
 

 PARTEA I – CONTEXT 
 

1.1.SCOPUL, VIZIUNEA, MISIUNEA 

          Liceul Tehnologic“G.G.Longinescu “din Focşani  doreste sa ofere tinerilor si adultilor judetului Vrancea, şanse egale de 

educatie, calificari în concordanta cu fluctuatia pietei muncii, posibilitatea schimbarii mentalitatii privind scoala si învatarea pe 

tot parcursul vietii si constientizarea importantei calitatii mediului pe care-l vor lasa mostenire urmasilor lor. Astfel scoala 

noastra va deveni: “ O scoala pentru viitor ! “ 

 

VIZIUNEA ŞCOLII 

 

 Pentru ce luptam? 

 Ce vrem sa devenim? 

 

          Liceul Tehnologic“G.G.Longinescu “din Focşani  doreste sa ofere tinerilor si adultilor judetului Vrancea, şanse egale de 

educatie, calificari în concordanta cu fluctuatia pietei muncii, posibilitatea schimbarii mentalitatii privind scoala si învatarea 

pe tot parcursul vietii si constientizarea importantei calitatii mediului pe care-l vor lasa mostenire urmasilor lor. 

         Astfel VIZIUNEA şcolii noastre este: “ O scoala pentru viitor ! “ 

         Luptam pentru cresterea rolului scolii noastre ca important centru de învatamânt si educatie, care sa ofere orasului Focşani 

un model de progres educational si generatii de cetateni activi, productivi, apti sa se integreze cu succes în viata 

comunitatii, capabili sa decida cu flexibilitate asupra propriei cariere, sa faca fata cu mobilitate spirituala vietii si unui viitor 

provocator. 

          Viziunea scolii noastre deriva din nevoile de educatie, identificate la nivelul societatii, respectiv a comunitatii, si 

vizeaza urmatoarele aspecte: 

 dezvoltarea individuala a elevului; 

 crearea unui climat de munca si învatare stimulativ; 

 garantarea pregatirii specializate prin liceu si scoala profesională de 3 ani ; 

 asigurarea parintilor ca educatia copiilor lor se face într-un mediu sigur, într-o formare personala permanenta; 

 decizia de a oferi societatii absolventi pregatiti, activi si eficienti, apti a se integra în viata societatii; 

 

MISIUNEA ŞCOLII 

 

 Promovarea modernizarii scolii din punct de vedere uman, material, tehnic, informational, care sa raspunda asteptarilor actualilor si 

viitorilor elevi, comunitatii locale, regionale si strategiei de dezvoltare economica a judetului si regiunii, prin afirmarea si promovarea 

potentialului creator al tinerii generatii în contextul realizarii unei pregatiri competitive si performante pe plan profesional si social, si 

prin lansarea imaginii scolii pe plan intern si international. 

 Sa-i pregateasca pe elevi pentru o dezvoltare profesionala permanenta, pentru a face fata schimbarilor tot mai rapide din societate; 



 Sa coreleze formarea elevilor cu necesitatile comunitatii locale si cu standardele U.E., asigurând integrarea sociala si profesionala a 

tuturor absolventilor; 

 Sa creeze un climat de munca si învatare stimulativ pentru toti tinerii; 

 Sa faciliteze dezvoltarea individuala a fiecarui tânar spre o încredere matura în fortele proprii, asigurând egalitatea sanselor – educatia 

la cerere; 

 Sa se realizeze o noua deschidere spre integrarea invatamantului in U.E. si dezvoltarea competentelor lingvistice ale elevilor si 

profesorilor prin proiectele europene; 

 Sa se realizeze motivarea elevilor in implicarea in proiectele europene care sa dezvolte ideea de cetatean european in educatia 

interculturala; 

 Sa se promoveze democratia si egalitatea de sanse prin acces la valorile culturale, bazandu-se pe diversificare,inovatie, dialog, 

parteneriate. 

 Sa furnizeze parintilor siguranta formarii copiilor într-un cadru sigur, în care învata sa coopereze cu ceilalti si îsi pot îndeplini 

aspiratiile lor de crestere si dezvoltare pe termen lung, atât pe plan personal cât si profesional 

 

1.2.SCURT ISTORIC 
Această unitate şcolară a luat fiinţă în anul 1971 sub denumirea „Liceul Industrial pentru Industria Lemnului” în actualul local situat în str. 

Mărăşeşti nr.50 din municipiul Focşani. 

În decursul celor 38 de ani, unitatea şcolară şi-a desfăşurat activitatea sub denumirile următoare: 

- 1973 – Liceul Industrial pentru Exploatarea Lemnului 

- 1976 – Liceul Industrial Nr.3 

- 1992 – Grupul Şcolar Industrial Nr.3 

- 1993 – Grupul Şcolar Forestier 

- 2004 – Grupul Şcolar „G.G. Longinescu” 

- 2012 -  Liceul Tehnologic„G.G. Longinescu” 

De la înfiinţare şi până în prezent unitatea noastră a pregătit elevi prin diverse forme de învăţământ: 

- învăţământ primar şi gimnazial 

- şcoală profesională – zi 

- şcoală de ucenici – zi 

- liceu curs de zi şi seral 

- şcoală de maiştri 

- şcoală postliceală, 

obţinând calificări în următoarele meserii: operator industrializarea lemnului, mecanizator în exploatarea lemnului, mecanic întreţinere şi 

reparaţii utilaje şi instalaţii pentru industrializarea lemnului, tâmplar, tapiţer, lăcătuş mecanic, electromecanic, electrician, operator la 

fabricarea cherestelei, operator la fabricarea produselor semifinite şi finite din lemn, parchetar. 

Începând cu anul 2001 – 2002 funcţionează în şcoala noastră şi filiera teoretică cu specializările: fizică-chimie, chimie – biologie, ştiinţele 

naturii şi matematică-informatica; din 2005 – 2006  specializarea ecologie şi protecţia mediului, din 2014 specializarea coafor – stilist si 

filologie iar din 2016 specializarea tehnician animale de companie. 

 



1.3.PROFILUL ACTUAL AL ŞCOLII 
 

1.3.1.PREZENTARE GENERALĂ 

 

Coordonatele instituţiei: 

TIP DE ŞCOALĂ : Liceu tehnologic 

FILIERĂ: Tehnologică, profil. tehnic, servicii 

      Teoretică. Profil filologie 

LIMBA DE PREDARE: Limba română 

COORDONARE: Ministerul Educaţiei Naţionale,   I.S.J.Vrancea 

ADRESĂ: Focşani, str.Mărăşeşti nr.50, tel: 0237223074, fax.: 0237223074, www.longinescu.ro, longinescufocsani@yahoo.com 

Liceul Tehnologic „G.G. Longinescu” Focşani este situat în nordul municipiului, judeţul Vrancea, Regiunea de S-E, zona de restructurare 

industrială III a Subcarpaţilor de Curbură, pe drumul internaţional european E-85. 

   1.3.2. INFORMAŢII PRIVIND ANUL ŞCOLAR 2017 – 2018 

REPARTIZAREA CLASELOR PE FILIERE SI SPECIALIZARI 

LICEU CURS DE ZI 

CLASA DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ PROFIL SPECIALIZARE 

IX A Estetica şi igiena corpului omenesc Servicii Coafor stilist 

IX B Filologie Uman  

IXC Agricultură Resurse naturale şi 

protecţia mediului 

Tehnician animale de companie 

X A Estetica şi igiena corpului omenesc Servicii Coafor stilist 

X B Filologie Uman  

XC Agricultură Resurse naturale şi 

protecţia mediului 

Tehnician animale de companie 

XI A Estetica şi igiena corpului omenesc Servicii Coafor stilist 

XI B Filologie Uman  

XIIA Estetica şi igiena corpului omenesc Servicii Coafor stilist 

XII B Filologie Uman  

ŞCOALA PROFESIONALĂ 

IX  Estetica şi igiena corpului omenesc Servicii Frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist 

X  Estetica şi igiena corpului omenesc Servicii Frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist 

XI Fabricarea produselor din lemn Tehnic Tamplar universal 

ŞCOALA POSTLICEALĂ 

Anul I Fabricarea produselor din lemn Tehnic Designer in industria lemnului 

Anul II Fabricarea produselor din lemn Tehnic Designer in industria lemnului 

 

http://www.longinescu.ro/
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1.3.2.1 INFORMAŢII PRIVIND ANUL ŞCOLAR 2018 – 2019 

REPARTIZAREA CLASELOR PE FILIERE SI SPECIALIZARI 

LICEU CURS DE ZI 

CLASA DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ PROFIL SPECIALIZARE 

IX A Estetica şi igiena corpului omenesc Servicii Coafor stilist 

IX B Filologie Uman  

IXC Fabricarea produselor din lemn  Tehnic Tehnician designer mobila si amenajari 

interioare 

X A Estetica şi igiena corpului omenesc Servicii Coafor stilist 

X B Filologie Uman  

XI A Estetica şi igiena corpului omenesc Servicii Coafor stilist 

XI B Filologie Uman  

XIIA Estetica şi igiena corpului omenesc Servicii Coafor stilist 

XII B Filologie Uman  

ŞCOALA PROFESIONALĂ 

IX  Estetica şi igiena corpului omenesc Servicii Frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist 

X  Estetica şi igiena corpului omenesc Servicii Frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist 

XI Estetica şi igiena corpului omenesc Servicii Frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist 

ŞCOALA POSTLICEALĂ 

Anul I Fabricarea produselor din lemn Tehnic Designer in industria lemnului 

Anul II Fabricarea produselor din lemn Tehnic Designer in industria lemnului 

 

1.3.2. INFORMAŢII PRIVIND PERSONALUL ANGAJAT 

 

În anul scolar 2017-2018 în unitatea noastra functioneaza  cadre didactice, din care  cu norma de baza în institutia noastra. 

Personalul didactic auxiliar cuprinde  angajati, iar personalul nedidactic numara  angajati. 

