
de catedră 

-cadre 
didactice 

- 4 ore 
pregătire 
zilnica 

Locala 
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Verificarea periodică a formării 
competenţelor de bază (abilităţi de 
comunicare, scriere, calcul matematic 
etc.) prin aplicarea Standardelor 
Naţionale de Evaluare; 

Atingerea competentelor 
impuse in SPP de elevi in 
proporţie de 100% și creşterea 
promovabilitate la BAC cu 10% 

conform 
grafice 

Responsabili 
de catedră, 
cadre 
didactice 

-cadre 
didactice 

- 1 zi/ luna 
din timpul 
personalului 
didactic 

Locala 

Diversificarea şi adecvarea metodelor 
şi tehnicilor de evaluare, în mod 
special a acelora care încurajează 
creativitatea, participarea activă, 
lucrul în echipă, capacitatea de 
răspuns la solicitări reale, la situaţii 
concrete; 

Creşterea calităţii lecţiilor permanent Profesorii, 
responsabili 
de catedră 

-cadre 
didactice 

- 4 ore 
pregătire 
zilnica 

Locala 

Asigurarea permanentă a unei 
comunicări eficiente între profesori, 
elevi şi părinţi, urmărindu-se constant 
progresul şcolar, diagnosticarea 
învăţării, motivarea profesorilor şi 
elevilor pentru desfăşurarea unui 
proces educativ de calitate; 

Eficientizarea comunicării  
profesor  -  elev – parinte 

permanent Cadre 
didactice, 
profesorii 
diriginţi, 
directorii 

-cadre 
didactice, 
psihopedagog 

- 1 oră/ 
săptămână 

Locala 

Utilizarea calculatorului în procesul de 
evaluare a elevilor şi de comunicare a 
rezultatelor evaluării; 

Realizarea lecţiilor de 
evaluare in laboratoarele 
de informatica 

permanent Directorii, 
responsabili de 
catedră, admin. 
de sistem 

-cadre 
didactice 

- ore de 
pregătire 
/săptămână 

Locala 

Realizarea unei bănci de date privind 
rezultatele evaluărilor naţionale pentru 
diferite discipline, ani şcolari 

Realizarea bazei de date 15 octombrie 
fiecare an 
şcolar 

Directorul 
adjunct, diriginţii 
claselor a XII-a, 
consilier şcolar 

-ISJ -2 zile / anual Locala 

Valorificarea informaţiilor conţinute în 
cadrul cercurilor pedagogice, a 
comisiilor metodice, în vederea 
creşterii calităţii procesului de 
învăţământ; 

Adecvarea sistemului 
educaţional la nevoile pieţei 
forţei de muncă locale, 
naţionale, europene 

conform 
graficului 

Directorii, 
 cadre 
didactice 

- ISJ - 1 zi / lunar Locala 
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Utilizarea concluziilor oferite de 
rezultatele evaluării de progres şi 
finale, realizate prin examene şi 
evaluări naţionale, la aplicarea unor 
măsuri de îmbunătăţire a calităţii 
procesului de învăţământ; 

Îmbunătăţirea rezultatelor la 
examene 

octombrie 
fiecare an 
şcolar 

Directorii,  
cadre 
didactice 

- cadre 
didactice 

- 
1zi/semestrial 

Locala 

Asigurarea bazei materiale necesare 
desfăşurării testărilor şi examenelor 
naţionale; 

Crearea condiţiilor optime 
pentru desfăşurarea 
examenelor 

conform 
graficului de 
desfăşurare; 

Directorii,  
contabil şef; 

- Consiliul 
Local, ISJ 

5 zile / anual Locala 

Organizarea olimpiadelor pe discipline 
(etapele locală, judeţeană) a 
concursurilor şcolare 

Crearea condiţiilor optime 
pentru desfăşurarea 
concursurilor 

conform 
graficului de 
desfăşurare; 

Directorii,  
profesorii 

- ISJ 5 zile / anual Locala 

Stimularea participării elevilor la 
concursurile şi olimpiadele pe 
discipline de învăţământ - indicator al 
calităţii actului didactic 

Creşterea numărului de premii 
cu 20 % 

conform 
graficului de 
desfăşurare; 

Directorii,  
cadre 
didactice 

- cadre 
didactice 

- ore de 
pregătire 
/săptămână 

Locala 

Desfăşurarea, în conformitate cu 
metodologiile în vigoare, a 
examenelor de: 
 - bacalaureat,  
-  obţinerea certificatului de 
competente profesionale 

Proiectarea unui sistem 
modern de evaluare a 
cunoştinţelor şi 
competenţelor în vederea 
creşterii obiectivităţii 
evaluării 

cf. graficului 
de 
desfăşurare; 

