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PARTEA I  - CONTEXT 

1.1.  MISIUNEA ŞI VIZIUNEA UNITĂŢII SCOLARE 
  

MISIUNEA UNITĂŢII SCOLARE 

         Misiunea  Colegiului Economic „Anghel Rugină” Vaslui, stabilită în concordanţă cu Planul 

de dezvoltare instituţională pentru anii 2011-2015, respectiv 2015-2019, „este de a  asigura  

dimensiunea  europeană  a educaţiei tinerilor din judeţul Vaslui, printr-un proces  instructiv-

educativ de înaltă calitate şi  performanţă, în domeniul tehnologic şi teoretic,  în acord cu cerinţele 

cotidiene ale pieţei muncii, promovând  valori europene precum: egalitatea de şanse, educaţia 

incluzivă nediscriminatorie, toleranţa, identitatea şi tradiţiile naţionale”, în spiritul cetăţeniei 

democratice şi în vederea pregătirii pentru a fi cetăţeni ai unei Europe unite. 

  Proiectele, parteneriatele, programele comunitare derulate de unitatea noastră de învăţământ, 

precum şi bursele de formare continuă (in cadrul instituţiilor UE), de care au beneficiat cadrele 

didactice ale colegiului nostru, au creat cadrul favorabil dezvoltării instituţionale şi au încurajat atât 

elevii, cât şi profesorii să-şi desăvârşească potenţialul pentru cunoaştere şi competenţe individuale, în 

vederea adaptării la o lume dinamică. 

  Misiunea şcolii a fost favorizată şi susţinută de activităţile desfăşurate în cadrul 

proiectelor, a parteneriatelor, a programelor amintite, a burselor de formare, întrucât aceasta a 

presupus implicarea tuturor factorilor educaţionali în etapele desfăşurării proiectelor (proiectare, 

implementare, evaluare). Colaborarea acestor factori a presupus schimburi interesante de experienţe 

şi de idei, însuşite în context european, ceea ce a avut drept consecinţă inovarea, modernizarea şi 

diversificarea bazei materiale, a tipurilor de activităţi desfăşurate ulterior în procesul instructiv-

educativ, dar şi însuşirea valorilor europene. Colegiul Economic „Anghel Rugină” intenţionează să 

devină un centru de iradiere a ştiinţei şi a culturii la nivel local, naţional şi internaţional, un centru de 

resurse educaţionale şi de servicii oferite comunităţii, prin furnizarea de programe educaţionale 

moderne şi dezvoltarea interacţiunii cu mediul social, cultural şi economic. 

 

 VIZIUNEA UNITĂŢII ŞCOLARE 

În societatea actuală, şcoala trebuie să realizeze adaptarea absolvenţilor săi la rigorile 

economiei de piaţă moderne, să dezvolte capacităţi de a valorifica şi specula fluxul mereu în creştere 

de informaţii profesionale în circulaţie la nivel european precum şi crearea unei perspective care să 

ofere tinerilor un permanent termen de comparaţie al propriilor realizări cu performanţele la vârf în 

domeniile în care urmează să activeze. 

Colegiul Economic „Anghel Rugină” Vaslui, răspunde cerinţelor de dezvoltare socială şi 

profesională a tinerilor din zona Vaslui, oferind o formare profesională de calitate cu prioritate în 

domeniile: matematică – informatică, științe ale naturii, științe sociale, technician în activități 

economice, technician în comerț, technician în administrație, technician turism, technician în 

hotelărie, oportunităţi de educaţie şi instruire accesibilă de înaltă calitate, promovând norme şi 

idealuri ce vizează cultivarea respectului faţă de valori precum: democraţie, libertate, toleranţă, 

adevăr şi respect faţă de instituţii şi semeni. 

Creşterea calităţii educaţiei s-a concretizat în schimbări pozitive la nivelul politicii 

educaţionale a Colegiului. În acest sens, implementarea proiectelor şi programelor europene a avut 

drept consecinţă: 

- aplicarea şi valorificarea noilor achiziţii (instrumente, metode, tehnici de lucru),  dobândite la 

cursurile de formare în diferitele ţări europene, la activităţile didactice, astfel realizându-se 

diversificarea strategiilor de predare-învăţare-evaluare şi schimbul de bune practici la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

- utilizarea produselor finale, realizate în cadrul proiectelor de colaborare europeană, în activităţile 

la clasă, dar şi în cele extracurriculare; 

- dezvoltarea şi diversificarea ofertei educaţionale, prin elaborarea unor CDŞ-uri, prin propunerea 

de activităţi inter şi transdisciplinare  atractive, a unor cercuri pe discipline, care să încurajeze în 

rândul elevilor evidenţierea competenţelor de ordin lingvistic, cultural, antreprenorial, de 
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utilizare a mijloacelor IT, de matematică şi ştiinţe, absolut necesare formării lor ca viitori 

profesionişti în diferite domenii de activitate; 

- direcţionarea învăţării spre însuşirea de către elevi a unor cunoştinţe despre tările UE, despre 

drepturile şi obligaţiile lor ca cetăţeni europeni, manifestând toleranţă, spirit civic, 

responsabilitate şi promovând egalitatea de şanse, nediscriminarea, cetăţenia activă, necesitatea 

protejării mediului; 

- responsabilizarea autorităţilor locale, în vederea acordării fondurilor necesare                                  

dezvoltării bazei materiale, a dotării corespunzătoate derulării unui proces instructiv-educativ de 

calitate, care să încurajeze performanţa; 

- dezvoltarea şi îmbunătăţirea managementului educaţional privind strategia de promovare a 

imaginii şcolii în comunitatea lărgită. 

 Promovarea şi asigurarea echităţii în educaţie, a egalităţii de şanse, s-a realizat prin: 

- accesul tuturor factorilor educaţionali la baza materială a unităţii de învăţământ îmbogăţite, 

dezvoltate cu sprijinul fondurilor oferite de primărie (renovarea mobilierului sălilor de clasă, a 

holurilor, a clădirii rorunde, dotărea cabinetului de limbi moderne şi a laboratoarelor de 

informatică cu mijloace TIC, adecvate desfăşurării diverselor activităţi în condiţii optime); 

- accesul tuturor elevilor şi profesorilor la oportunităţile oferite de proiectele, de bursele europene, 

de toate programele de formare, prin informări şi diseminări pertinente, prin stabilirea unor 

proceduri transparente de selecţie, prin încurajarea şi stimularea implicării lor în activităţi 

adecvate nevoilor de formare, abilităţilor de lucru şi potenţialului lor creativ.  

       Colegiul Economic „Anghel Rugină” îşi propune să asigure calitatea în educaţie printr-un 

climat intern stimulativ atât pentru elevi, cât şi pentru profesori, sensibil la nevoile comunităţii 

şcolare. Se va promova un management eficient al tuturor resurselor, indiferent de provenienţa lor, 

prin stimularea lucrului în echipă, promovarea performanţei şcolare, deschiderea spre comunitatea 

locală şi europeană. 

Politica educaţională promovată de noi va permite transformarea colegiului într-o şcoală 

recunoscută pe plan naţional şi european pentru climatul organizaţional oferit, pentru finalitatea 

pregătirii profesionale în domeniul profilelor existente, ca o premisă de îmbogăţire economică şi 

culturală a comunităţii locale şi naţionale. 

 

1.2. PROFILUL PREZENT AL ŞCOLII 

Colegiul Economic „Anghel Rugină” din Vaslui este situat în regiunea Nord-Est a României 

şi deserveşte populaţia şcolară din judeţul Vaslui. (Anexa nr. 1). Desăvârşirea unităţii naţional-statale 

a românilor, în 1918, anterior risipiţi în diferite provincii sub ocupaţie străină, va determina caracterul 

unitar al economiei, culturii şi organizarea pe baze proprii a întregului sistem al învăţământului de pe 

întreg teritoriul României Mari. Aceste beneficii se vor repercuta şi asupra vieţii sociale şi şcolare din 

ţinuturile vasluiene, unde, alături de grija statului pentru răspândirea prin şcoală a luminii culturii, se 

vor naşte şi diferite iniţiative private pentru întemeierea unor instituţii de învăţământ de care să 

beneficieze şi copiii familiilor mai puţin înstărite. 

 Astfel, în anul 1919, din iniţiativa Societăţii Ortodoxe Naţionale a Femeilor Române – filiala 

Vaslui, va lua naştere în municipiul Vaslui prima şcoală privată purtând denumirea oficială de 

“Liceul ortodox de fete” şi care va funcţiona într-un local din str. Ştefan Mare nr. 35, închiriat de 

proprietarul H. Teodoru, cu suma de “6000 lei anual pentru a servi ca local de şcoală”. În actul nr. 

144 către Ministerul Educaţiei Naţionale se menţionează: “Domnule Ministru, Societatea Ortodoxă 

Naţională a Femeilor Române – filiala Vaslui, urmărindu-şi scopul atât de bine apreciat, ca prin 

cultură şi educaţie să susţinem credinţa şi tăria unui stat, am luat hotărârea ca să înfiinţăm un liceu 

de fete care este reprezentat de un număr de 135 eleve din primul an de înfiinţare. Am pus la 

dispoziţia şcolii local, mobilier, un personal didactic destul de select; însă ceea ce nouă ne lipseşte 
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cu totul este posibilitatea de a procura materialul didactic pentru care vă rugăm a lua măsuri să ne 

fie pus la dispoziţie de Casa Şcoalelor”. 

 Apariţia şi funcţionarea acestui punct luminos pe harta culturală a unei urbi care trăia din 

simbolurile ştefaniene răzleţite în legende şi nu avea încă o identitate proprie a însemnat încă un pas 

înainte pe calea afirmării ca entitate de sine stătătoare în civilizaţia şi cultura românească. Datorită 

distrugerilor provocate de război, în anul 1944, Liceul ortodox de fete, prin încuviinţarea Ministerului 

Educaţiei Naţionale, va fi evacuat la Roşiorii de Vede, unde va funcţiona sub aceeaşi denumire. La 

terminarea conflagraţiei mondiale Liceul revine în vechiul său local de la Vaslui, iar în 1947, liceul 

este cedat de către Societatea Ortodoxă, statului, consemnându-se în acest sens, în procesul verbal nr. 

33 al Societăţii “renunţarea din partea noastră la liceul de fete pentru acest an”. 

 Prin această cedare şi transformare a şcolii în liceu teoretic de fete încep şi crizele de 

personalitate ale acestei instituţii. Liceul teoretic va fi reformat sub denumirea de Şcoală pedagogică 

de fete, iar în 1954 devine Şcoala medie nr. 2, până în 1965, când începe să funcţioneze sub titulatura 

de Liceul nr. 2. Deşi Liceul nr. 2 îşi conturase un valoros prestigiu, prin profesori de aleasă factură 

ştiinţifică şi morală şi prin remarcabilele succese ale elevilor în învăţământul superior – mulţi dintre 

ei devenind personalităţi recunoscute în spaţii universitare şi în viaţa socială, totuşi instituţia suferă, 

în 1977, o nouă criză de personalitate prin transformarea ei în liceu de industrie uşoară. Aceasta a fost 

determinată istoric şi social de plantarea  în zonă de obiective de industrie textilă şi confecţii care 

solicitau “mână de lucru calificată”.  

 Legea învăţământului adoptată în 24 iulie 1995 şi în care se prevede că idealul educaţional de 

“pregătire a forţei de muncă” trebuie înlocuit cu “formarea personalităţii autonome şi creative” a 

tinerilor, a găsit Liceul de industrie uşoară nr. 2 în plină transformare şi restructurare atât sub aspectul 

material, cât şi din punct de vedere al calităţii instructiv-educative. Prin revenirea la o tradiţie 

întreruptă a învăţământului vasluian, în 16 mai 1991, într-o Adunare solemnă a profesorilor şi 

elevilor, s-a adoptat “Actul de renaştere spirituală şi morală”, semnat public de: Academician 

Anghel N. Rugină, Inspector Şcolar General prof. Gheorghe Cârjă, primarul municipiului Vaslui, ing. 

Ioan Apostu şi directorul Liceului nr. 2 prof. dr. Petrea Iosub, act care consfinţea naşterea noii 

instituţii de învăţământ, notificată de minister prin adresa nr. 9559 din 28 mai 1992, în care se 

menţiona că “s-a aprobat ca să se atribuie numele de <Anghel Rugină> Liceului nr. 2 din 

Vaslui”. Aceasta a însemnat, în contextul iminentei reforme a învăţământului românesc, 

fundamentarea unei noi instituţii cu profil economic şi de informatică, deschizând calea unor 

neîntrerupte eforturi şi transformări de substanţă care au produs modificări radicale în mentalităţi, 

concepţii, optici, structuri de opţiuni, dotări şi competiţie de admitere. Într-un spaţiu socio-economic 

şi legislativ extrem de convulsiv şi dezorganizat, trebuia acţionat agresiv şi cu autoritatea 

argumentării pentru a putea impune prioritatea unor obiective vitale renovării materiale şi spirituale a 

şcolii. 

 Concomitent cu demersurile pentru dobândirea noului profil, managerul anilor 1990–1995 a 

acţionat operativ şi responsabil pentru îmbogăţirea patrimoniului material şi didactic, alcătuirea unui 

corp profesoral apt să abandoneze unele mentalităţi amprentate de “agonia tehnicizării” şi să atace 

problemele modernizării şi ridicării calităţii instrucţiei şi educaţiei, în condiţiile admiterii exigente a 

unor valoroase contingente de elevi.  