Repartizarea pe arii curriculare a cadrelor didactice: 

 

 

ARIA CURRICULARA SPECIALITATEA NUMAR 

PROFESORI 

LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

 

 

 

Limba si literatura română 3 

Limba engleză 2 

Limba franceză 2 

Limba latină 1 



MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE Matematică 2 

Fizică 1 

Chimie 2 

Biologie 1 

OM ŞI SOCIETATE Geografie 1 

Istorie 1 

Socio umane 2 

Religie 1 

SPORT ŞI ARTE Ed. fizică 2 

Ed. muzicală 1 

Ed. plastică 1 

TEHNOLOGII Estetica şi igiena corpului omenesc 4 

Agricultură 1 

Fabricarea produselor din lemn 3 

 TIC 2 

 

 

1.3.2.2  INFORMAŢII PRIVIND PERSONALUL ANGAJAT 

 

În anul scolar 2018-2019 în unitatea noastra functioneaza  cadre didactice, din care  cu norma de baza în institutia noastra. 

Personalul didactic auxiliar cuprinde  angajati, iar personalul nedidactic numara  angajati. 

Repartizarea pe arii curriculare a cadrelor didactice: 

 

 

ARIA CURRICULARA SPECIALITATEA NUMAR 

PROFESORI 

LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

 

 

 

Limba si literatura română 3 

Limba engleză 2 

Limba franceză 2 

Limba latină 1 

MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE Matematică 2 

Fizică 1 

Chimie 2 

Biologie 1 

OM ŞI SOCIETATE Geografie 1 



Istorie 1 

Socio umane 2 

Religie 1 

SPORT ŞI ARTE Ed. fizică 2 

Ed. muzicală 1 

Ed. plastică 1 

TEHNOLOGII Estetica şi igiena corpului omenesc 6 

Fabricarea produselor din lemn 3 

 TIC 2 

 

 

                          Încadrarea personalului didactic în 2017– 2018 s-a realizat astfel: 

 

Nr. total Titulari Suplinitori 

 
Grad 

didactic 

I 

Grad 

didactic 

II 

Grad 

didactic 

definitiv 

Debutanti 

calificaţi necalificaţi 

profesori 19 33 1 30 9 7 3 

maistru   3     

 

                          Încadrarea personalului didactic în 2018– 2019 s-a realizat astfel: 

 

Nr. total Titulari Suplinitori 

 
Grad 

didactic 

I 

Grad 

didactic 

II 

Grad 

didactic 

definitiv 

Debutanti 

calificaţi necalificaţi 

profesori 19 33 1 30 9 7 3 

maistru   3     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    1.4. ANALIZA REZULTATELOR ANULUI ŞCOLAR 2016 -2017 
 

1.4.1. ASPECTE, DIMENSIUNI CALITATIVE ALE PROCESULUI DE PREDARE – 

INVATARE; PROMOVABILITATE 

 

Cele mai importante realizări ale anului şcolar 2016-2017 au fost: 

 

a.În domeniul administrativ: 

 -lucrări de reabilitare a internatului şcolii 

 -reamenajare a unor spaţii din clădirea şcolii 

 -lucrări de reparaţii a instalaţiilor sanitare 

 -lucrări de dezinsecţie şi deratizare 

 -achiziţionarea de materiale şi echipamente în vederea înbunătăţirii procesului de instruire practică la şcoala profesională 

 -achiziţionarea de mobilier (birou şi dulapuri pentru compartimentul secretariat), mobilier şcolar (scaune), (birou şi dulap pentru 

cabinet director), mobilier pentru internatul şcolar (16 dulapuri de haine şi 32 paturi), 

 -pe tot parcursul anului s-au derulat activităţi curente de întreţinere şi reparaţie necesare pentru o bună desfăşurare a procesului 

instructiv-educativ. 

 

b.În domeniul resurselor umane: 

-înscrierea şi obţinerea gradelor didactice  

-absolvirea unor cursuri de perfecţionare şi formare continuă  

-participarea în comisii de specialitate la nivel judeţean şi naţional 

-participarea la simpozioane 

 

 

 c.Elevi 

Promovabilitate slabă la examenul de Bacalaureat 2017: 10,52 %, procent care include promovaţii din promoţia curentă şi din 

promoţiile anterioare. 

La obţinerea atestatelor profesionale nivel 4 s-a obţinut procentul de 100% la elevii care s-au prezentat. 

În urma desfăşurării examenelor de corigenţă şi încheiere a situaţiilor şcolare se poate afirma că promovarea a fost de 100% dacă nu-i luăm în 

calcul pe elevii care nu s-au prezentat şi care au fost declaraţi repetenţi. 

Analizând activitatea extracurriculară se remarcă o varietate de activităţi desfăşurate la nivel local, judeţean cât şi naţional.  

 

 

 

 

 



Comparaţia între  planul de şcolarizare aprobat şi planul de şcolarizare realizat – 2013 - 2017 

 

 

 

 

 

2016- 2017 2017- 2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Propus  
 

Realizat  Propus  
 

Realizat  Propus  
 

Realizat  Propus  
 

Realizat  Propus  
 

Realizat  

Total elevi cuprinşi în 

clasa a IX-a liceu – 

profil uman 
 

28 28 28 28 28 29     

Total elevi cuprinşi în 

clasa a IX-a -liceu 

tehnologic 

56 46 56 54 56 57     

Total elevi cuprinşi în 

clasa a IX-a sc.prof. 

56 30 28 29 28 24     

 Total copii cuprinşi 

in invatamant 

prescolar 

200 170 200 163 200 180     

Total elevi cuprinşi în 

anul I şc.postliceală 

28 21 28 28 28 30     

 

                                     Situaţia elevilor promovaţi pe specializări si rute profesionale/teoretic - 2013 - 2017 

 

Specializarea/rut

a profesionala  
 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

 

 

2016- 2017 

I P E A T R I P E A T R I P E A T R I P E A T R 

Filologie IX - XII       29 24  4 1  54 49  2  2 77 76 2 2 - - 

St. naturii  XI - XII 21 16 4   1 15 14 1                

Coafor stilist IX -

XII 

      31 29    2 57 47  1  2 82 75 6 2 1 1 

Tehnician designer 

mobile si 

amenajari 

interioare 

63 52  5   23 19 4    19 17  1  1       

Tehnician ecolog 

si protectia calitatii 

63 55 8 1  1 39 34 2 1 2  16 15 1    15 15 - 2 - - 



mediului 

Tamplar universal             18 10  8   10 6 - 4 - - 

Designer in 

industria lemnului 

                  21 21 - - - - 

Tehnician animale 

de companie –IX 

                  19 15 - 2 - 2 

Frizer, coafor, 

manichiurist, 

pedichiurist IX -XI 

                  30 22 - - 2 6 

TOTAL 

SCOALA 

147 123 12 6  2 137 120 7 6 3 2 155 138 1 12  5 254 230 8 1

2 

3 9 

PROMOVABILI

TATE 

83 %     87 %     89 %     90,55%     
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Situaţia elevilor promovaţi pe specializări si rute profesionale/teoretic - 2017 - 2021 

 

Specializarea/

ruta 

profesionala  
 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 

2020-2021 

I P E A T V R I P E A T R I P E A T R I P E A T R 

Filologie IX - 

XII 

105 89 2 1 12 2 3                   

Coafor stilist 

IX -XII 

108 94 6 1 1 1 8                   

Tehnician 

designer 

mobile si 

amenajari 

interioare IX 

0 0 0 0 0 0 0                   

Tamplar 

universal XI 

6 5 1 0 0 0 0                   

Designer in 

industria 

lemnului I-II 

49 48 1 0 0 0 0                   

Tehnician 

animale de 

companie –IX-

X 

39 20 0 7 3 1 10                   

Frizer, coafor, 

manichiurist, 

pedichiurist IX 

-XI 

50 39 0 4 1 0 6                   

TOTAL 

SCOALA 

357 250 10 13 17 4 27                   

PROMOVAB

ILITATE 

70%                       

          

 

 

 



 

 

 
 

Numărul elevilor şcolarizaţi în unitatea de învăţământ în perioada 2013 / 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Numărul elevilor şcolarizaţi în unitatea de învăţământ în perioada 2017 / 2021 
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Repetenti

Promovati

Inscrisi

Total nivele de 

învăţământ 
 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016- 2017 2017 - 2018 

Total populaţie şcolară 
 

123 120 155 239 357 

Total nivele de învăţământ 
 

2017 - 2018 2018-2019 2019-2020 2020- 2021 

Total populaţie şcolară 
 

357 398   

SITUATIA SCOLARA 2017-2018 



Liceu curs zi – rută directă – filieră tehnologică şi teoretică 2017-2018: 

 

Clasa  

 

Domeniul pregătirii de bază  

 

Număr elevi  

 

IX A Estetica şi igiena corpului omenesc 31 

IX B Filologie 28 

IXC Agricultură 23 

X A Estetica şi igiena corpului omenesc 30 

X B Filologie 27 

XC Agricultură 16 

XI A Estetica şi igiena corpului omenesc 25 

XI B Filologie 26 

XIIA Estetica şi igiena corpului omenesc 22 

XII B Filologie 24 

 

 
 

 

 

 

 

31 

28 

23 

30 

27 
16 

25 

26 

22 
24 

Număr elevi-liceu  

IX A

IX B

IXC

X A

X B

XC

XI A

XI B

XIIA

XII B



Liceu curs zi – rută directă – filieră tehnologică şi teoretică 2018-2019  

 

Clasa  

 

Domeniul pregătirii de bază  

 

Număr elevi  

 

IX A Estetica şi igiena corpului omenesc 30 

IX B Filologie 29 

IXC Fabricarea produselor din lemn 27 

X A Estetica şi igiena corpului omenesc 34 

X B Filologie 27 

XI A Estetica şi igiena corpului omenesc 34 

XI B Filologie 26 

XIIA Estetica şi igiena corpului omenesc 22 

XII B Filologie 24 
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Număr elevi-liceu 2018-2019  

IX A

IX B

IXC

X A
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XI A
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XIIA

XII B



                           Învăţământ profesional – curs de zi: 

 

Clasa  

 

Domeniul pregătirii de bază  

 

Număr elevi  

 