Directorii; - ISJ -5 zile/anual Locala 

Diversificarea ofertei de curriculum, a 
metodelor şi practicilor didactice prin 
raportare la interesele şi ritmurile 
elevilor, respectiv stilurile specifice de 
învăţare, la zonele de provenienţă a 
elevilor, la specificul unităţii şcolare; 

Propunerea unor opţionale la 
clasele a IX-a, a X-a care sa 
fie atractive pentru elevi 

01.03. 
fiecare an 
şcolar 

Directorii, 
responsabili 
de catedră 

- cadre 
didactice 

 Locala 

Cuprinderea tuturor elevilor din 
învăţământul obligatoriu într-o formă de 
educaţie extracurriculare prin 
eficientizarea formelor si modalităţilor 

90 % din elevi sa participe la 
o formă de educaţie 
extracurriculară 

permanent Directorul 
adjunct, 
profesorii 
diriginţi 

- cadre 
didactice 

- 1 zi/ 
săptămână 

Locala 
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de antrenare in activităţile 
extracurriculare; 
Implementarea unui program de 
pregătire suplimentară și remedială 
pentru elevi în vederea promovării 
examenului de bacalaureat în cadrul 
proiectului ROSE 

Rata de promovabilitate la 
examenul de bacalaureat va 
crește de la valoarea de 
referință din 2016 de 
36,36% la ținta finală de 
50% în 2021 

2017 (-2021) Echipa de 
implementare 
a proiectului 
ROSE 

Personalul 
școlii 

- 4 ani 
școlari 

Finanțare 
externă 

Implicarea elevilor în activități de 
dezvoltare personală sub îndrumarea 
unor specialiști în activități de tip 
consiliere și orientare în cadrul 
proiectului ROSE 

Rata de abandon la nivelul 
liceului se va diminua de la 
valoarea de referință din 
2016 de 6,16% până la ținta 
finală de 4,5% în 2021 

2017 (-2021) Echipa de 
implementare 
a proiectului 
ROSE 

- consilier 
școlar 
- psiholog 

- 4 ani 
școlari 

Finanțare 
externă 
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PRIORITATEA 3 : Formarea continua a personalului  
OBIECTIV:  Formarea şi dezvoltarea resurselor umane în domeniul educa ţiei  
TINTA: Dezvoltarea competentelor didactice ale profesori lor  
CONTEXT 
• Ameliorarea sistemului de formare continu ă a personalului didactic şi a managerilor din şcoli  
• Corelarea form ării continue cu formarea ini ţială a cadrelor didactice  
• Aplicarea noilor strategii didactice şi pedagogice în cadrul unui înv ăţământ centrat pe elev, pe formare capacit ăţilor cognitive şi 
acţionare  
• Creşterea rolului CCD în formarea continu ă, ca principal ofertant în concordan ţă cu nevoile profesionale ale cadrelor didactice  

Ac ţiuni pentru atingerea obiectivului  Rezultate a şteptate 
(măsurabile)  

Data pana 
la care vor 
fi finalizate  

Persoana/  
persoanele  

responsabile  
Parteneri  Cost  Sursa de 

finan ţare 

Identificarea nevoilor de formare a 
personalului didactic pe baza 
rezultatelor de la inspecţii, examene de 
titularizare şi grade didactice 

Înscrierea fiecărui profesor 
la cel puţin un curs de 
perfecţionare 
 

octombrie 
fiecare an 
şcolar 
 

Director  
Responsabil 
perfecţionare 
 

- cadre 
didactice 
- elevi 
 

- 3 zile pe 
semestru din 
timpul 
personalului 
didactic 

Locala 

Dezvoltarea unor parteneriate 
instituţionale cu furnizorii acreditaţi de 
formare, în scopul optimizării activităţilor 
de formare şi dezvoltare profesională a 
cadrelor didactice şi didactic auxiliare 

Oferte de formare permanent Director CEAC 
Responsabil cu 
perfecţionarea 

- elevi, părinţi, 
profesori 
- ISJ, CCD 
- Universităţi 

- 20 ore curs de 
formare/ an 
şcolar 

Loca
lă 
Cent
rală 

Eficientizarea metodelor de 
monitorizare şi consiliere a profesorilor 
debutanţi 

Creşterea rezultatelor la 
clasa cu 15% 

permanent Directori - agenţi 
economici 
- cadre 
didactice 
- elevi 

- 3 zile/ an 
şcolar din timpul 
personalului 
didactic 

Locala 

Asigurarea calităţii procesului de formare 
continuă prin activităţile metodico – 
ştiinţifice şi psiho – pedagogice realizate 
la nivelul colegiului 