 Această unitate şcolară se evidenţiază prin mărime, 784 de elevi, cu o gama variată de 

specializări şi calificări profesionale, corespunzǎtoare filierelor şcolare şi domeniilor de calificare 

după cum urmează: 

Liceu: 

 -filiera TEORETICĂ – profil real: matematică- informatică, științe ale naturii 

- filiera TEORETICĂ – profil uman: științe sociale 
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 -filiera TEHNOLOGICĂ- profil servicii:  

 tehnician în activităţi economice 

 tehnician în administraţie 

 tehnician în activități de comerț 

 tehnician în turism 

 tehnician în administrație 

 tehnician în hotelarie. 

Oferta educaţională a  Colegiului  Economic “Anghel Rugină” Vaslui a fost propusă în urma 

analizei pieţei muncii conform PRAI şi PLAI precum şi a opţiunilor elevilor de clasa a VIII-a şi a 

agenţilor economici. 

Spaţiile şcolare şi auxiliare îndeplinesc standardele la un nivel modern. Se încearcă, în limita 

fondurilor financiare existente atât personalizarea cât şi dotarea spaţiului şcolar. Există acces la 

sistemul de informare pentru toţi membrii personalului didactic şi nedidactic, pentru toţi elevii. 

Spaţiile şcolare administrative şi auxiliare, echipamentele, inclusiv TIC, materialele, 

mijloacele de învăţământ sunt revizuite/înlocuite în mod regulat pentru a fi actualizate şi relevante 

nevoilor de educaţie şi formare profesionale, cerinţelor programelor de învăţare, standardelor de 

pregătire profesională. Acestea sunt adecvate studiului ṣi specializărilor propuse. 

Dotarea cabinetelor şi laboratoarelor cu echipamente performante asigurǎ: 

 o pregătire teoreticǎ şi practicǎ de calitate precum şi creşterea satisfacţiei beneficiarilor 

educaţiei faţă de activitatea şcolii 

 implicarea activǎ a elevilor în propriul proces de învatare şi îmbunatǎţirea continuǎ a acestuia 

 creşterea eficienţei lecţiilor prin utilizarea materialului didactic achiziţionat. 

Acţiunile cuprinse în PAS şi completate prin Planul de îmbunǎtǎţire s-au realizat în 

mare parte conform planificǎrii: 

 Oferta educaţionalǎ a fost realizată în urma analizei pieţei muncii din PLAI şi PRAI 

precum şi a opţiunilor elevilor din clasa a VIII a şi a agenţilor economici. 

 A fost fǎcutǎ mediatizarea permanentă a ofertei educaţionale a şcolii prin realizarea de 

interviuri şi articole pentru mass media locală, pliante, afişe, fluturaşi care s-au distribuit 

în şcolile generale din judeţul şi municipiul Vaslui 

 A fost elaborat un program de consiliere şi de sprijinire a elevilor cu tendinţe de 

abandon şcolar şi probleme la învăţătură 

 Se urmăreşte zilnic frecvenţa la cursuri a elevilor şi se fac lunar analize ale acesteia pentru 

identificarea elevilor cu probleme de adaptare şi implicarea familiei în rezolvarea acestora 

 Prin activitǎţile extracurriculare se urmareşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 

optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţǎ civilizat, precum şi stimularea 

comportamentului creativ în diferite domenii. 

 Au loc întâlniri periodice cu părinţii în vederea reducerii ratei de absenteism. 

 Elevii cu situaţie materială precară sunt sprijinţi sǎ obţinǎ în condiţiile legii ajutoare 

materiale (bursa “Bani de liceu”, burse sociale, de merit și de studiu, decontare transport). 

 Au fost încheiate acorduri de parteneriat cu agenţi economici şi cu alţi parteneri educaţionali.  

 Reprezentanţi ai angajatorilor sunt implicaţi în evaluarea competenţelor elevilor la absolvire. 

 Profesorii au participat la activitǎţi de formare care au condus la îmbunǎţirea activităţii şcolii 

 Cadrele didactice utilizeazǎ strategiile moderne, motivaţionale, de predare-învăţare centrată pe 

elev. Această perspectivă permite elevilor să aibǎ un control sporit asupra invăţării 

 Profesorii diriginţi sprijinǎ dezvoltarea personalǎ şi profesionalǎ a elevilor prin formarea unor 

abilităţi specifice economiei de piaţă adaptate la cerinţele pieţei muncii actuale. 
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Tabel nr. 1- Date de identificare ale Colegiului Economic ”Anghel Rugină” Vaslui: 

  

Tipul unității de învățământ (cf. OMECTS nr. 6564/2011, 

completat și modificat prin OMECTS nr. 3283/2012) 

Liceu, unitate cu personalitate 

juridică 

COD SIRUES 733554 

Mediul de rezidență urban 

Locație Vaslui, Str.Traian, nr. 1 

Contact 0335881111 

Tipul liceului în funcție de forma de educație învățământ tradițional 

Tipul liceului în funcție de forma de finanțare Public 

Nivelurile de învățământ existente în liceu Liceal 

Filiere prezente în liceu  teoretică  

 tehnologică 

Profiluri de formare pentru filiera teoretică  real  

 uman 

Profiluri de formare pentru filiera tehnologică  servicii 

Forma de învățământ din liceu Zi 

Limbi materne de predare limba română 

Limbi străine studiate în liceu engleza, franceza, spaniola, 

italiana 

Numărul de schimburi în care funcționează   2 

 

1.3.  ANALIZA REZULTATELOR  ŞCOLARE 
 
      Colegiul Economic “Anghel Rugină” Vaslui a gestionat cu maximă responsabilitate problemele 

specifice  procesului instructiv-educativ, punând accent pe următoarele direcţii: 

- atingerea standardelor curriculare de către toate categoriile de elevi din şcoală, la toate 

disciplinele de învăţământ, cu prioritate la disciplinele de bacalaureat; 

- creşterea calitativă a prestaţiei cadrelor didactice prin participarea la activităţi de 

perfecţionare şi formare profesională continuă în instituţii din România şi din U.E.; 

- modernizarea bazei didactice – prin programe locale, naționale, europene şi parteneriate; 

- dezvoltarea sistemului de parteneriat la nivel local, judeţean, regional, european şi realizarea 

de proiecte cu finanţări diverse pentru îmbunătăţirea abilităţilor profesionale şi tehnice ale 

elevilor în vederea integrării lor pe piaţa muncii; 

Activitatea concretă formativ-educativă din şcoală s-a desfăşurat în strânsă concordanţă cu 

obiectivele din Planul Managerial aprobat de Consiliul profesoral, cu prevederile Legii 

Invăţământului nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a celorlalte acte normative, 

metodologii şi instrucţiuni primite de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, în concordanţă cu 

documentele de reformă propuse de guvernul României, respectiv  Ministerului Educaţiei Naţionale. 

Activitatea Colegiului Economic „Anghel Rugină” Vaslui s-a desfăşurat pe baza Planului 

managerial anual, a planurilor manageriale semestriale, a planurilor întocmite la nivelul catedrelor şi 

comisiilor, a compartimentelor funcţionale organizate la nivelul unităţii. 

Conducerea liceului a vizat următoarele obiective: proiectarea şi organizarea activităţii 

didactice, pregătirea elevilor pentru examenele naţionale, îmbunătăţirea activităţii educative, înnoirea 

strategiilor de predare, stimularea activităţii de performanţă, creşterea calitativă a managementului 

şcolar, dezvoltarea bazei materiale, colaborarea şcolii cu familia, derularea proiectelor/ programelor 

europene  în condiţii optime şi dezvoltarea în continuare a cooperării europene, formarea/ 

perfecţionarea continuă a cadrelor didactice, dezvoltarea profesională, control şi evaluare conform 

planurilor manageriale. 

Pornind de la considerentele enumerate mai sus, de la sugestiile echipei de control a ISJ 

Vaslui, activităţile catedrelor/comisiilor metodice şi permanente  care funcţionează în şcoală au fost 

atent monitorizate de către echipa managerială, atât în evaluările în vederea acordării calificativelor 

anuale, a asistenţelor cât şi în cadrul Consiliului de Administraţie din unitate. 
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La selectarea CDŞ-ului, la elaborarea curriculumului în dezvoltare locală s-a avut în vedere 

faptul că este nevoie de persoane având competenţe adaptate noilor tehnologii. 

Tabelul nr.2 - Planul de școlarizare propus și realizat în anul școlar 2018-2019. 

Planul de şcolarizare este aprobat anual de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Vaslui, în baza 

Proiectului şi al Memoriului de Fundamentare elaborat de către director şi aprobat de Consiliul de 

Administraţie şi Consiliul Profesoral al unităţii şcolare. Admiterea în învăţământul liceal se 

realizează după Regulamentul de Admitere în licee elaborat anual de Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării.  

În anul şcolar 2018-2019, în Colegiul Economic „Anghel Rugină” Vaslui au funționat 31 de 

clase în două schimburi:  

Tabel nr.3 

FILIERA PROFIL/ 

DOMENIU 

SPECIALIZARE/CALIFICARE Nr de 

clase 

 

Teoretică 

Real Matematică-informatică 4 

Ştiințe ale naturii 4 

Uman Științe Sociale 4 

 

 

Tehnologică 

 

 

Servicii 

Tehnician în activități economice 11 

Tehnician administraţie 1 

Tehnician în comerț 3 

Tehnician în hotelărie 3 

Tehnician în turism 1 

Total 31 

 

În urma analizei rezultatelor btinute de absolventii nostri la examenul de Bacalaureat din 

sesiunea iunie –iulie 2019, am constatat că elevii noştri se plasează, ca rezultate la examenul de 

bacalaureat sesiunea iunie - iulie 2019, peste nivelul judetean, avand o promovabilitate de 75.55%. 

 La concursurile şi olimpiadele şcolare s-au obţinut, în anul şcolar 2018-2019, peste 190 

de premii care scot în evidenţă faptul că în unitatea noastră  dascălii  îşi fac meseria cu pasiune si 

devotament profesional. 

 

1.4. PRIORITĂŢI LA NIVEL NAŢIONAL 
 

Programul Naţional de Reformă 2011-2020 (PNR) reprezintă platforma-cadru pentru definirea 

şi aplicarea politicilor de dezvoltare economică a României, în concordanţă cu politicile Uniunii 

Europene (UE), având ca priorităţi realizarea unei economii inteligente, durabile şi favorabile 

incluziunii, cu niveluri ridicate de ocupare a forţei de muncă, productivitate şi de coeziune socială.  

Pentru a moderniza sistemul educaţional românesc, în scopul adaptării la cerinţele actuale ale 

societăţii cunoaşterii şi la creşterea economică inteligentă şi favorabilă incluziunii, Guvernul 

României a promovat Legea Educaţiei Naţionale. În elaborarea legii, în afara documentelor politice şi 

de expertiză naţionale, pentru întocmirea soluţiilor legislative propuse au fost consultate şi analizate 

comparativ legislaţiile altor state. Demersul legislativ trebuie urmat de acţiuni administrative şi 

alocări financiare corespunzătoare.” Reducerea ratei părăsirii timpurii a şcolii este una din 

principalele tinte ale PNR. Traiectoria ţintei pentru perioada 2010 - 2020 vizează atingerea unui nivel 

FILIERA PROFIL DOMENIU SPECIALIZARE/ 

CALIFICARE 

NR. 

CLASE 

NR. 

ELEVI 

 

TEORETICĂ 

REAL  Matematică - informatică 1 28 

Ştiinţe ale naturii 1 28 

UMAN  Ştiinţe sociale 1 28 

 

TEHNOLOGICĂ 

 

SERVICII 

TURISM SI 

ALIMENTATIE 

Tehnician în turism 1 28 

ECONOMIC Tehnician în activităţi 

economice 

3 84 
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de 14,8% în 2013, de 13,8% în 2015 şi 11,3% în 2020, în condiţiile unui scenariu realist de 

dezvoltare economică şi în care se vor implementa măsurile propuse. 

Contextul naţional este definit de o serie de strategii, între care, de o relevanţă deosebită pentru 

educaţia şi formarea profesională. 

 Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2014-2020 are 4 

obiective strategice.  

Obiectivul strategic 1 este „ Îmbunătăţirea relevanţei sistemelor de formare profesională 

pentru piaţa muncii”, având ca țintă strategică creşterea ratei de ocupare a tinerilor din grupa de 

vârstă 20-34 ani, necuprinşi în educaţie şi formare, cu nivel de educaţie ISCED 3 și 4 la 63% până în 

2020, față de 57,2% în 2014”.  

 Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune:  

1. Actualizarea instrumentelor de descriere a ocupaţiilor şi calificărilor, a curriculumului şi a 

auxiliarelor curriculare, pe nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul național al calificărilor, 

pentru o mai bună articulare între subsisteme, pentru facilitarea mobilităţii în educaţie şi formare 

profesionalăși pentru creşterea relevanţei pentru piaţa muncii;  

2. Dezvoltarea mecanismelor pentru anticiparea competenţelor solicitate pe piaţa muncii, definirea 

profilurilor profesionale, în scopul dezvoltării/revizuirii calificărilor în concordanţă cu abilităţile 

şi cunoştinţele relevante pentru nevoile pieţei forţei de muncăşi adaptarea programelor de 

învăţământ la nevoile şi tendinţele pieţei muncii;  

3. Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor programelor de formare; 

4. Îmbunătăţirea învăţării la locul de muncă în formarea profesională;  

5. Îmbunătăţirea mecanismelor de finanţare publicăşi privată a formării profesionale;  

6. Creşterea implicării partenerilor sociali în dezvoltarea sistemului de formare profesională.  

Obiectivul strategic 2 vizează „Creşterea participării şi facilitarea accesului la programele 

de formare profesională”, având ca ținte strategice:  

a) Creşterea ponderii elevilor cuprinşi în învăţământul liceal tehnologic şi în învăţământul 

profesional la 60% în 2020, față de 49,8% în 2014;  

b) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul vieții la 10% în 

2020, de la 1,5% în 2014.  