IX  Estetica şi igiena corpului omenesc 29 

X  Estetica şi igiena corpului omenesc 21 

XI Fabricarea produselor din lemn 6 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

29 

21 

6 

Numar elevi-profesională 

IX

X

XI



 

Şcoală postliceală - filieră tehnologică: 

 

Clasa 

 

Domeniul pregătirii de bază 

 

Număr elevi 

 

Anul I Fabricarea produselor din lemn 28 

Anul II Fabricarea produselor din lemn 21 
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                                                  Distribuţia elevilor pe forme de invăţămant in 2017-2018 faţă de 2016-2017 

 

Clasa  

 

Domeniul pregătirii de bază  

 
2016-2017 2017-2018 

IX A Estetica şi igiena corpului omenesc 27 31 

IX B Filologie 30 28 

IXC Agricultură 19 23 

X A Estetica şi igiena corpului omenesc 26 30 

X B Filologie 26 27 

XC Agricultură  16 

XI A Estetica şi igiena corpului omenesc 29 25 

XI B Filologie 23 26 

XIIA Estetica şi igiena corpului omenesc  22 

XII  Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului 15  

XII B Filologie  24 

IX PE Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist 30 29 

X PE Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist  21 

X PT Fabricarea produselor din lemn 10  

XI PT Fabricarea produselor din lemn  6 

Anul I Fabricarea produselor din lemn 21 28 

Anul II Fabricarea produselor din lemn  21 
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Efectivele şcolare din invăţămantul de zi in anul şcolar 2016-2017: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inscrişi la 

inceput 

In evidenţă la 

sfarşit 

Inscrişi pe 

parcurs 

Transferaţi Elevi care au 

abandonat 

Situaţie finală 

Nr. de copii din 

invăţămantul 

preşcolar 

170 170 0 0 0 170 

Nr. de elevi din 

invăţămantul liceal –

profil teoretic IX - 

XII 

77 75 0 2 4 71 

Nr. de elevi din 

invăţămantul liceal –

profil tehnologic 

IX - XII 

101 99 0 0 8 93 

Nr. de elevi din 

invăţămantul 

profesional 

40 40 0 0 8 32 

Nr. de elevi din 

invăţămantul 

postliceal 

21 21 0 0 0 21 

 

Total 409 405 0 2 20 387 

Total grădiniţă 170 170 0 0 0 170 

Total niveluri 

şcoală 

239 235 0 2 20 217 



 

 

Situaţia şcolară a elevilor la sfarşitul anului şcolar anterior: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Situaţia la final de an inaintea 

examenului de corigenţă 

Situaţie şcolară 

neincheiată 

Situaţie finală, după examenul de corigenţă 

Repetenţi Corigenţi Repetenţi după 

corigenţă 

Situaţie şcolară 

neincheiată după 

corigenţă 

Nr. de elevi din 

invăţămantul 

liceal –profil 

teoretic IX - XII 

3 8 3 6 0 

Nr. de elevi din 

invăţămantul 

liceal –profil 

tehnologic 

IX - XII 

15 3 4 15 0 

Nr. de elevi din 

invăţămantul 

profesional 

10 4 2 10 0 

Nr. de elevi din 

invăţămantul 

postliceal 

0 0 0 0 0 

Total 28 15 9 31 0 



 

Distribuţia elevilor in funcţie de mediile la sfaşitul anului şcolar anterior: 

  

 Nr de elevi pe grupe de medii : Situaţie 

neincheiată 

Total 

5- 5,99 6 -6,99 7 -7,99 8 – 8,99 9 - 10 

Invăţămantul 

liceal 
35 70 31 16 12 0 164 

Invăţămantul 

postliceal 
0 0 0 21 0 0 21 

Invăţămantul 

profesional 
17 9 6 0 0 0 32 

 

 

 

Efectivele şcolare din invăţămantul de zi in anul şcolar 2017-2018: 

 

 

 

 Inscrişi la 

inceput 

Inscrişi pe 

parcurs 

Transferaţi 

la alte 

unităţi 

Veniti prin 

transfer 

Elevi care au 

abandonat 

Exmatriculaţi Repetenţi Situaţie 

finală 

Nr. de copii din 

invăţămantul 

preşcolar 

163 3 0 4 0 0 0 170 

Nr. de elevi din 

invăţămantul 

liceal –profil 

teoretic IX - XII 

105 0 12 2 1 2 3 89 

Nr. de elevi din 

invăţămantul 

liceal –profil 

tehnologic 

IX - XII 

147 0 4 1 8 6 18 114 



 

 

 

 

Distribuţia elevilor in funcţie de mediile la sfaşitul anului şcolar 2017-2018: 

  

 Nr de elevi pe grupe de medii : Total 

5- 6,99 

 

7 -8,99 9 - 10 

Invăţămantul 

liceal 
16 161 32 209 

Invăţămantul 

postliceal 
0 32 16 48 

Invăţămantul 

profesional 
10 30 1 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. de elevi din 

invăţămantul 

profesional 

56 0 1 0 4 1 6 44 

Nr. de elevi din 

invăţămantul 

postliceal 

49 0 0 0 1 0 0 48 

 

Total 520 3 17 7 14 9 27 465 

Total grădiniţă 163 3 0 4 0 0 0 170 

Total niveluri 

şcoală 

357 0 17 3 14 9 27 295 



1.4.2. REZULTATE LA EXAMENELE NATIONALE 

 

EXAMENUL DE BACALAUREAT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ATESTATE PROFESIONALE(nivel 3, 4, 5) 

 

 

An şcolar Elevi 

inscrişi 

Elevi 

prezentaţi 

Elevi admişi 

2016 -2017 14 14 14 

2017-2018 32 32 32 

 

36,36% 

34,88% 

10% 
16,66% 

51,28% 

Promovabilitate BAC 

2013-2014

2014 -2015

2015 -2016

2016 -2017

2017-2018

An şcolar Elevi inscrişi Elevi 

prezentaţi 

Elevi 

neprezentaţi 

Elevi 

promovaţi 

Elevi respinşi Promovabilitate 

% 

 

2013-2014 48 44 4 16 28 36,36 

2014 -2015 47 43 4 15 28 34,88 

2015 -2016 25 20 5 2 18 10,00 

2016 -2017 13 12 1 2 10 16,66 

2017-2018 43 39 4 20 19 51,28 



 

1.4.3. PERFORMANŢELE ELEVILOR EVIDENŢIATE PRIN REZULTATE LA CONCURSURI ŞCOLARE 

 

 

În decursul  anului şcolar 2016-2017  în cadrul catedrei Consiliere şi orientare s-au desfăsurat activităţi metodice şi educative, şcolare 

şi extraşcolare, cum ar fi expunerea temei „Importanţa studiului de caz în cunoaşterea şi consilierea elevului”,  prezentată de Holbea Adriana 

în colaborare cu psiholog Novac Maria şi lecţia „Sărbătorile de iarnă la români” susţinută de elevii clasei a IX-a A, coordonaţi de către prof. 

Dănilă Elena. 

Elevii Liceului Tehnologic „G.G. Longinescu” s-au implicat în numeroase activităţi extraşcolare şi extracurriculare. 

Activităţile extraşcolare s-au bucurat de participarea tuturor elevilor din liceu, fiind implicaţi în acţiuni desfăşurate în cadrul proiectelor 

educative:  

 

 „Dăruind vei dobândi!” (proiect caritabil), 

 „Strategia Naţională de Acţiune Comunitară: Săptămâna fructelor şi a legumelor donate” (proiect caritabil),  

 „Festivalul toamnei”, 

 “Al matale… Caragiale”, 

 „Portul tradiţional, între meşteşug şi artă,  

 „Schimbă lumea devenind voluntar” (proiect regional), 

 „Săptămâna educaţiei globale”, „Fii pe val – menţine şi echilibrul”. 

 

           Elevii liceului au fost premiaţi în cadrul:  

 

CONCURSURI PREMIUL 
NUMELE ŞI 

PRENUMELE ELEVULUI 
CLASA 

Concursului Naţional „Autoportrete şi creaţie 

literară ” 

 Căpăţână Diana 

Vasilică Valentina 

a IX-a A 

Concursului Judeţean „Festivalul toamnei”  

secţiunea  creaţie literară – proză 2016-2017 

I Căpătîna Diana Alexandra a IX-a A 

 II Zăgan Geanina   a IX-a A 

 III Brădac Daniela a IX-a A 

 Menţiune Valentina Vasilică a IX-a A 

secţiunea creaţie vestimentară I Aldea Mădălina a IX-a A 

secţiunea muzică populară Menţiune Aldea Mădălina a IX-a A 

secţiunea fotografie II Săvulescu Cristina a IX-a A 

 III Munteanu Alexandra Maria a IX-a A 

Concursului Judeţean „Festivalul toamnei” 

2017-2018 
II ,III, mentiune 

Cucu Andree, Gheorgita 

Andreea, Aldea Madalina, 
IX A, X A, XI A 



Lautaru Adina, Gavrila Adina 

Caledonia Style 2017-2018-ed. a II-a 
I, II, III, 

mentiune 

Lautaru Adina, Dantis 

Catalina, Mangu Andreea, 

Angheluta Roxana 

IX A, X A 

Concursul National de Book-Trailers “Boovie Festival” 

2018- Sectiunea De Buzunar 
III 

Stefan Elena, Bondoc Diana, 

Dumitru Georgiana,Grosu Cristian, 

Sava Ionut 

IX PE, XII B, X B 

Concursul National de Cultura si Civilizatie 

romaneasca-: “Romania Pitoreasca” –iulie 

2018 

 

Premii speciale 
Avram Cristina, Popirtac Claudia, 

Oncioiu Malina 
XI B, X B 

 

                      

REZULTATE LA COMPETITII SPORTIVE 2017 – 2018: 

 

PREMII PENTRU ACTIVITATEA SPORTIVA: 

Competiţia Premiul Elev - clasa Profesor coordonator 

Tenis de masă-et. 