Susţinerea la nivelul 
catedrelor a cel puţin două  
activităţi demonstrative / 
semestru 

permanent. Director 
Responsabil arii 
curriculare 

- cadre 
didactice din 
şcolile 
Implicate 

- 15 zile din 
timpul 
personalului 
- material birotic 

Locala 
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Organizarea şi monitorizarea activităţilor 
metodice şi psihopedagogice la nivelul 
cercurilor pedagogice pe discipline 

Participarea tuturor 
profesorilor la 
cercurile metodice 

conform 
graficelor 
de 
activităţi 

Director 
Responsabili 
comisii metodice 
pe discipline 

- cadre 
didactice 

- 1 zi/ semestru 
din timpul 
personalului 
didactic 

Locala 

Promovarea programelor de formare 
necesare pregătirii cadrelor didactice în 
vederea valorificării reţelelor de 
calculatoare şi a softurilor educaţionale 
existente în colegiu. 

Participarea la cursuri a 
cel puţin 30 % din 
profesori 

permanent Directori Comisie 
perfecţionare 

- cadre 
didactice 

- 1 zi/ luna din 
timpul 
personalului 
didactic 

Locala 

Formarea unei echipe de proiect 
capabilă să acceseze resursele de 
formare personală și profesională 
existente în spațiul european prin 
surse de finanțare din fonduri 
europene (Erasmus+) 

Formarea echipei de 
proiect ERASMUS+ 

Conform 
graficului 
de activități 
ERASMUS
+ 

Echipa de 
proiect 
ERASMUS+ 

- cadre 
didactice 

- 5 zile din 
timpul 
personalului 
didactic 

 

Selecția participanților la activitățiler de 
formare pe baza nevoilor de formare 
personală și profesională: personal de 
management și de predare, profresori 
de limba engleză, profesori de 
discipșline de cultură generală, profesori 
de discipline de cultură de specialitate. 

Selectareaparticipanților la 
activitățile de formare pe 
baza nevoilor de formare 
personală și profesională 

Conform 
graficului 
de activități 
ERASMUS
+ 

Echipa de 
proiect 
ERASMUS+ 

- cadre 
didactice 

- 3 zile din 
timpul 
personalului 
didactic 

- fonduri 
europene 

Participarea la cursuri structurate de 
formare profesională 

Obținerea certificatelor 
Europass 

Conform 
graficului 
de activități 

Echipa de 
proiect 
ERASMUS+ 

Organizații 
furnizoare de 
programe de 
formare 

- 26 zile din 
timpul 
personalului 
didactic pentru 
mobilități 

- fonduri 
europene 

Activități de diseminare, demonstrative 
și de transfer de bune practici după 
participarea la cursuri structurate 

Diseminarea bunelor 
practici 

Conform 
graficului 
de activități 

Echipa de 
proiect 
ERASMUS+ 

- cadre 
didactice 

- 10 zile din 
timpul 
personalului 
didactic 

- fonduri 
europene 
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PRIORITATEA 4 : Asigurarea condi ţiilor  de infrastructur ă şi dotare a şcolii  
OBIECTIV:  Alocarea resurselor necesare desf ăşurării procesului de înv ăţământ  
TINTA: Creşterea valorii resurselor pentru finan ţarea procesului didactic  
CONTEXT 
•   Alocarea resurselor necesare pentru asigurarea cond iţiilor de func ţionare a unit ăţilor şcolare  

Ac ţiuni pentru atingerea 
obiectivului  

Rezultate a şteptate 
(măsurabile)  

Data pana la 
care vor fi 
finalizate  

Persoana/  
persoanele  

responsabile  
Parteneri  Cost  Sursa de 

finan ţare 

Realizarea demersurilor necesare 
la Primărie /Consiliu Local pentru 
finalizarea la timp a lucrărilor de 
reparaţii şi igienizare în vederea 
deschiderii anului şcolar şi 
obţinerea avizului sanitar de 
funcţionare 

Asigurarea condiţiilor 
normale de funcţionare 

12.09. 
fiecare an 
şcolar 

Directorii, 
administrator, 
contabil şef 

- DSP  
- Primăria 

- zile din 
timpul 
personalului 
de 
conducere 

Locale, 
Proprie 

Raportarea situaţiilor solicitate de 
ISJ Vn privind pregătirea spaţiilor 
de învăţământ pentru începerea 
anului şcolar, livrarea manualelor 
şcolare 

Prezentarea la timp a 
situaţiilor solicitate 

cf. 
termenelor 
solicitărilor 

Directorii, 
bibliotecarul 

- ISJ - 3 zile/ an Locala 

Menţinerea legăturii permanente cu 
Primăria, Consiliul Local privitor la 
starea infrastructurii, asigurarea 
utilităţilor, priorităţi de reabilitare a 
infrastructurii şi de dotare 