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune:  

1. Dezvoltarea marketingului programelor de formare profesionalăși al rezultatelor învăţării 

dobândite în context nonformal şi informal;  

2. Îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră;  

3. Consolidarea şi flexibilizarea mecanismelor de recunoaştere şi validare a rezultatelor 

învăţării dobândite în context nonformal şi informal;  

4. Facilitarea accesului la programele de formare profesională din sistemul de învățământ 

pentru tineri, cu accent pe cei din grupuri vulnerabile.  

Obiectivul strategic 3 este „ Îmbunătăţirea calităţii formării profesionale”, având ca ținte 

strategice:  

a) Reducerea ratei abandonului şcolar la învăţământul liceal tehnologic şi la învăţământul 

profesional la 2% în 2020, de la 4,2% în 2014 ; 

 b) Creşterea ponderii absolvenţilor învăţământului liceal tehnologic declaraţi reuşiţi la 

examenul de bacalaureat la 60% în 2020, de la 45% în 2014;  

c) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul vieții la 

10% în 2020, de la 1,5% în 2014.  

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune:  

1. Dezvoltarea unui cadru naţional de asigurare a calităţii educației și formării profesionale la 

nivel de sistem;  

2. Asigurarea calității certificării rezultatelor învățării;  

3. Îmbunătăţirea competenţelor persoanelor cu atribuţii în furnizarea programelor de formare 

profesională din formarea profesională inițialăşi formarea profesionalăcontinuăși în evaluarea 

rezultatelor învăţării dobândite în context formal, nonformal și informal;  

4. Îmbunătăţirea infrastructurii formării profesionale iniţiale şi continue;  

5. Promovarea excelenţei în educație și formare profesională.  
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Obiectivul strategic 4 vizează „Dezvoltarea inovării şi cooperării naţionale şi 

internaţionale în domeniul formării profesionale”, având ca ținte strategice:  

a) Creşterea numărului total de elevi implicaţi în programe de inovare şi dezvoltare a spiritului 

antreprenorial la 50.000 în 2020, de la 40.000 în 2014;  

b) Creșterea numărului total de elevi implicaţi în programe de mobilitate internațională la 4.600 

în 2020, de la 2.800 în 2014.  

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune:  

1. Dezvoltarea componenţelor privind inovarea, creativitatea şi spiritul antreprenorial din 

cadrul programelor de formare profesională;  

2. Dezvoltarea mobilităţii internaţionale în formarea profesională;  

3. Extinderea învăţării mutuale şi a schimbului de bune practici, în vederea asigurării 

premiselor pentru participarea la o piaţă a muncii europene incluzive.  

Principalele măsuri luate pentru atingerea ţintei naţionale sunt: 

1. Extinderea cadrului de aplicare a reformei educaţiei timpurii. 

2. Asigurarea participării la o educaţie de calitate pentru şcolarii proveniţi din grupurile 

dezavantajaterii (Bani de liceu, Rechizite şcolare; Euro 200; Cornul şi laptele). 

3. Susţinerea şi dezvoltarea învăţării pe tot parcursul vieţii prin implementarea şi diversificarea 

programelor în domeniu: A doua şansă şi Şcoala de după şcoală (buget anual estimat: 751 mil. lei). 

4. Revizuirea sau, după caz, elaborarea standardelor de calitate pentru învăţământul 

preuniversitar precum şi a standardelor ocupaţionale, de formare şi de pregătire profesională 

5. Dezvoltarea învăţământului profesional, liceal (filiera tehnologică) şi al şcolii post-liceale, 

prin:  acordarea de burse; dezvoltarea de parteneriate cu mediul de afaceri şi partenerii sociali;  

dezvoltarea instituţională a Consiliului Naţional al Calificărilor si al Formării Profesionale 

(CNFPA), introducerea sistemului de credite de acumulare şi transfer, dezvoltarea şi adoptarea 

descriptorilor pe nivelurile de calificare din România. 

OBIECTIVE PROPUSE vizează: 

- realizarea echităţii în educaţie; 

- realizarea educativă de bază pentru toţi cetăţenii; 

- formarea competenţelor cheie; 

- fundamentarea criteriului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a 

elevilor din perspectiva dezvoltării durabile şi asigurării coeziunii economice şi sociale; 

- deschiderea sistemului educaţional şi de formare către societate, către mediul social, cultural şi 

economic. 

- asigurarea complementarităţii educaţiei formale, nonformale şi informale, învăţarea 

permanentă ca dimensiune majoră a politicii educaţionale, 

- creşterea calităţii procesului de predare-învăţare precum şi a serviciilor educaţionale. 

- aplicarea strategiilor didactice privind învăţarea centrată pe elev. 

- dezvoltarea curriculum-ului în conformitate cu evoluţia tehnologiei şi cu cerinţele de pe piaţa 

muncii. 

- dezvoltarea de standarde de pregătire profesională şi implementarea lor. 

- dezvoltarea IPT în perspectiva integrării europene. 

- dezvoltarea sistemului internaţional 

- asigurarea calităţii prin curriculum şi ofertei educaţionale în concordanţă cu cerinţele de pe 

piaţa forţei de muncă. 

- realizare activităţii de orientare şi consiliere a elevilor 

- includerea elevilor în CES şi dezvoltarea materialelor pentru formarea diferenţiată. 

- modernizarea bazei materiale a unităţilor şcolare. 
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1.5. PRIORITĂŢI ŞI OBIECTIVE REGIONALE ŞI LOCALE 
 

Cu toate că Regiunea Nord-Est este cea mai mare regiune de dezvoltare a României sub 

aspectul numărului de locuitori și al suprafeței deținute, ea se situează pe ultimul loc în raport cu 

nivelul de dezvoltare.  

Din datele statistice existente rezultă că indicele de disparitate a fluctuat continuu în perioada 

2005-2010, atât în condiții macroeconomice de creștere economică cât și de recesiune, coborând de 

la 66,7% (2005) la 61,4% (2010). Mai mult, în anul 2010, în raport cu media comunitară, regiunea 

Nord-Est figura cu un indice de disparitate de numai 29%.  

În acest context în PDR Nord-Est, Strategia Regională Nord-Est își propune: 

 Viziune: „În anul 2022 Regiunea Nord-Est va fi un loc mai atractiv pentru a investi, a lucra și a 

locui!”  

 Obiectiv general: Derularea în Regiunea Nord-Est a unui proces de creștere economică durabilă, 

favorabil creșterii competitivității economice și incluziunii sociale, care să conducă la o diminuare 

a decalajelor existente față de celelalte regiuni ale României;  

 Ținta: indicele de disparitate al Produsului Intern Brut Regional, pe cap de locuitor la nivel 

regional, va reprezenta 75% din valoarea indicatorului la nivel național și 37% din valoarea 

indicatorului la nivel comunitar.  

În scopul atingerii obiectivelor propuse de PDR Nord-Est au fost elaborate, la nivelul fiecărui 

județ, Strategii de Dezvoltare socio-economică. 
Planificarea strategică are ca scop, în primul rând, maximizarea utilizării resurselor locale şi 

construirea unei strategii asupra dezvoltării viitoare a comunităţii.  
Dezvoltarea economico-socială a judeţului Vaslui este concepută în concordanţă cu obiectivele 

strategiei naţionale de dezvoltare a României pe termen mediu şi lung.  
Având în vedere evaluarea situaţiei economico-sociale a judeţului, potenţialul economic şi 

criteriul determinant al concordanţei cu cerinţele integrării europene şi euroatlantice, au fost 
identificate următoarele priorităţi:  
• Diversificarea şi extinderea bazei industriale care vizează crearea şi menţinerea locurilor de 

muncă permanente, atragerea IMM-urilor în sfera producţiei şi dezvoltarea IMM-urilor în 

vederea creării de activităţi industriale complementare sau creării de alte sectoare ale 

producţiei materiale care să asigure dezvoltarea economică.  
• Valorificarea resurselor agricole şi dezvoltarea mediului rural prin investiţii pentru 

dezvoltarea, modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producţie, în scopul preluării şi 
realizării de produse agroalimentare care să asigure consumul intern şi posibilităţi de export.  

• Dezvoltarea potenţialului de resurse umane care are în vedere calificarea şi recalificarea 
forţei de muncă angajată în sfera economică, training pentru personalul cuprins în sfera 

serviciilor precum şi programe de formare şi orientare profesională pentru tineri şi şomeri.  
 Având în vedere aceste priorităţi, Învăţământul Profesional şi Tehnic din reţeaua județului 

Vaslui îşi exprimă viziunea asupra reformei TVET prin :  
- Adaptarea planificării educaţionale la nivelul de dezvoltare economico-socială a judeţului 

Vaslui precum şi la nevoile de educaţie şi formare ale elevilor;  
- Asigurarea calităţii procesului instructiv educativ ca deziderat în inserţia socială  a absolvenţilor.  

 Obiectivul general al strategiei este punerea în valoare a potenţialului material şi uman, 
folosirea resurselor existente şi identificarea altor surse capabile să producă o dezvoltare durabilă şi 
echilibrată a judeţului, în sensul asigurării unui mediu sănătos sub raport funcţional, economico-
social şi cultural, în condiţiile păstrării echilibrului faţă de complexul de resurse al capitalului natural.   

În cadrul judeţului sunt vizate a fi atinse următoarele obiective: 
▪ Diversificarea şi dezvoltarea activităţilor economice;  
▪ Creşterea volumului investiţiilor private;  
▪ Crearea de bunuri şi servicii de calitate superioară competitive pe pieţele externe;  
▪ Crearea de noi locuri de muncă şi de noi profesii în concordanţă cu evoluţiile de pe pieţele 

autohtone şi internaţionale;  
▪ Sprijinirea dezvoltării societăţilor comerciale cu capital privat, integral românesc;  

▪ Modernizarea şi susţinerea infrastructurilor tehnico-edilitare, de învăţământ, cultură şi sport; 
 

▪ Atragerea fondurilor europene in derularea proiectelor din sfera serviciilor. 
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PARTEA a 2-a –  ANALIZA NEVOILOR 
 

2.1. ANALIZA MEDIULUI EXTERN 
În vederea realizării Planului de acţiune al Şcolii, Colegiul Economic „Anghel Rugină” a 

realizat, o evaluare a mediului extern din zona Vaslui, analizând elementele de ordin economic, 

social, tehnologic şi cele privind resursele.  

A. ANALIZA DEMOGRAFICĂ 

Judeţul Vaslui este situat în regiunea de Nord-este a ţării, parte din vechea regiune a Moldovei. Are o 

suprafaţă de 5.318 Km2 ceea ce reprezintă 2,23% din suprafaţa totală a României şi 14,4% din suprafaţa Regiunii 

Nord-Est; se învecinează la Sud cu judeţul Galaţi, la Vest şi Sud-Vest cu judeţul Neamţ, Bacău şi Vrancea, iar 

la Nord cu judeţul laşi. Limita estică este marcată de către Valea Prutului care este în acelaşi timp şi graniţă 

naturală cu Republica Moldova.  

Conform paginii electronice (site) a Institutului Naţional de Statistică/ Direcţiei Judeţene de 

Statistică Vaslui, populaţia totală a judeţului Vaslui după domiciliu, la 1 iulie 2019, era de 499807 

locuitori (date provizorii), reprezentând cca 12,5 % din cea inregistrată la nivelul regiunii Nord Est. 

În figura de mai jos se observă evoluţia numărului locuitorilor, din 1992 până în anul 2019. 

În judeţul Vaslui, mişcarea naturală a populaţiei rămâne caracterizată de numărul net superior al 

deceselor faţă de cel al născuţilor vii, iar în ultimii ani inregistrează, în mod constant, valori tot mai 

mari şi negative. Aceasta, duce inevitabil, la îmbătrânirea populaţiei judeţului, cu impact negativ în 

mai toate sferele economico-sociale (sănatate, învăţământ, piaţa forţei de muncă). 

 

Tabel nr. 4 - EVOLUŢIA SPORULUI NATURAL IN JUDEŢUL VASLUI,  
                 - date absolute- 

Judeţul 
Vaslui 

  Anul   

2000 2002 2014 2016 2017 2018 
Sporul natural 1672 434 -693 -700 -981 -2101 

Sursa: baza de date TEMPO online 
 

B. PIAŢA MUNCII 

Piata muncii din ultimii 20 de ani a fost puternic influentata de transformarea economica si 

sociala. Populaţia activă şi populaţia ocupată au crescut în mediul urban, dar au scăzut 

semnificativ în cel rural. Există o tendinţă de creştere a ratei de activitate şi a celei de ocupare la 

nivel regional, dar ca aspect negativ poate fi menţionat faptul că rata de ocupare este mult mai redusă 

pentru populaţia feminină. 

Cu toate că Regiunea Nord-Est este cea mai mare regiune de dezvoltare a României, sub 

aspectul numărului de locuitori și al suprafeței deținute, ea se situează pe ultimul loc în raport cu 

nivelul de dezvoltare. 

În perioada 2005-2015 produsul intern brut regional pe cap de locuitor a avut multe fluctuații, 

ceea ce a condus la o accentuare a disparităților de dezvoltare față de celelalte regiuni.  