Judeteana 

II RĂUŢĂ NELU Danciu Cătălin 

Tenis de masă-cupa 1 

decembrie 

I RĂUŢĂ NELU Danciu Cătălin 

Fotbal-cupa martisorului III Echipa IX - XII Danciu Cătălin 

Tenis de masa-zilele 

educatiei 

I RAUTA NELU Danciu Cătălin 

Tenis de masa-zilele 

educatiei 

III PAVEL STEFAN Danciu Cătălin 

Cupa 1 decembrie forbal I Echipa IX-XII Danciu Cătălin 

Campionii Romaniei in 

scoala, liceu si 

universitate 

Diploma de excelenta L. T. „G. G. Longinescu” 

Focsani 

Danciu Cătălin 

 

 

 

 



       

Activităţile cultural-educative,  cum ar fi: 

 „Ziua educaţiei – 5 octombrie”,  

 „Ziua mondială a animalelor de companie”, 

 „Ziua toleranţei: toleranţă versus violenţă”,  

 „Să ne cunoaştem oraşul”, „Campanie antifumat”,  

 „Gândim despre pace”, „Împreună pentru pace”, 

 „Examenele Cambridge”, 

 „Concursul Miss şi Mister Boboc 2017- Egyptian Ballroom”,  

 „1 Decembrie – un vis împlinit”,  „E vremea colindelor”, 

 „Tradiţii şi obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou”,  „Naşterea Domnului”, „Magia Crăciunului”,  

 „Ziua Culturii Nationale – 15 ianuarie”,  

 „24 Ianuarie: Cuza şi Unirea”, 

 „Cuza – Domnul Unirii”,  

 “Al matale… Caragiale” 

 „Eminescu si poeziile lui“ 

 „Ziua internationala a poeziei“ 

 „Proiect cultural in lumea teatrului“ 

 „Proiect cultural artistic“ 

 „Cartea, cel mai bun prieten-cititul este dulce“ 

 „Dragobete“ 

 „Proiect artistic concurs de afise –Cartea preferata“ 

 „Din tainele profesiei de jurnalist “ 

 Concursul antidrog-Impreuna editia 2018(„Elevul democrat de azi, tanarul responsabil de maine”) 

 Parcul memoriei nationale, 

sunt evenimente la care au participat elevii liceului, precum şi partenerii educaţionali.  

În spiritul cunoaşterii pericolelor reprezentate de fenomenul infracţional şi al consumului de substanţe ce creează dependenţă, diriginţii 

şi elevii s-au întâlnit cu reprezentanţi ai Poliţiei Municipale – Serviciul de Probaţiune, ai DSP Vrancea şi ai Direcţiei Antidrog Vrancea, cu  

ocazia manifestărilor din cadrul proiectului „Săptămâna siguranţei” şi a activităţilor conştientizare a tinerilor cu privire la consumul de 

substante psihoactive asupra individului şi a societăţii. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   1.4.4. CALENDARUL  ACTIVITĂŢILOR  EDUCATIVE  EXTRAŞCOLARE 

 

AN ŞCOLAR  2017-2018 

 

Nr. 

crt 
Activitatea Participanţi Responsabil Data/Perioada Locul de desfăşurare 

1.  Săptămâna prevenirii 

criminalităţii 

Elevii 

claselor 

IX-XII 

 

Prof.diriginti 

Poliția Focșani,  Seviciul 

Antidrog Vrancea, D.J.S.T. 

Vrancea 

Septembrie 

2017 

L.T.”G.G.Longinescu” 

Parc Piaţa Unirii IJP Vrancea 

 

2.  „Holocaustul uitat” 

Elevii 

claselor 

IX-XII 

Prof.Burlacu A, prof.Ceaca P. octombrie 2017 
L.T.”G.G.Longinescu” 

 

3.  Ziua europeana împotriva 

traficului de fiinţe umane 

Elevii 

claselor 

IX-XII 

Prof.diriginti, prof.Holbea A., 

psih.Novac M. 

18 octombrie 

2017 

L.T.”G.G.Longinescu” 

 

4.  Ziua limbilor străine 
Elevii 

claselor 

IX-XII 

prof.Dobroiu C., prof.Pletea  
25 octombrie 

2017 

Biblioteca 

L.T.”G.G.Longinescu” 

 

5.  Ziua Mondială a Părinţilor 
Elevii 

claselor 

IX-XII 

prof.Holbea Adriana 

Prof.diriginti 

11 octombrie 

2017 

L.T.”G.G.Longinescu” 

 

6.  “Ziua Mondială a Educaţiei 

Elevii 

claselor 

IX-XII 

prof.Holbea Adriana 

Prof.diriginti 

5 octombrie 

2017 

L.T.”G.G.Longinescu” 

 

7.  
Ziua Armatei Elevii 

claselor 

IX-XII 

prof.Cristea F, prof.Holbea A. 
25 octombrie 

2017 
L.T.”G.G.Longinescu” 

8.  „Fii alături de copilul tău” C.R.P. 

Consilier educativ prof.Holbea 

A. 

Prof.consilier şcolar- psiholog 

Novac Maria 

Octombrie 2017 L.T.”G.G.Longinescu” 

9.  
„Săptămâna legumelor şi 

fructelor donate” actiune SNAC 

Elevii 

claselor 

IX-XII 

Prof. Holbea Adriana 
 Noiembrie 

2017 

Centru de de îngrijire şi 

asistenţă „Sfânta Maria”  

10.  
Săptămâna Educaţiei Globale: 

”Lumea noastra depinde de noi” 

Elevii 

claselor 
Prof. Holbea A., prof.Dănilă E. 

13-17 

noiembrie 2017 
L.T.”G.G.Longinescu” 



Nr. 

crt 
Activitatea Participanţi Responsabil Data/Perioada Locul de desfăşurare 

IX-XII 

11.  
Ziua internaţională pentru 

toleranţă 

Elevii 

claselor 

IX-XII 

Prof. Holbea Adriana, psiholog 

Novac M. 

16 noiembrie 

2017 
L.T.”G.G.Longinescu” 

12.  
Ziua internaţională pentru 

eliminarea violenţei asupra 

femeii (25 noiembrie) 

Elevii 

claselor 

IX-XII 

Prof. Holbea A., prof.Drusan D. 
24 noiembrie 

2017 
L.T.”G.G.Longinescu” 

13.  „Ziua Naţională Fără Tutun” 

24 elevi ai 

claselor  

IX-XII 

3 cadre 

didactice 

prof.Holbea A. 

Prof.consilier şcolar- psiholog 

Novac Maria 

24 noiembrie 

2017 
L.T.”G.G.Longinescu” 

14.  Unirea Bucovinei cu România 

Elevii 

claselor 

IX-XII 

Prof.Burlacu A, prof.Ceaca P. 
28 noiembrie 

2017 
L.T.”G.G.Longinescu” 

15.  
„Ziua Anti HIV/SIDA” 

1decembrie 

Elevii 

claselor  

a X-a A,B,C 

Prof.Holbea A., prof.Dănilă E. 
28 noiembrie 

2017 
L.T.”G.G.Longinescu” 

16.  „1 Decembrie Ziua Naţională” 

Elevii 

claselor  

IX-XII 

prof. Holbea A. prof.Burlacu A, 

prof.Ceaca P. 

29 noiembrie 

2017 

Piata Unirii 

L.T.”G.G.Longinescu” 

17.  
„Semnele şi simptomele 

consumului” 

Elevii 

claselor 

IX-XII  

prof.Holbea A. 

Prof.consilier şcolar- psiholog 

Novac Maria 

21 noiembrie 

2017 
L.T.”G.G.Longinescu” 

18.  Moş Nicolae 

Elevii 

claselor 

IX-XII 

Prof.diriginţi 
6 decembrie 

2017 
L.T.”G.G.Longinescu” 

19.  
“Ziua internationala a 

drepturilor  omului 

Elevii 

claselor  

IX-XII 

prof. Holbea A. prof.Burlacu A, 

prof.Ceaca P. 

10 decembrie 

2017 
L.T.”G.G.Longinescu” 

20.  “Dăruind, vei dobândi!” 

Elevii 

claselor 

IX-XII 

Prof. Holbea A. 

prof.Stanciulescu  

1-20 decembrie 

2017 
Com.Dălhăuţi 

21.  “Naşterea Domnului” 
Elevii 

claselor 

prof.Stanciulescu F., prof. Drilia 

I. 
decembrie 2017 L.T.”G.G.Longinescu” 



Nr. 

crt 
Activitatea Participanţi Responsabil Data/Perioada Locul de desfăşurare 

IX-XII prof. Holbea A. 

22.  “Eminescu-poet naţional” 

Elevii 

claselor 

IX-XII 

prof. Holbea A., prof.Petrea, 

prof.Cherciu M., bibliotecar Leca 

P. 

15 ianuarie 

2018 
L.T.”G.G.Longinescu” 

23.  Unirea Principatelor 

Elevii 

claselor 

IX-XII 

prof. Holbea A. prof.Burlacu A, 

prof.Ceaca P. 

24 ianuarie 

2018 

Piaţa Unirii 

L.T.”G.G.Longinescu” 

24.  Dragobete 

Elevii 

claselor 

IX-XII 

prof. Holbea A., prof.Petrea 

prof.Cherciu M., bibliotecar Leca 

P. 

26 februarie 

2018 

Piaţa Unirii 

L.T.”G.G.Longinescu” 

 

25. 
Mărţişorul 

Elevii 

claselor 

IX-XII 

prof. Holbea A., prof.Petrea, 

prof.Cherciu M., bibliotecar Leca 

P. 

1 martie 2018 L.T.”G.G.Longinescu” 

26. “ 8 Martie” 

Elevii 

claselor 

IX-XII 

prof. Holbea A., prof.Petrea, 

prof.Cherciu M., prof.Drilia, 

bibliotecar Leca P. 

8 martie 2018 L.T.”G.G.Longinescu” 

27. 

Ziua internationala a 

consumatorului 

Concursul “Alege! este dreptul 

tău” 

Elevii 

claselor 

IX-XII 

prof. Cristea Florin 15 martie 2018 
C.T.”Edmond Nicolau” 

L.T.”G.G.Longinescu” 

28. 
Ziua internaţională a eliminării 

discriminării rasiale 

Elevii 

claselor  

IX-XII 

prof. Holbea A. prof.Burlacu A, 

prof.Ceaca P., psih.Novac 
21 martie 2018 L.T.”G.G.Longinescu” 

29. 