Asigurarea plaţilor Permanent Directorii, 
 contabil şef 

- Primăria, 
Sectorului 2 

- 15 zile Locala 

Dezvoltarea bazei materiale pentru 
profil servicii cu scopul desfăşurării 
unui învăţământ modern 

Modernizarea laboratoarelor 
şi cabinetelor şcolare 

Conform 
dispoziţiilo
r bugetare 

Director 
Contabil şef 
Responsabili 
catedră 

- Primărie 
MECT 

- Conform 
buget 
aprobat 

Locală 
Proprie 
Fonduri 
europene 
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PRIORITATEA 5 : Integrare europeana  
OBIECTIV: Compatibilizarea sistemului educativ românesc cu si stemele europene şi stimularea cre şterii cooper ărilor interna ţionale  
TINTA: Elaborarea a cel pu ţin 3 proiecte europene  
CONTEXT : 
• Creşterea mobilit ăţii cadrelor didactice în spa ţiul Uniunii Europene  
• Creşterea particip ării la studiile de masterat şi doctorat  
• Creşterea importan ţei activit ăţilor educative şi extra şcolare în vederea form ării complete a personalit ăţii copiilor şi tinerilor  

Ac ţiuni pentru atingerea 
obiectivului  

Rezultate a şteptate 
(măsurabile)  

Data pana la 
care vor fi 
finalizate  

Persoana/  
persoanele  

responsabile  
Parteneri  Cost  Sursa de 

finan ţare 

Proiecte de parteneriat naționale 
- vizitele pregătitoare în vederea 
depunerii de proiecte în parteneriat cu 
şcoli din România 

10 cadre didactice permanent Director  - ISJ - 3 zile pe 
semestru 

Locală, 
personală 

Identificarea de parteneri pentru 
realizarea proiectelor 

Găsirea partenerilor permanent Director  - ISJ 
- şcoli din țară 

- 30 ore Locala 

Participarea la consiliere şi 
consultanţă în managementul 
proiectelor, completarea rapoartelor 

Consiliere cf. orarului 
de 
consultanţă 

Director  - ISJ - 3 zile Locala 

Profesionalizarea carierei 
manageriale prin încurajarea 
participării la masterate, studii 
aprofundate, doctorat în domeniul 
managementului pentru învăţământ; 

Participări la masterate, 
studii aprofundate, 
doctorat 

permanent Directorii, şefii 
de catedră 

- Universităţi - zile din timpul 
personalului 
didactic 

Personala 

Stimularea participării profesorilor la 
completarea studiilor academice 
postuniversitare 

Studii academice 
postuniversitare 

permanent Directorii, şefii 
de catedră 

- Universităţi - zile din timpul 
personalului 
didactic 

Personala 

Stimularea şi punerea în valoare a 
elevilor şi tinerilor capabili de 
performanţe prin concursuri şi 

Participarea a 100 elevi la 
concursuri şi olimpiade şcolare; 

permanent Directorii, 
profesorii 

- ISJ 
- MECI 

- articole 
birotica 

Locala 
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olimpiade şcolare; 
Accentuarea caracterului 
interdisciplinar şi pluridisciplinar al 
educaţiei; 

Creşterea cu 20 % a 
activităţilor cu caracter 
interdisciplinar 

permanent Directorii, 
cadre didactice 

- Cadre 
didactice 

- ore de 
pregătire 

Locala 

Educarea elevilor in spiritul 
cunoaşterii/ conservării specificului 
românesc în contextul procesului de 
integrare europeana/ globalizare; 

Cunoaşterea tradiţiilor permanent Directorul 
adjunct, cadre 
didactice 

- ONG - zile din timpul 
personalului 
didactic 

Locala 

Antrenarea elevilor in participarea la 
concursuri de proiecte de mediu şi 
miniproiecte de mediu 

Participarea a 200 elevi cf. graficului de 
activităţi 
extraşcolare 

Directorul 
adjunct, 
Responsabil 
comisie activităţi 
educative 

- ISJ, 
- Primăria 
Focșani 

- 1 zi/ 
săptămână 

Locala 

Atragerea copiilor şi tinerilor în acţiuni 
cu caracter sportiv; formarea de 
mentalităţi favorabile privind: sportul şi 
sănătatea, sportul şi educaţia, sportul 
şi democraţia, spiritul sportiv; 

Participarea a 250 elevi cf. graficului de 
activităţi 
extraşcolare 

Catedra de 
educaţie fizică 

- Asociaţii şi 
cluburi 
sportive 

- zile din timpul 
personalului 
didactic 

Locala 

Realizarea de acţiuni în parteneriat de 
informare cu privire la situaţiile de risc 
şi a formelor de agresivitate; 