Situația economică și socială a regiunii Nord-Est a continuat să se agraveze odată cu intrarea în 

perioada de criză economicăși financiară - anual a avut loc o scădere reală a produsului intern brut 

regional.  

Din datele statistice existente rezultă că indicele de disparitate a fluctuat continuu în perioada 

2005-2010, atât în condiții macroeconomice de creștere economică cât și de recesiune, coborând de 

la 66,7% (2005) la 61,4% (2010).  

În acest context în PDR Nord-Est, Strategia Regională Nord-Est își propune ca Viziune: „În 

anul 2022 Regiunea Nord-Est va fi un loc mai atractiv pentru a investi, a lucra și a locui!” Obiectiv 

general vizat va fi „Derularea în Regiunea Nord-Est a unui proces de creștere economică durabilă, 
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favorabil creșterii competitivității economice și incluziunii sociale, care să conducă la o diminuare a 

decalajelor existente față de celelalte regiuni ale României”.  

Urmărind distribuţia populaţiei din regiunea Nord-Est, pe judeţe constatăm că județul cu cea 

mai numeroasă populație este județul Iași 20,68% din total regiune, iar județul cu cea mai mică 

populație este județul Vaslui 10,59% din total regiune. Rezultatele celui mai recent recensământ al 

populației și al locuințelor, desfășurat în perioada 20 - 31 octombrie 2011, arată că regiunea Nord-Est 

avea la momentul respectiv o populație de 3.302.217 de persoane, reprezentând 16,41% din totalul 

populației României. Datele statistice oficiale relevă o scădere cu 372.150 persoane față de anul 2002 

(penultimul recensământ), ceea ce reprezintă un procent de 9,96%, când populația din Nord-Est era 

de 3.674.367 de persoane.  
Această scădere a fost determinată, în principal, de creșterea mortalităţii, comparativ cu 

natalitatea şi generarea unui spor natural negativ, de fenomenul migrator al populaţiei către alte zone 

din România și din Uniunea Europeană, de nivelul de dezvoltare socio-economică a zonei de 

rezidență precum și de rata sărăciei.  

Evolutia populatiei şcolare din Romania, în ultimii ani a fost influenţată direct de scăderea 

numerică a populaţiei totale. An de an, generaţiile de elevi s-au diminuat. S-a inregistrat, de 

asemenea, un puternic absenteism al copiilor de la scoală, rate mici de promovare a examenelor de 

capacitate şi de inscriere la liceu.  
Rezultatele proiectarii populatiei şcolare oferă o imagine asupra evoluţiei viitoare a numărului 

şi structurii acestei categorii de populatie, pe grupe de varsta şi sexe.  
In cele ce urmeaza, prezentam date privind evolutia prognozată a populatiei de vârstă 

şcolară, grupele de varsta 15-18 şi 19-23 ani, în anul 2030. 
 

Tabel nr. 5 

Judeţ/ 

regiune 

Total 15-23 15-18 ani 19-23 ani 

2014/2015 

 
2030 
 

2014/ 2015 

 
2030 
 

2014/2015 

 
2030 

  

Vaslui 

 

18853 

 

12741 

 

15917 

 

10115 

 

2936 

 

2626 

 

Regiunea 

N-E 

228545 
 

187039 
 

130590 
 

101325 

 

97955 
 

85714 
 

 
Sursa : INS- Proiectarea populaţiei şcolare din România, ediţia 2016. 

Urmărind ponderea se observă că grupa de vârstă 19-23 ani se diminuează accentuat (cu peste 
10,0% în judeţul Vaslui), semn că pe piaţa muncii se va manifesta o presiune deosebită, cu impact şi 

asupra fondului de pensii. 

Implicatii pentru IPT  
 Adaptarea Planurilor de invăţământ la scăderea populatiei şcolare;  
 Adaptarea reţelei la structura populaţiei pe medii de rezidenţă sau analizarea soluţiilor 

pentru a cuprinde toţi potenţialii elevi in sistem;  
 Utilizarea eficientă a infrastructurii prin abordarea diversificată a formelor alternative 

de invăţământ: seral, frecvenţă redusă, Formare Profesională Continuă, dezvoltarea 

centrelor de evaluare a competenţelor dobândite in contexte informale, programe tip “A 

doua şansă”, “ Şcoala de vară”;  
 Dezvoltarea unei oferte de formare profesională in dialog cu beneficiarii pentru a 

răspunde cerinţelor specifice judeţului in privinţa locurilor de munca;  
 Dezvoltarea de calificări ce generează locuri de munca. 

Creşterea numărului de şomeri în ciuda creşterii locurilor de muncă vacante în cazul 

profilului tehnic ar putea avea drept cauză nepotrivirile între exigenţele angajatorilor şi 

competenţele persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. 

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: 

ocuparea locurilor noi de muncă care vor fi create prin creşterea economic, înlocuirea celor care se 
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pensionează, pregătirea continuă astfel încât să se poată prelua oricând locul celor slab calificaţi, 

împinşi în şomaj sau spre alte ocupaţii și crearea şi administrarea propriului loc de muncă.  

Pentru asigurarea unei colaborări bune cu AJOFM Vaslui Colegiul Economic „Anghel 

Rugină” Vaslui, a colaborat cu Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților Brașov din 

Vaslui pentru închirierea spațiilor. Cadrele didactice din liceu Pracsiu Daniela, Diaconu Oana, 

Tanasă Alina, Dima Laura au avut calitatea de formator. 

 

C. ANALIZA ECONOMICĂ 

Conform datelor furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Vaslui, structura unităţilor locale 

active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii, era dominată, la nivelul anului 2017, de firme 

din comerţ. Acestea sunt cele mai numeroase pe toate categoriile de mărime (definite în funcţie de 

numărul de angajaţi), cu procente de peste 30% din total. O descriere pe scurt a acestor companii 
pune accentul pe următoarele aspecte: 

 în ceea ce priveşte microîntreprinderile şi firmele mici cu 0-9 angajaţi, discutăm, în 

principal, despre mici unităţi de comercializare a produselor de bază pentru populaţie, care 

aprovizionează cartierele din oraşele mici şi satele din mediul rural. Acestea au o pondere de 
peste 40% din totalul micro-întreprinderilor din judeţ;  

 lanţuri de magazine alimentare şi supermarketuri  
 unităţile de tip service, axate pe furnizarea de servicii de reparaţii şi mentenanţă. 

În ambele cazuri, firmele mici şi mijlocii reprezintă, adesea, afaceri de familie, patronii 

fiind direct implicaţi în aspectele operaţionale (aprovizionare şi merchandising), fiind sprijiniţi de 

angajaţi pentru partea efectivă de comercializare şi, eventual, prestare de servicii asociate.  
Aceste unităţi sunt importante nu numai prin prisma rolului lor de distribuţie pe plan local, 

ci şi prin oportunităţile de angajare pe care le oferă, adesea în comunităţi defavorizate. 

 

Structura economiei judeţului, ilustrată prin unităţile active la nivel principalelor 

sectoare de activitate, analizate pe categorii de mărime 
Tabel nr. 6 

 

Total 

din care: pe clase de mărime,  
după numărul de salariaţi Judeţul Vaslui 

Activităţi (secţiuni CAEN, Rev. 2) 0-9 10- 49 

 

50-249 

 

250 şi 

peste    

Total 5392 4802 502 70 18 
      

Agricultură, vânătoare şi silvicultură 360 313 36 8 3 
      

Industrie extractive 3 3 0 0 0 
      

Industrie prelucrătoare 570 405 121 32 12 
      

Energie electrică şi termică, gaze şi apă 33 24 4 3 2 
      

Construcţii 455 390 57 8 0 
      

Comerţ, repararea şi întreţinerea autovehiculelor şi 
motocicletelor şi a bunurilor personale şi casnice 2131 1960 155 16 0 
Hoteluri şi restaurante 226 192 33 1 0 

      

Transport şi depozitare 481 443 34 3 1 
      

Informaţii şi comunicare 113 102 10 1 0 
      

Intermedieri financiare şi asigurări 74 71 3 0 0 
      

Tranzacţii imobiliare 70 66 4 0 0 
      

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 370 359 11 0 0 
      

Activităţi de servicii administrative şi servicii suport 114 99 11 3 1 
      

Învăţământ 1) 
38 37 1 0 0 

Sănătate şi asistenţă socială 1) 
135 124 10 1 0 

Activităţi de spectacole, culturale si recreative 59 49 10 0 0 
      

Alte activităţi de servicii 143 135 8 0 0 
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D. ANALIZA SWOT A JUDEȚULUI VASLUI 

 

Analiza SWOT a judeţului Vaslui 

Tabel nr.  7   

 Puncte tari Puncte slabe 

 Productivitatea medie anuală a muncii în 

2008 a fost de 114,1 mii lei/salariat (apropiată 

de media regională de 118,4 mii lei/salariat); 

 Existenţa unităţilor locale active cu tradiţie 

(de ex.: Vascar, Rulmenţi SA, Ulerom, Safir, 

Mopan, Confecţii Bârlad, etc.); 

 35,2% din cifra de afaceri a unităţilor 

locale active din judeţul Vaslui este deţinută de 

domeniul industriei; 

 Existenţa exemplelor de bună practică de 

economie integrată,de la agricultură până la 

producţie şi comercializare; 

 Facilităţi moderne de producţie în sectorul 

industriei alimentare şi în domeniul producţiei 

de rulmenţi; 

 Existenţa produselor tradiţionale certificate 

de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rural 

 

 Mediul de afaceri local nu are capacitatea de 

a oferi locuri de muncă pe măsura cererii din 

judeţ; 

 Doar 0,3% dintre unităţile locale active din 

judeţul Vaslui sunt întreprinderi mari (cu 250 

şi peste salariaţi), iar la nivel regional 

ponderea acestora este de 1.4%; 

 Insuficienţa personalului calificat în 

construcţii, pe fondul migrării acestuia în alte 

zone pentru o salarizare motivantă; 

 Activităţile economice slab dezvoltate 

comparativ cu nivelul economic regional 

(numărul de IMM-uri la 100 de locuitori este 

de 1,17 în judeţul Vaslui şi de 1,53 în 

Regiunea Nord-Est); 

 Distribuţie neuniformă a unităţilor locale pe 

teritoriul judeţului, se remarcă o concentrare 

a mediului de afaceri în zona urbană (în 

special în municipiile Vaslui, Bârlad şi Huşi); 

 Capacitate scăzută a mediului de afaceri local 

de a susţine investiţii pentru dezvoltare; 

 Slaba dezvoltare a spiritului antreprenorial, în 

special în mediul rural; 

 Numărul scăzut al unităţilor ce au 

implementat un sistem de management al 

calităţii; 

 Nivelul foarte redus al investiţiilor străine la 

nivel judeţean; 

 Ponderea foarte scăzută a sectorului IT, 

cercetare-dezvoltare, cercetare-inovare; 

 Sectorul serviciilor slab dezvoltat; 

 Proprietatea incertăasupra siturilor industriale 

aflate într-o stare avansată de degradare şi al 

căror potenţial nu poate fi valorificat; 

 Lipsa culturii asociative, slaba colaborare 

între întreprinderi; 

 Infrastructura de acces şi de utilităţi slab 

dezvoltată  

Oportunităţi Ameninţări 

 Fondurile europene caresprijină dezvoltarea 

mediului antreprenorial; 

 Dezvoltarea mediuluide susţinere şi sprijinire 

a economiei locale vasluiene; 

 Forţa de muncă ieftină şi calificată poate 

conduce la înfiinţarea de noi antreprize; 

 Dezvoltarea Centrului de Afaceri Tutova şi a 

Centrului de Resurse pentru Afaceri Vaslui, 

 Dependenţa activităţilor de confecţii de 

sectorul lohn, care are tendinţa de migrare 

către ţările din afara UE cu preţ scăzut al forţei 

de muncă: Republica Moldova, Ucraina, etc.; 

 Nivel ridicat de fiscalitate şi birocraţie excesivă; 

 Lipsa lichidităţilor poate conduce la 

falimentarea unităţilor locale active de tip 

microîntreprinderi şi chiar a celor medii; 
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structuri ce sprijină mediul de afaceri şi 

facilitează accesul investitorilor străini în 

zona vasluiană; 

 Încurajarea şi dezvoltarea parteneriatelor de 

tip public-privat; 

 Creşterea numărului desocietăţi cu capital 

străin; 

 În profil teritorial există terenuri şi imobile 

disponibile investiţiilor; 

 Existenţa programelor guvernamentale de 

susţinere a sectorului IMM; 

 Politica Uniunii Europene privind activităţile 

din domeniul cercetării-inovării în cadrul 

microîntreprinderilor; 

 Poziţia geografică a judeţului la graniţa estică 

a Uniunii Europene; 

 Posibilitatea desfăşurării de proiecte 

economice la nivelul Euroregiunii Siret-Prut-

Nistru; 

 Politicile naţionale de reglementare a 

exportului. 