 

 

“Ziua primăverii europene” 

Elevii 

claselor 

IX-XII 

prof.Burlacu A, prof.Ceaca P. 23 martie 2018 L.T.”G.G.Longinescu” 

30. 

 

 

“Ziua mondială a teatrului” 

Elevii 

claselor 

IX-XII 

prof. Holbea A., prof.Petrea, 

prof.Cherciu M., bibliotecar Leca 

P. 

27 martie 2018 

L.T.”G.G.Longinescu” 

Teatrul Municipal ”Maior 

Gheorghe Pastia” 

31. 

 

 

Unirea Basarabiei cu România 

Elevii 

claselor 

IX-XII 

prof.Burlacu A, prof.Ceaca P. 27 martie 2018 L.T.”G.G.Longinescu” 

32. “Ziua mondială a sănătăţii” 

Elevii 

claselor 

IX-XII 

Prof.Holbea A., prof. Olteanu A. 

 7 aprilie 2018 L.T.”G.G.Longinescu” 



Nr. 

crt 
Activitatea Participanţi Responsabil Data/Perioada Locul de desfăşurare 

33. “Ziua mondiala a Pământului” 

Elevii 

claselor 

IX-XII 

Prof.Holbea A., prof.Cristea F, 

Prof.Drusan D., prof. Dănilă E. 7 aprilie 2018 L.T.”G.G.Longinescu” 

34. Ziua Independenţei României 

Elevii 

claselor 

IX-XII 

prof.Burlacu A, prof.Ceaca P. 9 mai 2018 L.T.”G.G.Longinescu” 

35. 

 

 

 

Ziua  Uniunii  Europene 

Elevii 

claselor 

IX-XII 

prof.Burlacu A, prof.Ceaca P. 9 mai 2018 L.T.”G.G.Longinescu” 

36. 

 

 

 

Ziua Victoriei- 1945 

Elevii 

claselor 

IX-XII 

prof.Burlacu A, prof.Ceaca P. 9 mai 2018 L.T.”G.G.Longinescu” 

37. 

 

Târgul Ofertelor şcolare 

Elevii 

claselor 

IX-XII 

Prof.Holbea A.,prof.Cristea 

F,Prof.Drusan D., prof. Dănilă E. Mai 2018 Piaţa Unirii 

38. 

 

 

 

Ziua internaţională a familiei 

Elevii 

claselor 

IX-XII 

prof. Holbea A., psih.Novac 

Maria 15 mai 2018 L.T.”G.G.Longinescu” 

39. 

 

 

Ziua Mondială a Culturii Elevii 

claselor 

IX-XII 

prof. Holbea A., prof.Petrea, 

prof.Cherciu M., bibliotecar Leca 

P. 

20 mai 2018 L.T.”G.G.Longinescu” 

40. 

 

 

Unirea Ţărilor Române 

Elevii 

claselor 

IX-XII 

prof.Burlacu A, prof.Ceaca P. 16/27 mai 2018 L.T.”G.G.Longinescu” 

41. “Ziua Mondiala fără Tutun” 

Elevii 

claselor 

IX-XII 

Prof.Holbea A., comisar Candrea 

R. 31  mai 2018 L.T.”G.G.Longinescu” 

42. Ziua Internaţională a Copilului 

Elevii 

claselor 

IX-XII 

Prof.Holbea A., prof.Cristea 

F,Prof.Drusan D., prof. Dănilă E. 1  iunie 2018 L.T.”G.G.Longinescu” 

43. 

 

 

Ziua  Mondială a Mediului 

Elevii 

claselor 

IX-XII 

Prof.Holbea A., prof.Cristea 

F,Prof.Drusan D., prof. Dănilă E. 5 iunie 2018 L.T.”G.G.Longinescu” 



Nr. 

crt 
Activitatea Participanţi Responsabil Data/Perioada Locul de desfăşurare 

44. Ziua  Învăţătorului 

Elevii 

claselor 

IX-XII 

Prof.Holbea A., prof.Cristea 

F,Prof.Drusan D., prof. Dănilă E. 5 iunie 2018 L.T.”G.G.Longinescu” 

 

 

 

1.4.5. RESURSE UMANE 

 

             a) Personal de conducere 

 

Director  

(numele şi 

prenumele)  

Calificarea  

 

Gradul  

didactic  

Vechime la 

catedră  

 

Documentul  

de numire  

în funcţie  

Modalitatea 

numirii pe 

funcţie  

 

Unitatea de 

învăţământ la care 

are norma de 

bază 

Danciu 

Cătălin 

Ed.fizică I 25     1646-

21.XII.2016 

Concurs  

 

Liceul Tehnologic 

“G.G.Longinescu”  

Focşani 

 

 b) Personal didactic:  
Încadrarea cu personal didactic în anul şcolar 2017-2018: 49 cadre didactice 

Încadrarea cu personal didactic în anul şcolar 2017-2018: 50 cadre didactice 

 Profesori titulari 

 Profesori suplinitor 

 

            c). Distribuţia pe grade didactice(liceu si gradinita): 

 
An scolar Nr. Cadre 

didactice 

Profesori 

debutanţi 

Profesori 

definitivat 
Profesori gradul II 

Profesori gradul 

I 

2017-2018 49 3 7 9 30 

2018-2019 50 6 8 9 27 

 

       

 

 



    

   d) Distribuţia cadrelor didactice pe vârstă, an scolar 2018-2019: 

 

 

   

 

            c) Personal didactic auxiliar şi nedidactic: 

 

              1.Personal didactic auxiliar: 

 

Secretar (S)  1 

Administrator financiar (S) 1 

Administrator patrimoniu (S)  2 

Informatician (S)  1 

Bibliotecar (S)   1 

 Total personal didactic auxiliar 6 

 

 

                2.Personal nedidactic: 

 

Îngrijitor  

 

7 

Muncitor calificat întreţinere  

 

3 

Muncitor necalificat întreţinere  

 

1 

Paznic  

 

3 

Total nedidactic 14 

 

        

 

 

Varsta ‹ 25 30-34 35 -39 40- 44 45 -49 55-59 60-64 

Nr. cadrelor 

didactice 
1 10 15 9 6 5 4 



 

1.4.6. RESURSE MATERIALE  

                      a) Spaţii şcolare: 

 

 

 

 

 

    

        

                         b) Spaţii administrative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      c) Spaţii auxiliare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt. 

 

Tip spaţiu 

 

Nr. spaţii 

1. Săli de clasă 11 

2. Laboratoare 5 

3. Sală de sport 1 

4. Bibliotecă 1 

5. Ateliere şcoală 4 

Nr. crt. 

 

Tip spaţiu 

 

Nr. spaţii 

1. Secretariat 1 

2. Birou director 1 

3. Contabilitate 1 

4. Birou administrator 1 

5. Birou CEAC 1 

6. Cancelarie 1 

Nr. crt. 

 

Tip spaţiu 

 

Nr. spaţii 

1. Spaţii depozitare material didactic 2 

2. Spaţii sanitare 3 



1.4.7.Respectarea integrală a legislaţiei şcolare  

 

Contextul legislativ are la bază următoarele acte normative, cu modificările şi completările ulterioare 

- Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale;  

- Legea nr.87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005, privind asigurarea calităţii educaţiei;  

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin O.M.Ed.C. nr. 4919/14.01.2015;  

- O.M.Ed.C. nr.5020/23.09.2005 privind aprobarea Metodologiei continuării studiilor după finalizarea învăţământului obligatoriu;  

- Regulamentul privind actele de studii şi documente şcolare în învățământul preuniversitar aprobat prin O.M.Ed.C. nr.3502/3.03.2005;  

- O.M.Ed.C. nr.4706/29.07.2005 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea unităţilor de învăţământ preuniversitar în vederea 

acreditarii;  

- Ordin nr. 3104/30.01.2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar în anul şcolar 2016 - 2017, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5559/27.10.2015  

- Ordin nr. 3271/25.02.2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic din 

învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 

6239/2012  

- Ordin MEN nr. 4959/2.09.2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor 

didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat  

- Ordin MEN nr. 4923/29.08.2013 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2018  

- Ordin MEN nr. 4925/29.08.2016 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018   

- O.G nr. 97/9.09.2009 privind noua structură şi noua metodologie de organizare a examenului naţional de bacalaureat;  

- Ordinul M.E.C.T.S nr. 4595/22.07.2011 cu privire la aprobarea criteriilor de performanţă pentru evaluarea cadrelor didactice din 

învăţământul preuniversitar;  

- Ordinul nr. 4872/22.07.2009 privind aprobarea Certificatului de absolvire a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic şi 

Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;  

- Ordinele M.E.C.I nr. 5097, nr. 5098, nr. 5099 din 2009, privind aprobarea programelor şcolare pentru disciplinele de studiu din învăţământul 

preuniversitar;  

- Ordinul M.E.C.I nr. 5132/2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte;  

- Iniţierea şi susţinerea de către guvern a unor programe sociale (suplimentul gratuit de hrană, “Laptele şi cornul”, pentru preşcolarii din 

grădiniţele cu program normal şi elevii din clasele I-VIII; manuale gratuite pentru învăţământul obligatoriu; rechizite şcolare gratuite pentru 

elevii din clasele I-VIII cu venituri mici; burse sociale; programul “Bani de liceu”, aprobat prin H.G nr. 1488/2004; programul “Euro 200”);  

- Guvernul României - Programul National de Guvernare 2013-2016;  

- Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României - orizonturi 2013- 2020-2030;  

- Convenţia O.N.U. privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi adoptată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite în data de 13 decembrie 

2006 şi semnată de România în data de 27 iulie 2007;  

- Ordinul nr.1409/29.06.2007 cu privire la aprobarea strategiei M.E.C.I de reducere a fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ 

preuniversitar. 

În unitatea noastră nu s-au înregistrat  acte de violenţă sau abateri grave de comportament atât în şcoală cât şi în afara şcolii. 