Scăderea actelor de violenţă în 
mediul şcolar 

cf.. graficului 
de activităţi 
extraşcolare 

Profesorii 
diriginţi, profesor 
psihopedagog, 
directorul adjunct 

- Poliţia de 
proximitate 

- 1 zi/lună Locala 

Participarea elevilor la activităţile 
cluburilor de vacanţă 

Participarea a 100 elevi perioadele de 
vacanţă 

Directorul adj., 
profesorii diriginţi 

-ONG-uri - zile din timpul 
pers. didactic 

Locala 

Organizarea şi desfăşurarea acţiunilor 
la nivelul colegiului dedicate 
evenimentelor cu semnificaţie locală, 
naţională şi internaţională (Ziua 
naţională, Zilele şcolii etc.); 

Participarea a 250 elevi cf. calendarului 
evenimentelor 
naţionale/ 
internaţionale 

Directorul 
adjunct, 
profesorii 
diriginţi, 

- Instituţii de 
cultură, 
- ISJ 

30 ore Locala 
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Capitolul  IV 
 

CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE  
 
 
ORGANIZAREA PROCESULUI DE CONSULTARE PENTRU ELABORA REA PAS 
 

Pentru elaborarea planului de dezvoltare instituţională al şcolii au fost consultate şi 
cunoscute următoarele niveluri: 

• Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului; 
• Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI); 
• Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ (PLAI); 
• Resursele materiale, umane şi financiare ale şcolii. 

Nivelurile interne şi externe consultate facilitează eleborarea planurilor strategice pe 
termen lung pentru învăţământul profesional şi tehnic din România, având drept scop 
asigurarea corespondenţei între cererea actuală şi viitoare de abilităţi şi competenţe pe piaţa 
muncii în zona noastră dar şi pentru contextul de politici şi dezvoltări la nivel european. 

Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi’’ a elaborat PDI în concordanţă cu realităţile locale 
având ca ţintă atingerea obiectivelor formulate la capitolele anterioare. 

În elaborarea PAS există uneori constrângeri deoarece nu există o informare exactă a 
problemelor din reţelele externe şi interne iar în realitate în învăţământul românesc formarea 
profesională nu este bazată în totalitate pe cerere. 

Cu toate neajunsurile existente pe plan regional şi local colectivul de elaborare a PAS-
ului din şcoala noastră a încercat şi reuşit să elaboreze un document flexibil şi adaptabil la 
cerinţele locale şi regionale. 

 
ACŢIUNI ÎN VEDEREA ELABOR ĂRII PAS 

 
1. Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor 
2. Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PAS prin: 
- chestionare aplicate elevilor, părinţilor, profesorilor şcolii, agenţilor economici, 

autorităţilor locale, altor parteneri interesaţi în formarea profesională; 
- discuţii colective şi individuale cu principalii „actori" implicaţi în formarea profesională; 
- interpretarea datelor statistice la nivel regional şi local. 
Aceste informaţii au fost corelate cu priorităţile identificate la nivel regional prin PRAI. 
3. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare 
4. Prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare spre 

consultare: 
- personalului şcolii (în cadrul Consiliului profesoral şi în cadrul şedinţelor de catedră); 
- elevilor (în cadrul Consiliului elevilor); 
- părinţilor (în cadrul întâlnirilor cu părinţii); 
- partenerilor sociali cu care şcoala are relaţii de parteneriat. 
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5. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi, pe baza acestora, 
reformularea priorităţilor 

6. Elaborarea planului operaţional 
 
SURSE DE INFORMAŢII: 

o Documente de proiectare a activităţii şcolii: 
- Documente ale catedrelor, comisiei diriginţilor, Consiliului elevilor, Consiliului 

reprezentativ al părinţilor; 
- documente care atestă parteneriatele şcolii; 
- oferta de şcolarizare. 

o Documente de analiză a activităţii şcolii: 
- rapoarte ale catedrelor; 
- rapoarte ale Consiliului de Administraţie; 
- rapoarte ale echipei manageriale; 
- rapoarte ale celorlalte compartimente ale şcolii: secretariat, administraţie, 

contabilitate, bibliotecă. 
o Documente de prezentare şi promovare a şcolii; 
o Planul Regional de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic, 

Regiunea Sud – Est 
o Chestionare, discuţii, interviuri; 
o Rapoarte scrise ale ISJ şi MECI întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală. 