 Blocarea creditării din cauza crizei economice 

şi a blocajelor financiare; 

 Creşterea concurenţei din cauza liberalizării 

pieţelor comerciale odată cu obţinerea titlului 

de stat al Uniunii Europene în anul 2007; 

 Lipsa informării populaţiei cu privire la 

procedura de înfiinţare a unei afaceri;  

 Creşterea ratei inflaţiei şi creşterea ratei 

şomajului vor conduce implicit la scăderea 

puterii de cumpărare a produselor şi serviciilor 

în rândul populaţiei; 

 Resurse financiare insuficiente pentru 

finanţarea şi co-finanţarea proiectelor 

europene; 

 Instabilitate legislativă; 

 Migraţia forţei de muncă calificată în afara 

judeţului şi în afara graniţelor ţării; 

 Discrepanţa între cererea şi oferta de muncă 

Sursa: Strategia de dezvoltare economico-socială a județului Vaslui cu orizontul de timp 2013-2020 

 

Recomandări: 

Schimbările din ultimii ani în sistemul de ÎPT privind arhitectura traseelor de pregătire cu 

finalităţi specifice, avantajele unui sistem deschis, cu o mobilitate crescută pe orizontală şi pe 

verticală, introducerea creditelor transferabile şi a portofoliului personal pentru formarea continuă, 

relevanţa sporită a noilor standarde de pregătire profesională (SPP), etc. – favorizează o mai bună 

adaptare a ofertei la nevoile beneficiarilor (inclusiv prin posibilitatea unor parcursuri 

individualizate). 

Se reţin implicaţiile severe ale scăderii demografice, îndeosebi a populaţiei şcolare, în 

paralel cu fenomenul de îmbătrânire demografică, de care trebuie să se ţină cont în planificarea 

ofertei şi a resurselor sistemului ÎPT pe termen lung. 

Raportul număr elevi/număr norme didactice, relativ scăzut în prezent poate deveni critic 

din perspectiva declinului demografic şi a introducerii finanţării per elev – presează în favoarea 

măsurilor de optimizare a ofertei şi a gestionării resurselor, inclusiv prin colaborarea în cadrul 

unor reţele de şcoli şi/sau constituirea de consorţii de şcoli. 

Se recomandă consolidarea structurilor consultative din ÎPT şi creşterea rolului partenerilor 

sociali în planificarea ofertei şi antrenarea sporită a acestora în procesele decizionale, 

susţinerea eforturilor prin introducerea unui sistem de asigurare a calităţii şi promovarea reţelelor 

de colaborare între şcoli. 

Planificarea în ÎPT va avea în vedere stabilirea unor ţinte măsurabile privind ratele de 

tranziţie la următorul nivel de calificare, care să ţină cont de politicile educaţionale, finalităţile în 

plan ocupaţional pe fiecare traseu şi nivel de pregătire, dar şi de specificul şi interesele particulare 

ale grupului ţintă. 

1. Este necesară adaptarea ofertei de formare la cerinţele pieţei muncii, aceasta contribuind la 

reducerea şomajului în rândul tinerilor. 

2. Să se urmărească creşterea populaţiei cu nivel ridicat de educaţie, în special în mediul rural.  

3. Adaptarea reţelei şcolare la cererea de pe piaţa forţei de muncă şi la resursele locale. Să se 

urmărească dezvoltarea ramurilor: Construcţii şi Industrie (industrie alimentară, industrie textilă), în 

localităţile Vaslui, Bârlad, Huşi (în Huşi şi industria pielăriei), Negreşti, Comerţ şi Prestări servicii, 

în localităţile Vaslui, Bârlad, Huşi. 
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4. Valorificarea oportunităţilor oferite de cadrul legislativ favorabil angajării absolvenţilor de 

învăţământ mediu şi superior; 

5. În selectarea domeniilor/ calificărilor să se aibă în vedere faptul că în ultimii ani, a crescut 

numărul locurilor de muncă pentru ramurile : construcţii, comerţ, confecţii-textile şi confecţii din 

piele şi înlocuitori, prestări servicii; 

6. Susţinerea activităţilor ce urmăresc formarea continuă şi mărirea nivelului mediu de calificare a 

forţei de muncă, cu precădere în mediul rural;  

7. Conştientizarea importanţei formării profesionale pe tot parcursul vieţii, încă din timpul 

şcolii, a unui sistem de calificare bazat pe competenţe, pentru asigurarea calităţii şi eficienţei 

în întreprinderi. 

8. Încurajarea constituirii reţelelor şcolare având ca obiectiv formarea continuă şi sprijinirea 

unităţilor şcolare din mediul rural pentru dezvoltarea ofertei de formare continuă; 

Majoritatea celor care optează pentru filiera tehnologică elevii preferă profilul servicii, mai 

mult de 52% dintre aceştia alegând acest profil, în detrimentul  profilului tehnic (28,57%) şi resurse 

naturale şi protecţia mediului (18,86%). 

 Pentru o evaluare corectă a mediului extern este necesară efectuarea analizei PESTE. 

 

2.2. ANALIZA PESTE 
2.2.1. Contextul politic 

Din punct de vedere legislativ şi organizatoric, învăţământul preuniversitar românesc este 

reglementat prin documentele specificate de cadrul juridic. Politicile educaţionale sunt în curs de 

redefinire şi restructurare. 

Cadrul legislativ specific învățământului preconizează descentralizarea și autonomia 

sistemului de învățământ- Planul strategic al Ministerului Educației și Cercetării cu prioritățile:  

 descentralizare, asigurarea calității, resurse umane, învățarea continuă, ofertă educațională 

flexibilă, accesibilitate la educație, diversitate culturală, standarde europene; 

 apropierea școlii de comunitate prin adoptarea unor decizii politice favorabile în 

administrațieșifinanțareșiexistențaunor strategii de dezvoltare care valorifică potențialul 

unităților de învățământ; 

 conceperea învățământului ca prioritate națională prin Planul National de Dezvoltare 2014-

2020; deplasarea interesului în management de la control către autoevaluare, evaluare 

șiconsiliere; 

 liberalizarea unor sectoare, și domenii de activitate, precum și existența unor programe la 

nivel guvernamental cu impact în activitatea educațională; 

 existența unor strategii de adaptare a sistemului de învățământ românesc la standardele 

europene și internaționale; 

 cadrul legislativ favorabil atragerii de resurse financiare complementare pentrudezvoltarea 

infrastructurii învățământului; 

 sporirea resurselor materiale și informaționale la dispoziția unităților de învățământ prin 

proiecte și programe finanțate de statul român sau de către organismele europene ; 

 finanțarea de către stat a programelor de asistență socială pentru elevi -Programul 

guvernamental „Bani de liceu”, Programul „Euro 200”, acordarea burselor pentru elevii din 

Republica Moldova și pentru elevii capabili de performanță; 

 existența proiectelor de pregătire și perfecționarea cadrelor didactice și a Programelor cu 

finalitățide educație și formare profesională  Erasmus +, POCU. 

 cadrul legal favorabil accesului de către unitățile școlare la fonduri structurale; 

 existența la nivel local a unor consilieri cadre didactice; 

 existența în Consiliul de administrație al școlii al reprezentanților Primarului și al Consiliului 

Local.       

Oferta politică a guvernului în domeniul educaţiei este construită în jurul următoarelor 

obiective majore:  

- acces egal şi sporit la educaţie;  

- calitate ridicată a educaţiei şi pregătirea societăţii bazată pe cunoaştere; 
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- descentralizarea şi depolitizarea sistemului educativ;  

- transformarea educaţiei în resursa de bază a modernizării României;  

- considerarea investiţiei în capitalul uman ca investiţia cea mai profitabilă pe termen lung;  

- combinarea eficientă a educaţiei de elită cu educaţia generală;  

- compatibilizarea europeană şi scoaterea învăţământului românesc din izolare;  

- dezvoltarea institutională a educaţiei permanente. 

Oportunităţile create de politica educaţională susţinută de guvern pentru şcoala românească 

sunt legate de asigurarea dotărilor necesare prin programe guvernamentale şi   accesul la aceste 

programe. 

                                                               

2.2.2. Contextul economic 

 
Factori economici care influențează direct sau indirect colegiul sunt: 

 insuficiența resurselor financiare alocate învățământului; 

 cadrul legal favorizează atragerea unor fonduri rambursabile sau nerambursabile de la diverși 

agenți economici (donații, sponsorizări) precum și parteneriate pentru inanțarea acțiunilor 

sistemului de învățământ (stagii de practică, cercetare științifică etc.); 

 descentralizarea mecanismelor financiare referitoare la finanțarea învățământului, astfel încât 

unitățile școlare să poată valorifica superior potențialul financiar, uman și material de care 

dispun; 

 apropierea dintre școală, mediul economic și mediul de afaceri asigură într-o măsură mai mare 

inserția în viața activă a absolvenților instituției de învățământ (interesul crescut al firmelor 

pentru angajarea absolvenților); 

 orientarea actuală impune translarea interesului unităților școlare spre o cultură a proiectelor; 

 investițiile străine sporesc interesul pentru profilurile și specializările din domeniile servicii și 

tehnic; 

 migrația forței de muncă în străinătate conduce la o cerere sporită de forță de muncă din partea 

pieței interne și externe în diverse calificări și profesii; 

 șomajul și sărăcia determină la nivel local, accentuarea tendinței adolescenților spre acte de 

delicvență, precum și părăsirea timpurie a școlii. 

Legislaţia actuală financiară permite  atragerea de fonduri extrabugetare la nivelul liceului, dar 

interesul agenţilor economici în acordarea de sponsorizări sau donaţii pentru instituţiile de 

învăţământ este de multe ori scăzut. 

 

2.2.3. Contextul social 

La nivel naţional, conform datelor furnizate de Comisia Naţională pentru Statistică, tendinţa 

generală privind evoluţia forţei de muncă a constituit-o în ultimii ani scăderea populaţiei ocupate şi 

creşterea ratei somajului datorită privatizării marii industrii şi retehnologizării acesteia.  

Raportarile anuale ale AJOFM Vaslui demonstrează dificultăţile întâmpinate de absolvenţii 

învăţământului preuniversitar în a se integra pe piaţa muncii, absolvenţii de licee fără atestat 

profesional deţinând ponderea cea mai mare a celor intraţi în somaj. 

Insuficienta pregătire şi tendinţele de pe piaţa muncii se reflectă în mod negativ asupra 

opţiunilor făcute la admitere de către elevii de clasa a VIII-a şi a părinţilor acestora, specialităţile 

teoretice fiind în continuare mai cautate, în detrimentul unor specializari oferite de învăţământul 

profesional prin şcoala de arte şi meserii şi prin liceele tehnologice. 

Din punct de vedere social, trebuie subliniată influenţa mentalităţii majorităţii populaţiei, care 

acordă o mare valoare pregătirii academice, de cultură generală, fapt ce determină ca primele opţiuni 

ale părinţilor şi elevilor la intrarea în ciclul inferior al liceului să fie pentru specializările profilurilor 

teoretice.  

Pe de altă parte, din chestionarele aplicate de diverse instituţii de profil, se constată că 

majoritatea persoanelor intervievate au un nivel foarte scăzut de cunoştinţe în ceea ce priveşte 

sistemul de învăţământ din România. Lipsa de cunoştinţe se manifestă inclusiv în ceea ce priveşte 

informaţiile esenţiale privind educaţia, cum ar fi: 
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- numărul claselor din învăţământul obligatoriu,  

- gratuitatea învăţământului de stat,  

- formele de învăţământ, filierele, profilurile, în cadrul liceului tehnologic – ruta directa, 

ruta progresivă, etc.  

În acest context, orice modificări survenite în politica educaţională – fie ele de structură sau 

de conţinut – sunt percepute deformat, prin prisma experienţei personale şi a felului în care s-a 

asigurat accesul la informaţie. 

La nivel demografic, se remarca o continua scadere a populatiei scolare, cu efecte pe termen 

lung asupra întregului sistem de învatamânt. 

Abordarea problemelor sociale se face cu o serioziate crescânda la nivel national si local, 

existând programe speciale pentru combaterea delincventei, drogurilor, alcoolismului, saraciei, 

somajului, iar evolutia ascendenta a economiei este un mijloc eficient de combatere si ameliorare a 

problemelor sociale. 

Un efect pozitiv în acest context îl are extinderea programelor sociale din domeniu: asigurarea 

manualelor scolare gratuite pentru clasele IX-XII; acordarea burselor de ajutor social; programul 

guvernamental „Bani de liceu”; acordarea ajutorului financiar în vederea achizitionarii de 

calculatoare „Euro 200”; etc. 

Pozitia diferitelor grupuri de interes fata de scoala se afla pe o panta ascendenta manifestata 

printr-un sprijin tot mai important pe care Politia, Jandarmeria, Primaria îl acorda scolii. 

Factori sociali identificați sunt: 

 fluctuațiile demografice influențează cifrele de școlarizare ale unităților de învățământ; 

 oferta educațională (profilurile și specializările în care școlile asigură formarea) este 

dependentă de modificările pe piața muncii și în sistemul de absorbție profesională; 

 așteptările comunitățiide la școală; 

 rolul sindicatelor și a societății civile modifică obiectivele de dezvoltare instituțională; 

 cererea crescândă venită din partea comunității pentru educația adulților și pentru programe 

de învățare pe tot parcursul vieții transformă unitățile de învățământ în furnizori de servicii 

educaționale; 

 șomaj ridicat; 

 nivel de trai scăzut; 

 plecarea părinților la muncă în străinătate; 

 mulțicopii lăsați în grija rudelor sau vecinilor datorită migrării forței de muncă în alte țări; 

 influența nu totdeauna pozitivă a mass-mediei; 

 educația nu este văzută ca un mijloc de promovare socială și economică; 

 asistența socială precară. 

 

2.2.4. Contextul tehnologic 

Analiza contextului tehnologic se impune deoarece tehnologia poate aduce un spor substantial 

de calitate si eficienta procesului de învatamânt.  