Întreaga activitate educaţională din şcoală este organizată în şase comisii metodice pe discipline şi anume: 

1. Comisia pentru limba şi comunicare (limba română şi limbi străine) 

2. Comisia matematică şi ştiinţe (matematică, fizică, chimie, biologie) 

3. Comisia „Om şi societate”  (geografie, istorie, religie, socio-umane, educaţie fizică) 

4. Comisia discipline tehnologice 

5. Comisia diriginţilor (consiliere şi orientare). 

 

 

1.5.PRIORITĂŢI NAŢIONALE 
 

- Învăţarea centrată pe elev 

- Parteneriatul cu întreprinderile 

- Dezvoltarea de standarde ale pregătirii profesionale 

- Formarea continuă a personalului didactic 

- Asigurarea calităţii actului educaţional 

- Orientarea profesională şi consilierea elevilor 

- Dezvoltarea sistemului informaţional 

- Dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale 

- Optimizarea managementului educaţional 

- Asigurarea de şanse egale tuturor educabililor 

 - Utilizarea TIC în predare şi evaluare 

- Facilitarea participării la formarea profesională a elevilor cu nevoi speciale 

- Formarea continuă a adulţilor 

- Integrarea europeană prin participarea la programe şi proiecte internaţionale 

- Dezvoltarea de materiale pentru formarea diferenţiată. 

 

 1.6. OBIECTIVE ŞI PRIORITĂŢI REGIONALE ŞI LOCALE 

 

După cum s-a mai arătat, Liceul Tehnologic „G.G. Longinescu”, se situează în municipiul Focşani (zona de nord), judeţul Vrancea, 

care face parte din regiunea de Dezvoltare Sud – Est. În această zonă,  mai ales în acest an calendaristic, şi datorită crizei economice, s-a 

produs un dezechilibru al forţei de muncă în ceea ce priveşte calificări insuficiente şi nediversificate. La nivelul judeţului Vrancea au fost 

stabilite câteva obiective economice şi sociale cu impact asupra sistemului educaţional: 

 

Prioritatea I – crearea unui sistem de management al informaţiei la nivelul judeţului Vrancea 

 

Obiectiv: creşterea accesibilităţii şi calităţii informaţiilor la nivelul judeţului Vrancea în vederea luării unor decizii corecte pentru 

problematica învăţământului profesional şi tehnic în special şi în general pentru problemele de dezvoltare a resurselor umane 



 Ţintă: 

  Pachet de servicii specifice pentru TVET  

 Accesibilitatea informaţiilor şi asigurarea unei informări corecte şi acoperitoare a beneficiarilor (elevi, părinţi cadre didactice, 

unităţi şcolare, alte instituţii de formare profesională), parteneri structuri decizionale care elaborează politici educaţionale şi de formare în 

judeţul Vrancea 

 

 

Prioritatea II – adaptarea resurselor umane din şcolile TVET la cerinţele unui sistem modern de formare profesională 

 

Obiectiv: asigurarea resurselor umane necesare pentru un proces de formare profesională de calitate în judeţul Vrancea, în 

concordanţă cu cerinţele actuale şi viitoare ale economiei 

Ţintă: 

 Un management eficient al unităţilor şcolare, bazat pe un parteneriat local efectiv pentru sistemul TVET, cuprinzând nivelele 

de unitate şcolară şi judeţ; 

 Reducerea deficitului de personal calificat pentru TVET 

 O cultură a formării continue, a învăţării de-a lungul vieţii pentru personalul din TVET dezvoltată la nivelul judeţului Vrancea 

 

Prioritatea III – dezvoltarea bazei materiale a şcolilor din sistemul TVET în concordanţă cu nevoile de formare 

 

Obiectiv: Asigurarea resurselor necesare dezvoltării competenţelor specifice calificării profesionale şi a competenţelor generale la 

nivelul pregătirii de bază pentru unităţile şcolare TVET din judeţul Vrancea. 

 

Ţintă: 

  Clădiri şi spaţii educaţionale care să asigure condiţii foarte bune pentru desfăşurarea procesului de calificare profesională 

pentru cel puţin 90% din unităţile şcolare în anul 2015, astfel încât judeţul să aibă un ritm de dezvoltare de cel puţin 15% şcoli/an, asigurând 

reabilitarea acelor unităţi şcolare care califică în domeniile prioritare pentru economia judeţului Vrancea. 

 

Prioritatea IV – dezvoltarea serviciilor de consiliere, orientare şi informare privind cariera 

 

Obiectiv: Sprijinirea elevilor în luarea deciziei privind cariera, corelând aspiraţiile personale cu nevoile pieţei din judeţul Vrancea 

Ţintă: 

 Centre funcţionale în fiecare unitate şcolară, dotate cel puţin la nivel minimal, înfiinţate în ritm stabilit 

 Asigurarea funcţionării centrelor prin susţinerea acestora pentru funcţiile de bază 

 Nr. psihologi angajaţi / nr. elevi + un indicator care îşi atinge valoarea dorită de 1/800 în trei ani. Ritmul şi-l va stabili fiecare 

judeţ în funcţie de condiţii 

 Într-o perioadă de patru ani fiecare diriginte va parcurge cel puţin un stagiu de formare în domeniul consilierii 

 Scăderea ratei şomajului înregistrat în rândul absolvenţilor 



 

Prioritatea V – asigurarea egalităţii de şanse pentru obţinerea unei calificări 

 

Obiectiv: Facilitarea participării la formare profesională pentru elevii care provin din grupuri dezavantajate, încurajând mobilitatea 

interjudeţeană 

Ţintă: 

 Ponderea elevilor care au condiţii asigurate pentru a avea acces la o primă calificare profesională într-un domeniu de calificare 

în concordanţă cu aspiraţiile individuale 

 Rata de creştere numărului de elevi care îşi continuă studiile după terminarea învăţământului obligatoriu 

Prioritatea VI – adaptarea curriculum-ului la comanda specifică a angajatorilor prin CDL şi CDŞ 

 

Obiectiv: Oferta de formare profesională prin TVET corelată cu cererea pieţei din judeţ, astfel încât să fie acoperite domeniile 

prioritare de dezvoltare economică specifice judeţului Vrancea 

Ţintă: 

 Capacităţi instituţionale la nivelul şcolilor TVET dezvoltate în vederea corelării ofertei de formare profesională cu cerinţele 

pieţei 

 Dotarea unităţilor şcolare cu câte un cabinet metodic echipat corespunzător pentru cadre didactice în fiecare unitate şcolară 

TVET, cel puţin într-un ritm uniform de 20% de şcoli/an, astfel încât în 5 ani să avem acoperite toate unităţile şcolare 

 

Prioritatea VII –eficientizarea activităţii de parteneriat social pentru TVET 

 

Obiectiv: Promovarea de iniţiative legislative pentru dezvoltarea parteneriatului ”şcoală – angajator” 

Ţintă: 

 Propunerile de modificări  legislative elaborate şi promovate prin mecanismele identificate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARTEA a 2-a ANALIZA NEVOILOR 
 

2.1.CONTEXTUL NATIONAL 

 

          În domeniul politicilor nationale, toate masurile întreprinse de M.E.N. si de agentia sa specializata, C.N.D.Î.P.T. în 

formarea profesionala, sunt sistematic corelate cu actiunile MMPS si ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, 

pentru a realiza o viziune comuna asupra formarii continue si învatarii permanente. 

         Ca parte a pregatirii pentru aderarea României la Uniunea Europeana, programul Phare al UE a finantat proiectul Phare RO 

pentru modernizarea sistemului de Învatamânt Profesional si Tehnic în România. Proiectul cuprinde doua mari componente: 

investitii si constructie institutionala. 

         O caracteristica esentiala a componentei constructie institutionala este conceperea unor Planuri de Actiune Regionala 

pentru Educatie pentru fiecare dintre cele 7 Regiuni care au pe teritoriul lor zone de restructurare industriala cu potential de 

crestere economica. 

        În atingerea obiectivelor strategice stabilite la nivelul Regiunii Nord Est, în cadrul axei „Dezvoltarea resurselor 

umane”, Planul de Dezvoltare Regionala contine o masura intitulata „Dezvoltarea învatamântului profesional si tehnic”, al 

carui continut a fost definit prin PRAI si este particularizat la nivelul fiecarui judet prin PLAI. 

PLAI cuprinde: _ analiza contextului judetean din punct de vedere al evolutiilor si previziunilor demografice, de piata a muncii si 

economice; _ analiza capacitatii sistemului învatamântului profesional si tehnic de a raspunde nevoilor identificate prin diagnoza 

contextului judetean; _ prioritatile, tintele si actiunile pentru dezvoltarea învatamântului profesional si tehnic la nivel judetean; 

PLAI furnizeaza directiile majore de actiune pentru dezvoltarea ÎPT ca raspuns la cererea actuala si previzionata a 

pietei muncii. 

 

2.2.ANALIZA MEDIULUI   EXTERN 

 

Din analiza evoluţiei prognozate pentru cererea potenţială pe activităţi economice în perioada 2010-2016 se constată că trenduri de scădere 

a cererii se estimează la activităţile din agricultură, administraţie publică, iar trenduri de creştere a cererii pe piaţa muncii se estimează la 

construcţii, comerţ, transport, depozitare şi industria prelucrătoare.  

Pe piaţa muncii, acţiunile întreprinse continuă să aibă ca principal obiectiv, creşterea gradului de ocupare a populaţiei active. Măsurile ce 

urmează a fi întreprinse vor trebui să vizeze stimularea creării de noi locuri de muncă, în condiţiile continuării proceselor de privatizare şi 

restructurare, astfel încât rata şomajului să scadă continuu.  