 
 

4.2. ORGANIZAREA ACTIVIT ĂŢILOR DE MONITORIZARE, EVALUARE ŞI 
ACTUALIZARE PDI 

 
Implementarea PDI va fi realizată de către întregul personal al şcolii. Procesul de 

monitorizare şi evaluare va fi asigurat prin: 
- Întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare; 
- Includerea de acţiuni specifice în planurile de activitate ale Consiliului de 
Administraţie, ale Consiliului profesoral, ale catedrelor; 
- Prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al Consiliului 
de Administraţie; 
- Revizuire periodică şi corecţii. 
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LISTĂ DE TERMENI 
 

abilit ăţi Capacitatea de a aplica şi de a utiliza cunoştinţe pentru a aduce 
la îndeplinire sarcini şi pentru a rezolva probleme. În contextual 
Cadrului European al calificărilor, abilităţile sunt descrise ca fiind 
cognitive (implicând utilizarea gândirii logice, intuitive şi  
creative) sau practice (implicând dexteritate manuală şi 
utilizarea de metode, materiale, unelte şi instrumente) 

analiza factorilor interesa ţi Identificarea tuturor grupurilor care pot fi afectate, pozitiv sau 
negativ, de proiectul propus, precum şi identificarea şi 
analizarea intereselor, a problemelor şi potenţialului fiecărui 
grup. Concluziile analizei sunt integrate în construcţia 
proiectului. 

analiza mediului extern Investigarea mediului extern, respectiv a contextului socio – 
economic, demografic şi educaţional actual şi previzionat 

analiza mediului intern Investigarea mediului intern (prin autoevaluare) şi stabilirea 
principalelor puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări 
(analiză SWOT) 

analiza problemelor Investigarea structurată a aspectelor negative ale unei situaţii  
problematice sau care se doreşte a fi schimbată pentru a stabili 
cauzele şi efectele acestora 

analiz ă Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în 
investigarea mediului extern (context socio – economic, 
demografic şi educaţional actual şi previzionat) şi a mediului 
intern (prin autoevaluare) şi stabilirea principalelor puncte tari, 
puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări (analiză SWOT) 

analiz ă SWOT Analiza punctelor tari (Strengths) şi a punctelor slabe 
(Weaknesses) ale unei organizaţii, a oportunităţilor 
(Opportunities) şi ameninţărilor (Threats) cu care aceasta se 
confruntă. 

autoevaluare Investigarea mediului intern de către organizaţie şi stabilirea 
principalelor puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări 
(analiză SWOT). Se realizează în etapa de analiză a ciclului de 
planificare strategică şi elaborare PAS cu scopul stabilirii  
capacităţii organizaţiei de a implementa planul dezirabil de 
dezvoltare 

cadrul logic Metodologie privind planificarea, managementul şi evaluarea 
programelor şi proiectelor bazată pe analiza factorilor interesaţi, 
analiza problemei, analiza obiectivelor, analiza strategiilor şi 
organizare rezultatelor acestor analize într-o matrice de  
structurare logică a planurilor de activităţi şi a resurselor. 

cadru na ţional al 
calific ărilor 
 

Instrument pentru clasificarea calificărilor în conformitate cu un  
et de criterii care corespund unor niveluri specifice de învăţare 
atinse, al căror scop este integrarea şi coordonarea 
subsistemelor naţionale de calificări şi îmbunătăţirea 
transparenţei, accesului, progresului şi calităţii calificărilor în 
raport cu piaţa muncii şi societatea civilă 

calificare Un rezultat formal al unui proces de evaluarea şi de validare, 
care este obţinut atunci când un organism competent stabileşte 
că o persoană a obţinut rezultate ca urmare a învăţării la 
anumite standarde 
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ciclul de planificare 
strategic ă 
 

Succesiune de activităţi repetate periodic pentru realizarea sau 
actualizarea planificărilor strategice la diferite niveluri. Cuprinde 
etapele de fundamentare, analiză, planificare, implementare, 
monitorizarea, evaluare şi feedback. 

competen ţă Capacitatea dovedită de a utilize cunoştinţe, abilităţi şi capacităţi 
personale, sociale şi/sau metodologice în situaţii de muncă sau 
de studiu şi pentru dezvoltarea profesională şi personală. În 
contextual Cadrului European al calificărilor, competenţa este 
descrisă din perspectiva responsabilităţii şi autonomiei. 

cultura organiza ţional ă a 
şcolii  

Normele, valorile şi credinţele conducătoare care mijlocesc  
toate relaţiile dintre şcoală şi comunitate. 