Factorii tehnologici identificați sunt: 

 civilizația informațională presupune ca, la intervale de timp, cunoștințele să fie actualizate și 

impune redimensionarea sistemului de formare profesională a cadrelor didactice; 

 răspândirea tehnologiilor moderne de comunicare și de tehnică de calcul (internet, televiziune 

prin cablu, telefonie mobilă etc.) facilitează transmiterea informațiilor în timp scurt;  

 rata ridicată a progresului științific și tehnologic obligă individul să învețe pe tot parcursul 

vieții, și implică o reactualizare a cunoștințelor profesionale pe fiecare treaptă a carierei;  

 generalizarea practicilor educaționale inovatoare;  

 conduce la modernizarea actului educațional tradițional; 

 apariția școlii virtuale, a spațiilor de învățare virtuală și derularea cursurilor de instruire și 

formare. 

Contextul  tehnologic influenteaza structura programelor de studii, calitatea procesului de 

învatamânt si implicit calitatea absolventilor. 
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2.2.5. Contextul ecologic 

La nivel national, s-a inclus printre domeniile prioritare programul de protectie a mediului si 

cresterea calitatii vietii.  

Acest context capata amploare si se refera la modul în care proiectele scolare pot afecta 

mediul. În mod real, activitatea scolii afecteaza mediul prin gunoiul si deseurile produse în urma 

activitatii propriu-zise. Traim într-o ţară în care nivelul de poluare este în crestere datorita urbanizarii 

intense. De asemenea, se aloca foarte putini bani pentru programele de protectia mediului si 

conservarea florei si faunei în toate zonele. Astfel, consideram bine venit orice proiect cu privire la 

protectia mediului, mai ales ca, odata cu integrarea în Uniunea Europeana, aceasta va fi una din 

problemele esentiale care necesita rezolvare. Astfel, educatia ecologica trebuie sa devina o prioritate 

ş o componenta activa în educarea tinerei generatii. 

 

2.3. ANALIZA NEVOILOR. AUTOEVALUAREA 

2.3.1.  PREDAREA ŞI ÎNVĂŢAREA 

Instituţia noastră beneficiază atât de un număr mare de cadre didactice cu bună 

pregătire de specialitate şi metodică, cu disponibilitate de perfecţionare, dar şi de personal 

didactic auxiliar şi nedidactic calificat. Baza materială a şcolii este bună şi a beneficiat în ultimii 

ani de achiziţii de mijloace de învăţământ. De asemenea, în ultimii trei ani s-au dotat laboratoarele 

de fizică, chimie, biologie și de informatică în cadrul unui program derulat cu Primăria municipiului 

Vaslui. 

Procesul de predare-învăţare în cadrul Colegiului Economic “Anghel Ruginǎ“ Vaslui a fost 

planificat în baza Legii Învăţământului nr. 1/2011, a Planului de Învăţământ, a Planului de 

Şcolarizare, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi 

a Regulamentului de Ordine Interioară. 

Obiectivele prioritare urmărite în planificarea activităţii sunt: 

- utilizarea şi/sau realizarea programelor şcolare; 

- creşterea calităţii şi eficienţei lecţiilor; 

- îmbunătăţirea activităţilor metodice şi de perfecţionare aplicând experienţa europeană a 

cadrelor didactice ; 

- asigurarea unei mai bune frecvenţe a elevilor la cursuri; 

- creşterea eficienţei activităţilor educative desfăşurate cu elevii; 

- informarea colectivului didactic şi al elevilor cu noutăţile legislaţiei şcolare; 

- întreţinerea şi modernizarea bazei didactico-materiale a şcolii; 

- urmărirea activităţii financiar-contabile şi administrativ-gospodăreşti; 

- menţinerea relaţiilor de colaborare cu ceilalţi factori educaţionali (comunitatea locală, 

familie, biserică etc.). 

- integrarea elevilor cu nevoi speciale şi îmbunătăţirea rezultatelor acestora. 

Elevii au acces la servicii suficiente, se face evaluare iniţială, continuă şi sumativă, au 

acces la activităţi extracurriculare. Profesorii selectează conţinutul cursurilor pe care le predau în 

conformitate cu nivelul şi nevoile elevilor, predarea fiind în general clară şi eficientă. Învăţarea 

este centrată pe elev şi se încearcă respectarea stilurilor de învăţare.Baremele de corectare ale 

testelor sunt aduse la cunoştinţa elevilor la începutul testului. 

Cadrele didactice utilizează o gamă variată de strategii de predare, învăţare şi instruire 

practică. Elevii consideră că primesc sprijin în orientarea şcolară şi profesională atât din partea 

dirigintelui cât şi din partea celorlalţi profesori şi a consilierului şcolar. Între cadrele didactice 

şi elevi există relaţii de lucru şi comunicare eficiente, şi sunt încurajaţi să-şi asume propriul 

proces de învăţare. Este asigurată egalitatea şanselor în activitatea de predare-învăţare pentru toţi 

elevii. 

Oferta educaţională a fost agreată de absolvenţii claselor a VIII-a şi de părinţii 

acestora, fiind adaptată anual la cerinţele de pe piaţa muncii. Comunitatea locală are 

disponibilitate de a sprijini învăţământul tehnic, dar un număr din ce în ce mai mic de 

agenţii economici oferă sprijin în realizarea stagiilor de pregătire practică direct la locul de 

muncă. 
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Elevii şcolii provin din medii cu nivel scăzut de educaţie şi cu situaţie materială precară, 

ceea ce explică şi neimplicarea lor în activitatea şcolară şi extraşcolară. Nivelul de pregătire al 

elevilor este scăzut, iar lipsa de motivaţie pentru performanţă este amplificată de numărul mare de 

elevi navetişti cât şi de slaba comunicare a familiilor cu şcoala. Numărul de locuri de muncă este 

mic şi este concentrat mai ales în zona localităţilor urbane. 

Cu toate acestea, şcoala depune eforturi deosebite pentru dezvoltarea profesională şi 

personală a elevilor, atât prin activitatea la clasă, cât şi prin implicarea în programe şi proiecte 

educative, care să-i ajute la inserţia pe piaţa muncii şi formarea continuă a lor. 

 

ANALIZA SWOT 
Tabel nr. 8 

PUNCTE TARI 

 aplicarea corespunzătoare a legislaţiei în 
domeniul educaţiei; centrarea managementului 

școlar pe obiective strategice și pe obţinerea de 

rezultate superioare; dezvoltarea unei culturi 
organizaţionale pozitive și a unui climat de lucru 

motivant; în cele mai multe cazuri, 

managementul școlar și instituţional s-a realizat 

de o manieră activ-participativă și democratică,  
care a permis promovarea iniţiativelor cadrelor 

didactice și a marcat un vizibil salt spre 

profesionalism, reliefând deschiderea spre 
aplicarea programului de descentralizare a 

unităţilor școlare.   aplicarea unui curriculum 

echilibrat, prin armonizarea curriculum-ului 

naţional cu cel local;  

 elaborarea curriculum-ului local în cea mai 

mare măsură prin consultarea elevilor, luând în 

consideraţie nevoile comunităţii, resursele 

umane și cele materiale existente; rezultate 

bune obţinute la sfârşitul anului şcolar şi la 
examenul naţional de bacalaureat; 

 număr mare de elevi participanţi şi premianţi la 

concursurile şi olimpiadele şcolare; 
 centrarea managementului şcolar pe obiective 

strategice şi pe obţinerea de rezultate superioare; 

 dezvoltarea unei culturi organizaţionale pozitive 

şi a unui climat de lucru motivant. 
 aplicarea unui curriculum echilibrat, prin 

armonizarea curriculum-ului naţional cu cel 

local; 
 proiectarea documentelor cadrelor didactice în 

conformitate cu reglementările ghidurilor 

metodologice pentru aplicarea programelor 
şcolare, cu metodica predării fiecărei discipline 

şi respectând particularităţile de vârstă ale 

elevilor; 

  aplicarea corectă a curriculum-ului pentru 
fiecare disciplină cu respectarea programelor 

şcolare.  

 Implicarea Primăriei şi a I.S.J. Vaslui în 
rezolvarea problemelor liceului;  

 Colaborarea eficienta şi promptă cu instituţiile 

administraţiei publice locale şi teritoriale;  

 Încadrarea cu personal didactic calificat, cu 
gradul I şi II, doctorat şi masterat;  

PUNCTE SLABE 
 practicarea redusă a unor trasee 

individualizate de învăţare şi insuficienta 

adaptare a curriculum-ului 

particularităţilor unor categorii speciale de 
elevi ; 

 insuficienta adaptare a curriculum-ului 

particularităţilor unor categorii speciale 

de elevi  
 insuficienta manifestare a inventivităţii şi 

creativităţii pedagogice a cadrelor 

didactice în vederea creşterii motivaţiei 
pentru învăţare a elevilor;  

 cadrul restrâns de resurse financiare care 

nu permite amenajări, facilităţi etc. pentru 
a transforma şcoala într-un centru 

autonom; 

 eficienţa  scăzută  a  activităţilor  de  

formare  continuă  la  nivelul comisiilor 
metodice din unele unităţi de învăţământ 

 Supraîncărcarea fişei postului a 

personalului de conducere, cadre didactice 
etc.;  

 accentuarea uzurii morale şi fizice a bazei 

didactico-materiale în unele situaţii;  

 suprapunerea lucrărilor urgente și 

termene nerealiste pentru unele lucrări 

solicitate;  
 slaba implicare a familiei ca principal 

partener al şcolii;  

 mobilizarea dificilă a resurselor bugetare 

și extrabugetare; 
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 existenţa unor parteneriate funcţionale între 

instituţia de învăţământ şi alte instituţii 

deconcentrate ale statului;  
 îmbunătăţirea sistemului de diseminare a 

informaţiilor cu privire la şcoala şi activităţile ei 

specifice;  

 creşterea transparenţei promovării obiectivelor şi 
ofertelor educaţionale la nivelul diferitelor 

categorii de instituţii; 

 creşterea numărului de programe de parteneriat 

naţional şi internaţional accesate de şcoală. 

 creșterea gradului de implicare a comitetelor 

de părinţi ca principal partener al școlii și în 

coordonarea  relaţiei școala – comunitate. 

OPORTUNITĂŢI  
 promovarea unui cadru legislativ care 

încurajează iniţiativele şcolii şi implicarea 

partenerilor săi sociali;  

 parteneriat funcţional al Colegiului Economic 

“Anghel Rugină” cu autorităţile publice locale 

şi judeţene;  

 creşterea numărului de programe europene 

adresate educaţiei ;  

 intensificarea măsurilor guvernamentale şi a 

facilităţilor acordate elevilor pentru creşterea 

participării şcolare;  

 posibilitatea îmbunătăţirii bazei materiale 

şi realizarea unor programe de dezvoltare 

instituţională  

RISCURI  
 situaţia socio-economică precară a familiilor 

din care provin unii copii / elevi; 

 nivel ridicat de sărăcie la nivelul zonei;  

 instabilitatea economică, creşterea ratei 

șomajului 

 actualul cadru legislativ cu privire la 

formarea, repartizarea şi utilizarea fondurilor 

nu permite o decizie reală a conducătorilor 

unităţilor de învăţământ într-un mod 

stimulativ şi coerent;  

 sporul demografic negativ cu implicaţii în 

dimensionarea reţelei şcolare şi a încadrării 

personalului didactic. 

  

Aspecte rezumative ale analizei de nevoi 

Obiectivul general al şcolii noastre este realizarea unui proces instructiv-educativ de 

calitate în interesul elevului şi a motivării elevilor pentru achiziţionarea unor cunoştinţe teoretice şi 

practice. 

În vederea atingerii obiectivului general politica de personal a şcolii noastre îşi propune următoarele: 

1. Crearea unui climat de siguranţă civică şi libertate spirituală axat mai ales pe activităţi 

intelectuale şi profesionale pentru toate cadrele didactice şi elevi; 

2. Formarea cadrelor didactice în funcţie de nevoile identificate; 

3. Colaborarea cu instituţiile abilitate (Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, Casa Corpului 

Didactic, Ministerul Educaţiei şi Cercetării). 

Activitatea didactică a urmărit în special dezvoltarea competenţelor funcţionale de bază ale 

elevilor, fie pe continuarea studiilor şi/sau încadrarea pe piaţa muncii internă sau externă. 

Aceasta s-a realizat prin centrarea profesorilor pe comportamentele specifice rolului de 

organizator şi mediator al experienţei de învăţare. S-a urmărit sensibilizarea cadrelor privind 

responsabilitatea şcolii faţă de elevi şi implicarea în viaţa comunităţii locale. 

Obiectivul prioritar al activităţii noastre şcolare constă în formarea unei personalităţi active, 

competente, motivate şi creative a elevilor. Specific liceului nostru sunt: relaţia optimă de colaborare 

profesor – elev, climatul şcolar şi orientarea educaţiei spre valori, formarea capacităţilor privind 

adaptabilitatea la schimbările resimţite în economie, administraţie, viaţa socială şi culturală, 

integrarea rapidǎ a absolvenţilor pe piaţa muncii. 
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Din analiza efectuată în Raportul de autoevaluare al CEAC, reies următoarele puncte tari/puncte 

slabe: 

Tabel nr. 9 

Puncte tari cheie 
 Elevii cunosc bine persoanele 

desemnate pentru a-i ajuta, atât la 

studiu cât şi pentru rezolvarea unor 

probleme personale. 
 Există o bună comunicare între 

diriginţi, profesori, şi personalul de 

sprijin. 
 Profesorii demonstrează autoritate 

profesională 

 Evaluarea este bine organizată. 