Urmărind obiectivele în domeniul politicii de ocupare a forţei de muncă creşterea gradului de ocupare a acesteia, precum şi măsuri de 

sprijinire a şomerilor (adoptarea liniilor directoare ale UE privind ocuparea forţei de muncă; creşterea ocupării forţei de muncă; dezvoltarea 

spiritului întreprinzător al angajaţilor şi al persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă; creşterea mobilităţii, flexibilităţii şi a 

adaptibilităţii forţei de muncă; garantarea şanselor egale; aplicarea de măsuri de asigurare pentru şomaj) şcolile TVET vor avea în vedere 

aceste politici ale A.J.O.F.M., precum şi cererea pe piaţa forţei de muncă a anumitor calificări în perspectiva dezvoltării regiunii. Ca efect al 

crizei financiare mondiale apar modificări pe piaţa muncii:  



-Domeniul profesional ,, Construcţii, instalaţii si lucrări publice” va înregistra o scădere temporara. Vor fi afectate calificările: lucrător 

instalaţii pentru construcţii, lucrător finisor pentru construcţii - nivel I.  

-Domeniul profesional ,,Agricultura’’ va înregistra o scădere pe termen scurt. Vor fi afectate calificările: lucrător in cultura plantelor de 

câmp-nivel I si agricultor culturi de câmp-nivel II.  

-Domeniul profesional ,,Silvicultura’’ va înregistra o scădere pe termen scurt. Va fi afectata calificarea: lucrator in silvicultura-nivel I.  

-Domeniul profesional ,,Chimia industrială’’ va înregistra o scădere pe termen scurt. Va fi afectata temporar calificarea lucrător in chimie 

industriala-nivel I  

Celelalte domenii profesionale nu sunt afectate de efectele crizei financiare mondiale. Se păstrează ponderile previzionate din PLAI. 

În contextul actual şi de viitor apropiat este necesară orientarea învăţământului atât la nivel naţional cât şi la nivel local printr-o viziune 

realistă privind dimensionarea ofertei educaţionale având în vedere perspectiva scăderii populaţiei şcolare. Menţinerea şcolii cu profil tehnic şi 

resurse naturale şi protecţia mediului are şi avantaje ( pregătirea personalului calificat) dar şi dezavantaje (numărul mare de absolvenţi) . 

Piaţa forţei de muncă, în diverse domenii., se menţine la cote scăzute atât la nivel local (I.M.M.) cât şi la nivel zonal. Şcoala noastră 

colaborează îndeaproape cu agenţi economici din judeţ pentru efectuarea orelor de instruire practică comasată cât şi la elaborarea 

curiculumului la nivel local. 

Unitatea noastră şcolarizează elevi majoritari din mediul rural şi mai mult fete. Considerăm  că meseriile în care se pregătesc elevii noştri 

vor avea căutare în viitorul apropiat. În prezent rata şomajului în zona noastră este în creşetere. Majoritatea absolvenţilor unităţii noastre obţin 

locuri de muncă în sfera serviciilor iar o parte merg în învăţământul universitar şi postliceal. 

 

 

2.3. ANALIZA MEDIULUI INTERN 

 

2.3.1. AUTOEVALUAREA INTERNĂ 

 

a) Predarea şi învăţarea 

Puncte tari 

- la începerea cursurilor, la toate disciplinele de cultură generală se aplică teste iniţiale şi se stabilesc programe de recuperare a materiei. 

- la începutul anului şcolar, diriginţii aplică chestionare pentru identificarea stilurilor de învăţare. 

- nu întotdeauna se ţine cont de nevoile speciale ale elevilor privind posibilităţile lor materiale pentru frecventarea cursurilor. 

- unii elevi nu învaţă, obţinând rezultate sub posibilităţile lor intelectuale. 

- există posibilităţi limitate de adaptare a cursurilor la nevoile elevilor datorită obligativităţii parcurgerii în totalitate a programelor 

şcolare, care sunt la majoritatea disciplinelor încă supraîncărcate. 

- majoritatea cadrelor didactice folosesc metode moderne de predare  

- majoritatea profesorilor îşi adaptează stilul şi metodelele de predare la stilurile de învăţare ale elevilor şi la particularităţile de vârstă 

intelectuale şi sociale ale acestora, astfel  încât să se realizeze rezonanţă între stilurile de învăţare, predare şi cerinţele programei 

şcolare. 

- profesorii iniţiază şi desfăşoară programe de consultaţii, meditaţii şi pregătire suplimentară pentru examenele finale. 

- activitatea de învăţare este împărţită pe unităţi de învăţare, lecţii proiectate şi realizate conform noului curriculum şi ghidurilor 

metodice elaborate de C.N.C. 



- metodele de predare sunt adaptate de profesori în funcţie de fiecare clasă. Se utilizează învăţarea centrată pe elev, cu rezultate 

încurajatoare. Sistemul AEL se utilizează într-o suficientă măsură. 

- profesorii nu găsesc întotdeauna resursele necesare pentru a face faţă lipsei de motivare a unora dintre elevi  

 

         Puncte ce necesita ameliorare 

 notele scazute la testul initial care demonstreaza o pregatire initiala slaba (dovezi: rapoarte catedre) 

 motivarea pentru învatare (dovezi: rezultate simulare bac, numar prea mare de absente) 

 programele scolare foarte încarcate 

 

b) Materiale şi resurse didactice 

- profesorii utilizează eficient resursele materiale ale şcolii: cabinete de specialitate, laboratoare, bibliotecă, sala de gimnastică, 

echipament audio-video, planşe etc. 

- şcoala dispune de o dotare mulţumitoare a laboratoarelor, cabinetelor cât şi a  atelierelor de tâmplărie. 

- există un laboratoar de informatică; reţeaua de calculatoare este conectată la internet. 

- laboratoarele de fizică şi chimie sunt dotate cu calculator şi videoproiector. 

- a fost amenajat laboratorul de coafor cu finanţare de la Consilul Local 

- este în curs de amenajare laboratorul pentru clasa cu specializarea tehnician pentru animale de companie 

- s-au reabilitat 10 camere din căminul liceului 

- s-au executat 16 dulapuri de haine 

- s-au executat 32 paturi 

 

c) Rezultatele elevilor 

Puncte tari 

- promovabilitatea pe unitate la sfârşitul anului şcolar 2016-2017 a fost de  89 % 

- elevii claselor a XII-a care s-au prezentat la examenul de certificare a competenţelor profesionale au fost declaraţi admişi 

- examenul de bacalaureat a fost promovat în proporţie de 10,53  %, in anul scolar 2016-2017, aproape la jumătate faţă de media 

naţională 

- procentul de promovabilitate la bacalaureat a crescut de la 10,53% in 2016-2017 la 51,28% in anul scolar 2017-2018 

- implicarea elevilor in activitati extracurriculare 

- rezultatele bune ale elevilor la concursurile şcolare-nivel judetean si national si participarile la simpozioane si sesiuni de comunicari 

- numarul elevilor declarati abandon scolar a scazut de la 20 elevi in anul scolar 2016-2017 la 14 elevi in anul scolar 2017-2018. 

- cresterea numarului de elevi la nivelul unitatii in anul scolar 2017-2018 in comparatie cu anul scolar 2016-2017 

- cresterea numarului de elevi cu medii generale peste 8,00. 

- Puncte ce necesita ameliorare 

- promovabilitatea pe unitate la sfârşitul anului şcolar 2017-2018 a scazut de la 89% in anul scolar 2016-2017  la 70% in 2017-2018. 

- reducerea abandonului scolar si absenteismului 

- reducerea numarului de elevi transferati la alte unitati scolare  



 

   d) Resursele umane 

În anii şcolari 2016 – 2017 si 2017-2018 a existat o reală preocupare privind activitatea de perfecţionare , lucru dovedit şi de numărul 

mare de cadre didactice înscrise la cursurile  oferite de C.C.D, P.O.S.D.R.U., A.R.A.C.I.P, S.L.I.Vrancea : 

- Proiectarea dezvoltării calităţii în unitatea de învăţământ  

- Coordonate ale unui nou cadru de referinţă al curriculumului naţional pentru învăţământ preuniversitar. 

- Formarea continuă a profesorilor în societatea cunoaşterii. 

-    Competenţe cheie TIC în curriculum şcolar. 

- Valenţe culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă 

- FORCON 

- Dimensiuni europene moderne in predarea şi învăţarea limbii franceze 

- Cadrul didactic – un profesionist al educaţiei 

- Administrarea reţelelor de calculatoare şi al laboratoarelor informatică 

- Cursuri de conversie profesională 

e) Materiale şi resurse didactice  

 Laboratoarele de fizică, chimie sunt dotate cu truse, aparatură, ustensile şi substanţe conform noilor programe şcolare;  

 Baza materială a celor două cabinete de informatică, la care au acces toţi elevii, este funcţională. Toate calculatoarele sunt 

legate la reţeaua internet oferind elevilor posibilitatea unei informări moderne şi actualizate;  

 În cadrul liceului există „salon de coafură”, unde elevii de la” Estetica şi ingrijirea corpului omenesc” işi desfăşoară orele de 

instruire practică. De asemenea sunt incheiate contracte cu agenti economici: Select Style, Woman Style. 

 

 

 
 

 



 

 Elevii din clasa a XI- a  cu calificarea„Tâmplar universal” realizează instruirea practică la atelierele şcoală sau la un agent 

economic - SC WODOON DOORS SRL 

 
 

                       Biblioteca şcolii este dotată cu un număr de 14371 volume, şi are o sală de lectură dotată cu mobilier nou creând un ambient 

foarte plăcut.  

 
 

 

 



f)Resurse financiare 

Finanţarea şcolii provine din mai multe surse: bugetul local, autofinanţare (deţinem spaţii închiriate) şi sponsorizări. 

 

 

2.4. ANALIZA SWOT  A MEDIULUI  INTERN ŞI EXTERN 

 

Puncte tari: 

- Existenţa unui corp profesoral majoritar flexibil şi interesat în promovarea reformei, bine pregătit profesional; 

- Spaţii şcolare corespunzătoare; 

- Existenţa unor formatori judeţeni şi profesori metodişti în şcoală; 

- Lipsa cazurilor de indisciplină – respectarea legislaţiei şi a regulamentelor; 

- Existenţa unui laboratoar de informatică conectat la internet; 

- Existenţa unui laborator de frizerie; 

- Existenţa unor ateliere de tâmplărie; 

- Participarea în olimpiade număr mare a elevilor la activităţile extracurriculare şi extraşcolare; 

- Activitatea eficientă a bibliotecii; 

- Existenţa cabinetului psiho-pedagogic propriu; 

- O colaborare buna şi eficientă cu autorităţile locale şi agenţii economici. 