cuno ştin ţe Rezultatul asimilării de informaţii prin învăţare. Cunoştinţele  
reprezintă ansamblul de fapte, principii, teorii şi practice legate 
de un anumit domeniu de muncă sau de studiu. În contextu al 
Cadrului European al calificărilor, cunoştinţele sunt descrise ca 
teoretice şi/sau faptice 

durabilitate(sustenabilitate)   Obţinerea în continuare a beneficiilor produse de proiect, după 
terminarea perioadei de sprijin financiar şi suport ethnic extern  

eficacitate Apreciere a felului în care rezultatele au condus la atingerea 
scopului proiectului 

eficien ţă Gradul în care rezultatele au fost obţinute la un cost rezonabil, 
respectiv cât de bine au fost transformate mijloacele şi 
activităţile în rezultate planificate 

evaluarea proiectului Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în 
compararea coerenţei rezultatelor obţinute cu obiectivele 
propuse, determinând eficienţa, eficacitatea şi impactul planului 
propus 

factori interesa ţi Orice persoană, grupuri de personae, instituţii sau firme care 
pot avea o relaţie cu proiectul unitatăţii de învăţământ. Ei pot 
afecta sau pot fi afectaţi, direct sau indirect, pozitiv sau negativ 
de procesele sau produsele finale ale proiectului. De regulă 
abordarea lor se face luând în considerare interesele relevante, 
majore ale sub-grupurilor din care fac parte. (en. stakeholder) 

feedback  
 

Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în 
valorizarea rezultatelor monitorizării şi evaluării prin revizuirea 
planului iniţial şi diseminarea la diferite niveluri (local, regional, 
naţional) a bunelor practici 

fezabilitate Măsura în care obiectivele proiectului pot fi într-adevăr atinse 
fundamentare Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în stabilirea 

cadrului general al planificării pornind de la priorităţile la diferite 
niveluri şi de la analiza rezultatelor şi evoluţiilor anterioare. 

grafic Gantt Metodă de prezentare grafică a informaţiilor privind planificarea 
activităţilor unui proiect, relaţiile dintre ele, durata acestora şi 
tremenele planificate de finalizare. 

grup ţint ă Grupul care va fi afectat pozitiv de proiect. La nivelul scopului 
proiectului reprezintă grupul cu care se va lucra şi pentru care 
se va dezvolta proiectul. 

impact Efectul proiectului asupra mediului socio-economic şi la 
realizarea obiectivelor politicilor sectoriale 

implementare Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în punerea 
în aplicare a planului operaţional, utilizând resursele alocate. 
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indicatori Expresii numerice cu ajutorul cărora se caracterizează 
fenomenele social-economice (ca structură, creştere etc.). 
Indicatorii se construiesc pe baza unor date cantitative sau pe 
informaţii calitative. 

mandat O descriere clară a mixtului partenerial care a elaborat planul şi 
legalitatea acestuia. 

misiunea şcolii Declaraţie programatică asupra valorilor pe care organizaţia le 
susţine şi le promovează. 

monitorizare Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în 
măsurarea progresului obţinut în implementarea planului propus 
în vederea formulării unor propuneri de îmbunătăţirea a 
acestuia. 

monitorizare intern ă Colectare, analiza şi utilizarea sistematică a informaţiilor pentru 
luarea deciziei şi managementul proiectului. 

obiectiv general Explică de ce proiectul este important pentru societate, în 
termini de beneficii pe termen lung pentru grupul ţintă şi 
beneficii pentru alte grupuri mai largi. Ele arată cum se 
integrează programul în politicile regionale/sectoriale ale 
guvernului-organizaţiilor respective şi ale CE. Obiectivele 
generale nu vor fi atinse numai prin proiectul în sine, acesta va 
furniza o contribuţie la realizarea obiectivului general. 

ocupa ţie Activitate utilă, aducătoare de venit (în bani sau în natură), pe 
care o desfăşoară o persoană în mod obişnuit, într-o unitate 
economico-socială şi care constituie pentru aceasta sursă de 
existenţă. 

PAS Planul de Acţiune al Şcolii. Este Planul de Dezvoltare 
Instituţională realizat de unitatea de învăţământ profesional şi 
tehnic, în scopul de a îmbunătăţi corelarea dintre oferta 
învăţământului profesional şi tehnic şi nevoile de dezvoltare 
socio - economică la nivelul ariei de acţiune a şcolii, într-o 
perspectivă de 3 – 5 ani 

PLAI Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ. Este realizat la nivel 
judeţean cu scopul de a îmbunătăţi corelarea dintre oferta 
învăţământului profesional şi tehnic şi nevoile de dezvoltare 
socio - economică la nivel judeţean într-o perspectivă de 5 -7 
ani 

planificare  Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în stabilirea 
unor obiective şi ţinte strategice specifice, măsurabile, posibil de 
atins, relevante, încadrate în timp (SMART) si elaborarea 
planului operaţional anual, care precizează acţiunile vizate 
pentru atingerea obiectivelor şi ţintelor, alocă resursele 
necesare, prezintă rezultatele aşteptate şi termenele până la 
care trebuie obţinute 

planificare strategic ă Termen utilizat cu semnificaţia de prognoză pe termen mediu de 
5-7 ani a ofertei ÎPT realizată în contextual modelului propus de 
CNDIPT 