 Activitatea elevilor este evaluată în mod 
regulat şi detaliat; comentariile îi ajută pe 

elevi să ştie cât de bine învaţă şi cum îşi 

pot îmbunătăţi rezultatele. 

Puncte slabe cheie 
 Planificarea şi desfăşurarea activităţilor didactice 

este clară dar nu foarte eficace. 

 Metodele de lucru sunt adecvate sarcinilor şi le 

îngăduie elevilor să înregistreze un progres satisfăcător. 
 Profesorii ajută elevii să îşi planifice în mod 

eficient timpul. 

 Elevii mai slabi au posibilităţi pentru a obţine ajutor 
suplimentar, dar foarte puţini folosesc această 

oportunitate 

 Nu există informaţii suficiente privind activitatea 

absolvenţilor. 

 Se folosesc într-o măsură prea mare metode de predare 

care solicită prea puţin iniţiativa proprie a elevilor, 

abilităţile lor practice. 

 

2.3.2. MATERIALE ŞI RESURSE DIDACTICE 
 

Baza materială a şcolii, este modernizată şi adaptată unui proces de învăţământ eficient şi de 

înaltă calitate. Indicele  de încărcare a şcolii  indică faptul că numărul sălilor de clasă  acoperă 

numărul claselor de elevi, laboratoarele şi cabinetele şcolare, acoperă necesarul utilizării în 

conformitate cu destinaţia lor în procesul de învăţământ. 

 Colegiul Economic “Anghel Rugină“ Vaslui, are un număr de 20 săli de clasă, opt 

laboratoare (laborator tehnologic, laborator turism, laborator comert, chimie, fizică, 3 

laboratoare de informatică), cabinet psihopedagogic, cabinet proiecte europene, cabinet socio-

umane, cabinet limbi moderne, o bibliotecă ce deţine un număr de 17286 cărţi, cabinet 

multimedia, teren de sport şi sală de sport. 
 

INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE 
Tabel nr. 10 

Nr

. 

crt

. 
 

Tipul de spaţiu 

 

Număr 

spaţii 
 

Suprafaţă 

(mp) 
 1. 

 

Săli de clasă /grupă 

 

19 

 

 

2955 m² 2. 

 

Cabinete 

 

8 

 3. 

 

Laboratoare 

 

8 

 4. 

 

Sală şi teren de educaţie fizică şi sport 

 

2 

 5. Cancelarie 1  

 

Unitatea funcţionează cu un număr de 2 schimburi, durata orei de curs/ activităţilor 

didactice fiind de 50 minute, iar a pauzelor/ activităţilor recreative fiind de 10 minute. 

 

INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE 

Tabel nr. 11 

Nr. 

crt. 

 

Tipul de spaţiu 

 

Număr 

spaţii 

 

Suprafaţă (mp) 

 

1. 

 

Bibliotecă şcolară / centru de informare şi documentare 

 

1 205 
2. Spaţii sanitare 

 

8 255 
3. 

 

Spaţii depozitare materiale didactice 

 

 

 

7 548 

   

Condiţiile şi mediile de învăţare trebuie îmbunătăţite periodic. Elevii au acces la toate 

facilităţile existente şi există în spaţiul şcolii noastre un sentiment de siguranţă în rândul elevilor şi 

al personalului. Spaţiile şcolare administrative şi auxiliare îndeplinesc standardele. Se încearcă 
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în limita fondurilor financiare existente personalizarea, dotarea decorarea spaţiului şcolar. 

Membrii personalului care nu deţin o calificare sunt sprijiniţi prin activităţi metodice sau prin 

cursuri şi forme de specializare sau recalificare. 

Din analiza efectuată în Raportul de autoevaluare al CEAC, reies următoarele puncte tari/puncte 

slabe: 

Tabel nr. 12 

Puncte tari cheie 
 Facilităţile de tipărire şi multiplicare permit 

profesorilor să realizeze un bun suport 

tipărit pentru cursuri. 

 Biblioteca este, echipată bine şi este 

folosită atât de elevi cât şi de profesori. 

 Elevii cu mobilitate redusă au acces uşor în 

toate zonele unităţii  

 Elevii şi personalul au acces uşor şi liber la 

echipamente de calcul moderne, 

disponibile în multe laboratoare. 

 

Puncte slabe cheie 
 

 O parte din spaţiile unităţii nu oferă 

facilităţi de învăţământ corespunzătoare. 

 Spaţiile destinate învăţării sunt suficient 

de mari,dar au personal auxiliar 

insuficient ca să ofere elevilor acces 

uşor la materialele de îndrumare. 

 

 

Baza materială a şcolii, este modernizată şi adaptată unui proces de învăţământ 

 eficient şi de înaltă calitate. 

Au fost reamenajate sălile de clasă, laboratoarele de fizică, chimie și biologie. Laboratoarele 

de informatică au fost  dotate cu o reţea de 30 calculatoare moderne, prin programul finanţat de 

Primăria municipiului Vaslui. Pentru completarea logisticii necesare bunei desfăşurări a procesului 

instructiv au fost dotate cu calculatoare: biblioteca, secretariatul, contabilitate și  cabinetul de 

consiliere psiho-pedagogică. 

Laboranţii sprijină profesorii în asigurarea bunei desfăşurări a procesului instructiv-educativ 

pregătind materialul didactic demonstrativ pentru lecţii şi lucrări de laborator, participă la efectuarea 

experienţelor şi lucrărilor de laborator în timpul lecţiilor, verifică permanent starea de funcţionare a 

aparaturii din dotare asigurând utilizarea acesteia în bune condiţii şi  respectarea regulilor de protecţia 

muncii în laboratoare. Menţionăm că orele din planul de învăţământ de la disciplinele INFORMATICǍ 

ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR, se desfăşoară, după un grafic, în trei 

laboratoare de specialitate dotate cu calculatoare moderne prin programul finanţat de M.E.N și 

Primăria Vaslui. Activităţile didactice la toate disciplinele de învăţământ, s-au desfăşurat pe baza 

planificărilor calendaristice întocmite în conformitate cu programele şcolare. 

Din analiza activităţii la nivelul fiecărei comisii metodice se constată că obiectivele sunt 

realizate, că fiecare cadru didactic adoptă strategiile didactice la condiţiile existente în fiecare 

colectiv de elevi. Fiecare profesor a sprijinit elevii atât în alegerea manualelor cât şi în achiziţionarea 

acestora.  Categoriile de spaţii didactice şi repartizarea lor pe elev: 

 

Nr. 

crt. 

Categorii spaţii şcolare 
U.M 

mp mp-

/elev 

Norma 

naţională 

Suprafaţă totală 1130   

1.  Săli clasă 19 1000 2,13 2,16 

2. Laboratoare 8 320 1,33 2,16 

3. Spatii administrative 5 210   

4. Teren sport 1 1800 330  

5. Sala sport+anexe 1 262   

7. Spaţii recreere/ Curtea liceului 1 600   

 
Tabel 13 – Dotarea cu spaţii a Colegiului Economic “Anghel Ruginǎ” Vaslui 
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2.3.3 RESURSELE UMANE 

Colectivul didactic este alcătuit în anul şcolar  2019-2020 din: 60 cadre didactice,  6 personal 

didactic auxiliar și 7 personal nedidactic. 

  O mare parte dintre aceşti profesori au lucrări publicate în reviste de specialitate, sunt autori 

de cărţi de specialitate, alţii sunt inspectori şcolari, metodişti ai C.C.D - ului, doctori în ştiinţe, 

responsabili de cercuri metodice, profesori care sprijină apariţia unor reviste, etc.  

Media de vârsta în şcoala noastră este de 35 de ani. Majoritatea celor cu gradul II şi 

definitivat sunt înscrişi la treapta de perfecţionare didacticǎ superioară, masterate, doctorate, studii 

postuniversitare. Peste 80% din cadrele didactice cunosc o limbă de circulaţie internaţională (engleză, 

franceză), 100% ştiu să utilizeze calculatorul în activităţile didactice. 

În anul şcolar 2019-2020, resursele umane ale şcolii sunt următoarele: 
 

PERSONAL DIDACTIC DE CONDUCERE 
Tabel nr. 14 

Numele si 

prenumele 

Funcţia Gradul 

didactic 
 

Vechime 

la catedră 

Documentul 

de numire 

în funcţie 

Modalitatea 

numirii pe 

funcţie 

Unitatea de 

învăţământ la 

care este titular 

POPESCU 

DANIELA 

director I 24 1064/23.12.20

16 

concurs Colegiul Ec. 

„A. Rugina” 

Vaslui NIŢICĂ 

MIHAELA 

director 

adjunct 

I 23 742/23.08.2019 detaşare 

 

 

PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE 
Tabel nr. 15 

 

Număr 

total de 

catedre 

didactice 

 

Număr de 

norme 

întregi 
/posturi 

 

Număr de 
cadre didactice 

cu norma de 

bază în 
unitatea de 

învăţământ 

Număr cadre 
didactice 

titulare ale 

unităţii de 
învăţământ 

 

Număr de cadre 
didactice calificate / 

procent din numărul 

total al cadrelor 
didactice 

 

 

Număr de cadre 

didactice necalificate 

/procent din numărul total 
al cadrelor didactice 

 
60 36 44 45 60 / 100% 0% 

 

DISTRIBUŢIA PE GRADE DIDACTICE  

A PERSONALULUI DIDACTIC ANGAJAT 

Tabel nr. 16 

Număr personal didactic calificat: 

 

Număr personal 

didactic 

 

Cu doctorat 

echivalat cu 
gradul I 

 

gradul I 

 

gradul II 

 

cu definitivat 

 

fără 

definitivat 
 

Necalificat 

 

5 37 10 5 3 0 

 

Distribuţia pe grupe de vechime a personalului didactic angajat 
Tabel nr. 17 

 

 

Vechime 

 

 

debutant 

 

 

1-5 ani 

 

 

6-10 

ani 

 

 

11-15 ani 

 

 

16-20  

ani 

 

 

21-25 

ani 

 

 

Peste 25 

 

- în învăţământ 
 

1 3 7 11 12 13 13 
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PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR 

Tabel nr. 18 

CATEGORIE DE 

PERSONAL 

 

Număr de 

persoane 

încadrate 

 

Număr de 

persoane 

calificate 

 

Număr de 

norme 

pentru 

fiecare 

categorie 

de 

personal 

 

Numărul de personal este: 

sub 

normativele 

privind 

încadrarea 

categoriei 

respective 

de personal 

la nivelul 

normativelor 

privind 

încadrarea 

categoriei 

respective de 

personal 

peste 

normative 

le privind 

încadrarea 

categoriei 

respective 

ADMINISTRATOR 

FINANCIAR I-S 

1 1 1 - 1 - 

ANALIST 

PROGRAMATOR IV 

1 1 1 - 1 - 

SECRETAR I-A 2 2 2 - 2 - 

LABORANT  2 2 2 - 2 - 

BIBLIOTECAR I - - 1 1 - - 

ADMINISTRATOR 
FINANCIAR 

PATRIMONIU 

- - 1 1 - - 

 

PERSONALUL NEDIDACTIC 
Tabel nr. 19 

CATEGORIE DE 

PERSONAL 
 

Număr de 

persoane 
încadrate 

 

Număr de 

persoane 
calificate 

 

Număr de 

norme 
pentru 

fiecare 

categorie 

de 
personal 

 

Numărul de personal este: 

sub 
normativele 

privind 

încadrarea 
categoriei 

respective 

de personal 

la nivelul 
normativelor 

privind 

încadrarea 
categoriei 

respective de 

personal 

peste 
normative 

le privind 

încadrarea 
categoriei 

respective 

INGHRIJITOR 3 3 3 - 3 - 

PAZNIC 2 2 2 - 2 - 

FOCHIST 2 2 2 - 2 - 

 

2.3.4. REZULTATELE ELEVILOR 
 

Colegiul Economic “Anghel Rugină” Vaslui a gestionat cu maximă responsabilitate problemele 

specifice  procesului instructiv-educativ, punând accent pe următoarele direcţii: 

- atingerea standardelor curriculare de către toate categoriile de elevi din şcoală, la toate 

disciplinele de învăţământ, cu prioritate la disciplinele de bacalaureat; 

- creşterea calitativă a prestaţiei cadrelor didactice prin participarea la activităţi de 

perfecţionare şi formare profesională continuă în instituţii din România şi din U.E.; 

- modernizarea bazei didactico – materiale prin programe europene şi parteneriate; 

- dezvoltarea sistemului de parteneriat la nivel local, judeţean, regional, european şi realizarea 

de proiecte cu finanţări diverse (cu sprijinul unor fundaţii, asociaţii, instituţii de cultură) 

pentru îmbunătăţirea abilităţilor profesionale şi tehnice ale elevilor în vederea integrării lor pe 

piaţa muncii; 

Activitatea concretă formativ-educativă din şcoală s-a desfăşurat în strânsă concordanţă cu 

obiectivele din Planul Managerial aprobat de Consiliul profesoral, cu prevederile Legii 

Invăţământului nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a celorlalte acte normative, 

metodologii şi instrucţiuni primite de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, în concordanţă cu 

documentele de reformă propuse de Guvernul României, respectiv Ministerului Educaţiei Naţionale. 