 

Puncte slabe 

 

- Material didactic insuficient sau uzat 

- Nu toţi profesorii folosesc metode diversificate de predare, învăţare şi evaluare care să corespundă stilului de învăţare al elevilor. 

- Comunicare redusă între profesori şi părinţi; 

- Mişcarea cadrelor didactice care nu sunt titulare; 

- Întreţinerea la oraş pentru şcolarizare este accesibilă unui număr mic de elevi din mediul rural. 

- Numărul mare de navetişti 

- Lipsa de participare şi interes din partea elevilor faţă de consultaţii şi pregătirea suplimentară 

- Dezinteres din partea parintilor 

 

Oportunităţi: 

- Reglementările legislative şi programul de reformă dau şansă unei adaptări flexibile a absolvenţilor la modificările de pe piaţa muncii; 

- Aportul nemijlocit al comunităţii locale; 

- Implicarea a cât mai mulţi agenţi economici în parteneriate cu şcoala. 

- Regândirea şi implementarea unor noutăţi în oferta educaţională pentru a atrage cât mai mulţi absolvenţi de clasa a VIII-a la şcoala 

noastră 

 

 



Ameninţări: 

- Instabilitatea economică 

- Legislaţie financiară restrictivă 

- Concurenţa şcolilor care au acelaşi profil şi specializări 

-  Unele dificultăţi în realizarea parteneriatelor 

- Migrarea forţei de muncă în străinătate 

- Scăderea numarului de absolvenţi de clasa a VIII- a 

- Limitarea accesului elevilor din mediul rural în învăţământul urban din cauza posibilităţilor financiare. 

- Oferta pieţei muncii este limitată pentru absolvenţii şcolii noastre 

  

 

2.4. ASPECTE ALE PROCESULUI DE DEZVOLTARE 

 

Obiective privind politicile educaționale 

 
Coordonatele majore ale reformei învatamântului românesc sunt: 

• CALITATE, la nivel de proces si la nivel institutional 

• DESCENTRALIZARE, prin redistribuirea responsabilitatilor, a autoritatii decizionale si a raspunderii publice de la nivel central la nivel 

local 

• EFICIENTA, cu accent deosebit pe nivelul si utilizarea resurselor 

• ECHITATE, prin cresterea sanselor de acces si crearea mediului stimulativ pentru învatare 

 

Pericole (Ameninţări) 
 Problemele sociale ale elevilor  

 Uzura morala rapida a echipamentelor datorita evolutiilor tehnologice specifice domeniului  

 Situarea într-o zona înca dezavantajata economic si monoindustriala  

 Salarizare non-stimulatoare pentru personalul din învatamânt  

 Elevi care vin cu goluri în cunostinte la materiile de baza  

 Modificari rapide ale politicilor educationale la nivel central 

 Transferul elevilor de la specializarea filologie la alte unitati. 

 

 

 

 

 

 



 

ASPECTELE CARE NECESITA DEZVOLTARE 

         O crestere economica se poate realiza doar prin retehnologizare, ceea ce presupune noi competente din partea 

angajatilor. Formarea initiala tine cont de aceste aspecte si are ca obiectiv prioritar dobândirea de noi competente la elevii din 

sistem, competente care sa le permita o integrare socio-profesionala la nivel local, judetean, regional si national. 

          Din acest punct de vedere este important ca scoala sa-si analizeze cu atentie rolul si pozitia strategica urmarind 

aspecte precum:  

 corelarea oferta  

 nevoi de formare  

 orientarea si informarea în cariera  

 reabilitarea infrastructurii  

 competentele profesionale si resursele umane  

 parteneriatele  

 sanse egale pentru tineri. 

       Autoevaluarea activitatii scolii a relevat faptul ca prioritatile în dezvoltarea învatamântului profesional si tehnic, 

identificate la nivel regional si local, au constituit tinte strategice pentru scoala noastra, necesitând dezvoltarea în continuare, 

dar a scos în evidenta si unele probleme:  

 populatia scolara este în scadere;  

 insuficienta implicare a agentilor economici în procesul de instruire practica;  

 dezinteresul angajatorilor de a investi în formarea profesionala;  

 insuficienta implicare a partenerilor sociali în îmbunatatirea bazei materiale a scolii;  

 metode de predare învatare insuficient adaptate formarii noilor competente profesionale, la unele cadre didactice;  

 lipsa cadrelor didactice specializate în orientarea si consilierea profesionala;  

 abilitatile specifice si competentele generale ale absolventilor nu corespund în totalitate locurilor de munca prezente si viitoare;  

 insuficienta cunoastere, de catre elevi, a conditiilor necesare ocuparii unui loc de munca;  

 slaba motivatie a elevilor pentru studio si rezultatele slabe la examenul de Bacalaureat; 

Au fost identificate prioritati ale scolii pentru perioada urmatoare, care necesita stabilirea de obiective si actiuni prin Planul de 

Actiune al Scolii. 

Principalele aspecte care necesita dezvoltare în perioada urmatoare, în scoala noastra, pot fi grupate astfel:  

 Adaptarea ofertei educationale la cererea existenta pe piata muncii;  

 Dezvoltarea bazei didactico-materiale si atragerea de resurse financiare;  

 Dezvoltarea parteneriatelor existente si identificarea de noi parteneriate;  

 Dezvoltarea resurselor umane ale scolii prin asigurarea accesului la formarea continua a personalului didactic si nedidactic, în functie 

de nevoile identificate;  

 Îmbunatatirea calitatii procesului de învatamânt si a promovabilitatii la examenul de Bacalaureat;  

 Dezvoltarea capacitatii de orientare scolara si profesionala  



 Formarea continua a adultilor;  

 Transfer de bune practici;  

 Ameliorarea situatiei absenteismului si a abandonului scolar ;  

 Cresterea abilitatilor generale. 

 

 

 

PARTEA a 3-a 

 

   PLANURILE OPERAŢIONALE 

 

3.1.PRIORITĂŢI  ŞI OBIECTIVE ALE ŞCOLII 
 

3.1.1.PRIORITĂŢILE ŞCOLII 

 

 PRIORITATEA I: IMBUNĂTĂŢIREA REZULTATELOR ELEVILOR, PREVENIREA SI REDUCEREA 

ABSENTEISMULUI SI A ABANDONULUI ŞCOLAR 

 

 PRIORITATEA II: IMBUNATATIREA CALITATII SERVICIILOR EDUCATIONALE 

 

 PRIORITATEA III: DEZVOLTAREA CAPACITATII DE ORIENTARE SCOLARA SI PROFESIONALA 

 

 PRIORITATEA IV.  DEZVOLTAREA PARTENERIATULUI SCOALA-COMUNITATE LOCALA 

 

 PRIORITATEA V: PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1.2.a PLANUL DE ŞCOLARIZARE – 2017 -2018 

 

 1 clasă a IX-a – coafor stilist 

 1 clasă a IX a – tehnician animale de companie 

 1 clasă a IX-a – teoretic-uman-filologie  

 1 clasă a IX a  profesională – frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist 

 1 clasă a X-a – teoretic-uman-filologie 

 1 clasă a X-a – coafor stilist  

 1 clasă a X a – tehnician animale de companie 

 1 clasă a X a  profesională – frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist 

 1 clasă a XI-a – coafor stilist  

 1 clasă a XI-a – teoretic-uman-filologie 

 1 clasă XII – teoretic-uman-filologie 

 1 clasă a XII-a – coafor stilist  

 1 clasă anul I postliceală- designer in industria lemnului 

 1 clasă anul II postliceală- designer in industria lemnului 

 

1.1.2.b PLANUL DE ŞCOLARIZARE – 2018 -2019 

 

 1 clasă a IX-a – coafor stilist 

 1 clasă a IX-a – teoretic-umanist-filologie  

 1 clasa a IX-a- tehnician designer mobila si amenajari interioare 

 1 clasă a IX a  profesională – frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist 

 1 clasă a X-a – teoretic-umanist-filologie 

 1 clasă a X-a – coafor stilist  

 1 clasă a X a  profesională – frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist 

 1 clasă a XI-a – coafor stilist  

 1 clasă a XI-a – teoretic-umanist-filologie 

 1 clasă a XI- a  profesională – frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist 

 1 clasă XII – teoretic-umanist-filologie 

 1 clasă a XII-a – coafor stilist  

 1 clasă anul I postliceală- designer in industria lemnului 

 1 clasă anul II postliceală- designer in industria lemnului 

 

 

 

 



3.1.3.PLANUL DE PARTENERIAT AL ŞCOLII 

 

În vederea desfăşurării orelor de practică, unitatea noastră are încheiate parteneriate educaţionale şi colaborări cu unităţi şi agenţi 

economici  în vederea tranziţiei mai uşoare a elevilor de la şcoală la piaţa muncii, acomodarea lor cu programul cerut de angajator. 

 

La domeniul Estetica şi giena corpului omenesc avem incheiate parteneriate cu: 

- S.C.M.”SPORUL” Focşani 

- Colegiul Tehnic de Comunicaţii „Nicolae Vasilescu Karpen” Bacău 

- Woman Style Focsani 

- Select Style Focsani  

La domeniul  Fabricarea  produselor din lemn există parteneriate încheiate cu: 

- S.C.WOODENDOORS” Focşani 

- S.C.CONF BINALE SRL Focşani 

- S.C.FININVEST SRL Focşani 

- S.C.ARTEZAN SRL Focşani 

 

De asemenea intenţionăm stabilirea de relaţii de colaborare cu: 

- Consiliul Judeţean Vrancea 

- Consiliul Municipal Focşani 

- Primăria Municipiului Focşani 

- Casa Corpului Didactic 

- Inspectoratul Judeţean de Poliţie 

- Poliţia comunitară 

- Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă 

- Direcţia de asistenţă socială şi protecţia copilului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 