PRAI Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ . Este realizat la 
nivel regional în scopul de a îmbunătăţi corelarea dintre oferta 
învăţământului profesional şi tehnic şi nevoile de dezvoltare 
socio-economică la nivel regional şi de a creşte contribuţia 
învăţământului superior la dezvoltarea regională, într-o 
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perspectivă de 5 -7 ani 
pre-condi ţii Condiţii care trebuie satisfăcute pentru ca proiectul să poată 

începe, respectiv să poată începe derularea activităţilor. 
proiect Grupare de activităţi cu obiective fixate, concepută să producă 

un rezultat specific într-un interval de timp delimitat. 
relevan ţă Corespondenţa (sau concordanţa) obiectivelor proiectului cu 

problemele reale, nevoile şi priorităţile grupului ţintă şi ale 
beneficiarilor cărora se ardesează proiectul, precum şi cu 
mediul fizic şi politic în care acesta operează. 

rezultate  Produsele activităţilor întreprinse, prin combinaţia cărora se 
atinge scopul proiectului, respectiv începutul obţinerii beneficiilor 
durabile pentru grupurile ţintă. 

rezultate ale înv ăţării Ceea ce cunoaşte, înţelege şi poate face persoana care învaţă, 
la terminarea procesului de învăţare. Rezultatele învăţării sunt 
definite sub formă de cunoştinţe, abilităţi şi competenţe. 

rezultat imediat (output) Consecinţa imediată şi concretă a măsurilor luate şi 
transformării resurselor utilizate. 

riscuri Factori şi evenimente externe care ar putea afecta progresul 
sau succesul proiectului şi care nu au o probabilitate mare de 
producere. 

sector Grupare de activităţi profesionale pe baza funcţiei economice, 
produsului, serviciului sau tehnologiei lor principale 

sistem na ţional de 
calific ări 

Toate aspectele activităţii unui stat membru legate de 
recunoaşterea educaţiei şi a altor mecanisme care corelează 
educaţia şi formarea cu piaţa muncii şi societatea civilă. 
Aceasta include dezvoltarea şi punerea în aplicare a acordurilor 
şi proceselor instituţionale legate de asigurarea calităţii, 
evaluarea şi acordarea calificărilor. Un sistem naţional de  
calificări poate fi format din mai multe subsisteme şi poate 
include unu cadru naţional al calificărilor 

strategii de dezvoltare a 
pie ţei 
 

Strategii prin intermediul cărora unitatea IPT urmăreşte lărgirea 
dimensiunii generale a pieţei, de exemplu prin stabilirea ca 
grupuri ţintă a grupurilor slab reprezentate  

strategii de dezvoltare a 
produsului 
 

Strategii care constau în propunerea unor noi calificări sau 
abordarea de noi modalităţi de organizare a predării calificărilor 
actuale. 

strategii de diversificare Strategii prin care şcolile îşi lărgesc aria de activităţi, de obicei 
prin activităţi într-un domeniu foarte apropiat de cel existent al 
şcolii 

strategii de intrare şi 
control 

Strategii de promovare a fuziunilor, colaborărilor şi 
parteneriatelor etc 

strategii de p ătrundere Strategii de câştigare a unui număr mai mare de clienţi de pe 
piaţa actuală 

supozi ţii Factori externi care ar putea afecta progresul sau succesul 
proiectului dar asupra cărora managerul proiectului nu are 
control 

surse de verificare  Indică locul şi în ce fromă pot fi găsite informaţiile despre 
realizarea obiectivelor generale, scopul proiectului şi 
rezultatelor, descrise de indicatorii 

teritorialitate Dimensiunea geografică şi sectorială a ofertei ÎPT 
termeni de referin ţă Definesc sarcinile cerute unui contractor şi indică contextual şi 
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obiectivele proiectului, intrările, ieşirile aşteptate, bugetul, 
calendarul şi descrierea sarcinilor 

ţinte SMART  Ţintele definite: Specific – precizează ce anume trebuie realizat, 
în colaborare cu cine şi până când, Măsurabile – cuprind o ţintă 
măsurabilă, în mod ideal una cantitativă sau care se poate  
măsura în mod cantitativ, Accesibilă– dificile, dar realiste, 
Relevante –contribuie la îndeplinirea misiunii,  încadrate în Timp 
– trebuie realizate într-o anumită perioadă de timp. 

viziunea şcolii Declaraţia de prezentare a situaţiei viitoare, ideală, pe care 
organizaţia doreşte să o creeze prin activităţile sale. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