Activitatea Colegiului Economic „Anghel Rugină” Vaslui s-a desfăşurat pe baza Planului 

managerial anual, a planurilor manageriale semestriale, a planurilor întocmite la nivelul catedrelor şi 

comisiilor, a compartimentelor funcţionale organizate la nivelul unităţii. 
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Conducerea liceului a vizat anumite obiective începând cu cel care a vizat proiectarea şi 

organizarea activităţii didactice, pregătirea elevilor pentru examenele naţionale, îmbunătăţirea 

activităţii educative, înnoirea strategiilor de predare, stimularea activităţii de performanţă, creşterea 

calitativă a managementului şcolar, dezvoltarea bazei materiale, colaborarea şcolii cu familia, 

derularea proiectelor/ programelor europene în condiţii optime şi dezvoltarea în continuare a 

cooperării europene, formarea/ perfecţionarea continuă a cadrelor didactice, dezvoltarea profesională, 

control şi evaluare conform planurilor manageriale. 

Pornind de la considerentele enumerate mai sus, de la sugestiile echipei de control a ISJ 

Vaslui, activităţile catedrelor/comisiilor metodice şi permanente  care funcţionează în şcoală au fost 

atent monitorizate de către echipa managerială, atât în evaluările în vederea acordării calificativelor 

anuale, a asistenţelor cât şi în cadrul Consiliului de Administraţie din unitate. 

La selectarea CDŞ-ului, la elaborarea curriculumului în dezvoltare locală s-a avut în vedere 

faptul că este nevoie de persoane avînd competenţe adaptate noilor tehnologii. 

Pe baza asistenţelor efectuate la ore, la activităţile comisiilor şi colectivelor de catedră, pe 

baza rapoartelor prezentate de şefii de catedră, se pot face câteva observaţii generale asupra activităţii 

desfăşurate în anul şcolar anterior se pot observa următoarele: 

 planificările calendaristice au fost corect întocmite în acord cu programa fiecărui obiect şi 

conform reglementărilor în vigoare; de asemenea, programele pentru disciplinele din curriculum-ul la 

decizia şcolii şi curriculum în dezvoltare locală au fost întocmite cu simţ de responsabilitate de către 

profesorii de la catedra de discipline economice; 

 materia programată a fost parcursă integral şi ritmic, tezele au fost date şi trecute în termenul 

stabilit, temele de recapitulare finală au vizat operaţionalitatea şi aplicabilitatea noţiunilor teoretice;  

 au existat preocupări pentru procurarea materialului bibliografic (manuale, lucrări de specialitate)  

necesare în documentarea pentru lecţii; 

 demersul didactic practicat, este cel ştiinţific, centrat pe competenţe (de comunicare în limba 

română/ limbi străine, profesionale, sociale, deprinderi de igienă, ecologice, motrice, dezvoltarea 

potenţialului fizic etc.); 

 de asemenea, din asistenţele efectuate se remarcă străduinţa profesorilor din şcoala noastră de a 

adapta strategiile didactice în funcţie de obiective şi resursele disponibile la particularităţile clasei, de 

a aborda o gamă variată de metode didactice clasice şi moderne cu accent pe cele activ-participative, 

folosirea de mijloace moderne prin utilizarea laboratorului multimedia în diversificarea permanentă a 

metodelor de predare-învăţare-evaluare. 

 

SITUAŢIA ABSOLVENŢILOR PROMOȚIEI 2019 DE LA COLEGIUL ECONOMIC 

„ANGHEL RUGINĂ” VASLUI LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 2019 

Tabel nr. 20 REZULTATE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT -2019 

În urma analizei rezultatelor obtinute de absolventii nostri la examenul de Bacalaureat din 

sesiunea iunie –iulie 2019, am constatat că elevii noştri se plasează, ca rezultate la examenul de 

bacalaureat sesiunea iunie - iulie 2019, peste nivelul judetean, avand o promovabilitate de 75.55%.  

 

 

CLASA 

Număr 

absolventi 

promotia 

2018-2019 

Înscrişi la 

examenul de 

bacalaureat 

 

Numar elevi 

neprezentați 

Număr 

elevi 

promovaţi 

Număr 

elevi 

respinşi 

Procent 

promovabilitate 

% 

a XII-a A 23 23 - 18 5 78,26 

a XII-a B 23 23 1 18 5 81,81 

a XII-a C 35 35 - 33 2 94,28 

a XII-a D 24 24 1 20 4 86,95 

a XII-a E 21 20 - 13 7 65 

a XII-a F 21 21 1 15 6 75 

a XII-a G 18 14 2 6 8 50 

a XII-a H 21 18 3 11 7 73,33 

a XII-a I 20 15 5 2 13 20 

TOTAL 206 193 13 136 57 75,55 
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SITUAŢIA CANDIDAŢILOR DE LA COLEGIUL ECONOMIC „ANGHEL RUGINĂ” 

VASLUI LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 2019 

Tabel nr. 21 
SESIUNEA 

INSCRISI 
PROMOVABILITATE 

% 
PREZENTI NEPREZENTATI RESPINSI 

RESPINSI 

CU MEDII 

REUSITI 

 

IULIE 182 69.66  178 4 54 16 124 

AUGUST 87 31,94  72 15 51 22 23 

TOTAL 269 57,2  250 19 105 38 147 

Pentru creşterea procentului de promovabilitate la examenele naţionale se propune următoarea 

strategie: 

Tabel nr. 22 

Actiuni pentru atingerea obiectivului: 

Creşterea procentului de promovabilitate la examenele naţionale cu cel 

puţin 5% 

Termene  

 

 

Responsabili  

1.Informarea elevilor privind metodologia de organizare a examenului 

de bacalaureat şi al celui de competenţe profesionale 

2.Elaborarea şi aplicarea testelor de evaluare iniţială, cu subiecte 

comune stabilite la nivelul şcolii 

3.Pregătirea suplimentară a elevilor cu rezultate slabe  

4.Monitorizarea evolutiei elevilor de către diriginţi şi părinţi 

5.Elaborarea şi aplicarea testelor de evaluare finală, cu subiecte comune 

stabilite la nivelul şcolii 

Permanent  

 

Septembrie 

 

Permanent 

 

Periodic 

Diriginţii cls. 

IX-XII 

Şefi com. met. 

 

Şefi com. met. 

Dirig., Părinţii 

 

Şefi com. met. 

 

SITUAŢIA REZULTATELOR LA CONCURSURI ȘI OLIMPIADE SCOLARE 

 COLEGIUL ECONOMIC „ANGHEL RUGINĂ” VASLUI – AN ȘCOLAR 2018 2019 

 La concursurile şi olimpiadele şcolare s-au obţinut, în anul şcolar 2018-2019, peste 190 de 

premii care scot în evidenţă faptul că în unitatea noastră dascălii  îşi fac  meseria cu pasiune si 

devotament profesional. 

Tabel Nr. 23 Situația rezultatelor obţinute la concursurile şcolare si extraşcolare 2018-2019 
Nr.crt Nivelul 

Concursului 

Premiul 

I 

Premiul 

II 

Premiul 

III 

Mentiune Premiul 

Special 

Participare 

 

TOTAL 

1.  International 4 0 0 0 0 2 6 

2.  National 4 3 2 2 2 1        14 

3.  Regional  3 4 1 3 0 2 13 

4.  Interjudetean 6 4 4 6 0 0 20 

5.  Judetean 10 14 9 9 0 0 42 

6.  Local 11 11 10  17 0 2 50 

7.  TOTAL 38 40 30 37 2 7 145 

 

Fig. nr. 1 Situația  rezultatelor obţinute la concursurile şcolare si extraşcolare-2018-2019 
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SITUAȚIA REZULTATELOR OBŢINUTE LA OLIMPIADELE ŞCOLARE  

 ÎN ȘCOLAR 2018-2019 

Tabel nr. 24 

Nr.crt Nivelul 

olimpiadei 

Premiul 

I 

Premiul 

II 

Premiul 

III 

Mentiune Premiul 

Special 

Participare 

 

TOTAL 

1.  National 2 2 0 1 0 2 7 

2.  Judetean 8 6 7 3 0 1 25 

3.  Local 8 10 5 3 0 0 26 

4.  TOTAL 18 18 10 4 0 3 58 

 

 
Fig. nr.2 Situația centralizatǎ a rezultatelor obţinute la olimpiadele şcolare - an școlar 2018-2019 

 

În urma centralizării rezultatelor obtinute la concursurile școlare și extrascolare s-a constatat că 

s-au obtinut 145 de premii, mențiuni, diplome de merit și de participare. 

La nivel internațional, 7% dintre participanți au obtinut premiul I si 33% diplome de participare. 

La nivel national, s-au obtinut rezultate deosebite la toate discipinele și modulele de specialitate  

(29% - premiul 1, 22% -premiul al II-lea,  14% premiul al III-lea si 14% mențiuni ) 

Din cei 13 elevi participanți la concursurile regionale,  23 % au obtinut premiul 1 , 31% 

premiul al II-lea, 8% premiul al III-lea, 23 % mențiuni și restul diplome de participare. 

La concursurile școlare și extrașcolare de la nivel interjudețean au participat 20 de elevi. 30 % 

dintre aceștia au obtinut premiul I, 20 % premiul al II-lea, 20 % premiul al III-lea și 30 % mențiuni. 

Din cei 42 de elevi participant la concursurile organizate  la nivel județean, 24 % au obținut 

premiul I, 33 % premiul al II-lea, 22% premiul al III-lea și 21% mențiuni. 

Din cei 7 participanți la olimpiadele școlare organizate la nivel național în anul școlar 2018 – 

2019, 28 au obtinut premiul I, 29 % premiul al II-lea, 14 % mențiuni  și 29 % diplome de participare  

Pentru implicarea elevilor în activităţi extraşcolare si obtinerea unor noi performanţe se  

propune următoare strategie: 

Tabel nr. 25 

Actiuni pentru atingerea obiectivului: 

Creşterea procentului de implicarea a elevilor în activităţi 

extraşcolare cu cel puţin 5% 

Termene  

 

 

Responsabili  

1. Informarea elevilor privind concursurile judeţene, regionale, 

naţionale şi internaţionale la cre pot să se înscrie. 

2. Pregătirea suplimentară a elevilor dornici să participe la 

concursuri 

3. Monitorizarea evoluţiei elevilor participanţi 

Permanent  

 

 

Colectivul de 

profesori 
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Rata abandonului şcolar 
Rata abandonului şcolar este un indicator important în cadrul politicilor de coeziune 

economică şi socială, în strânsă legătură cu accesul la educaţie şi pentru evaluarea gradului 

de retenţie a tinerilor în educaţie. Se observă în anul şcolar 2018-2019, o rată a abandonului 

şcolar de doar 0,25%.  

Rata de succes 

Ratele de succes în anul şcolar 2018-2019, la examenele finale de certificare a 

competenţelor profesionale (examenele de obținete a atestatullui de competenţe profesionale la 

liceul tehnologic) se apropie de (sau chiar ating) 100% în majoritatea cazurilor.  

Cheltuieli publice pe elev 

Valorile acestui indicator extrem de important pentru planificarea resurselor necesare 

dezvoltării învăţământului IPT au fost deduse din raportările statistice ale inspectoratelor 

şcolare, nefiind defalcate pentru învăţământul IPT. 

Analizând acest indicator se pot observa unele tendinţe şi trage unele concluzii : 

- cheltuielile publice curente/elev au crescut în ultimii ani la toate nivelurile, ca urmare a 

indexării salariilor şi a scăderii numărului de elevi pe clasa (a scăzut şi Populaţia şcolară); în 

structura cheltuielilor ponderea cea mai mare o reprezintă costurile pentru învăţământul liceal. 

- cheltuielile pentru liceul tehnologic sunt mai mari; 

- creşterea componentei locale a bugetului în structura cheltuielilor publice curente/elev; 

- costul mediu pe elev diferă de la o şcoala la alta pe aceleasi pe nivele şi trepte de 

învăţământ. Diferenţele între şcoli sunt determinate de cheltuielile cu salariile care diferă de la o 

unitate la alta în funcţie de vechimea în învăţământ şi sporurile acordate la salariile de baza. 

Apar diferenţe şi pe trepte de învăţământ , pe mediul rural şi urban cauzate în primul rând de 

numărul de elevi/ norma didactica, didactic auxiliar şi nedidactic şi de intensitatea eforturilor 

bugetare locale de alimentarea a şcolilor cu fonduri pentru cheltuieli materiale 

- din analiza centralizată a datelor reiese că şcolile cu efective mici de elevi au un nivel mai 

ridicat al acestui indicator decât cele cu efective mai mari de elevi . 

În multe localităţi din zonele sărace şi cu grad ridicat al şomajului consiliile locale nu 

dispun de resurse materiale proprii capabile să susţină cheltuielile materiale curente şi de dezvoltare 

ale şcolii. 

 

2.3.5. ACTIVTĂŢI  EXTRACURRICULARE 

2.3.5.1. Principalele activităţi/proiecte/programe locale, județene și naționale 

 în care a fost implicată şcoala și personalul didactic al şcolii 
 

             În anul şcolar 2018-2019, activitatea educativă şcolară şi extraşcolară a fost complexă, 

bazându-se pe o bună comunicare între elevi, cadre didactice şi partenerii implicaţi în actul 

educaţional. 

Activităţile extracurriculare au contribuit la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 

dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 

liber. Având un caracter atractiv, elevii au  participat într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 

însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi.     

           Activitatea educativă din cadrul Colegiului Economic „Anghel Rugină”Vaslui a urmărit, în 

acest an şcolar, îndeplinirea următoarelor obiective prioritare: 

 Recunoaşterea activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune fundamentală a 

procesului instructiv – educativ; 

 Permanenta actualizare a conţinutului învăţării şi accentuarea dimensiunii educative a 

acestuia; 

 Întărirea statutului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca spaţiu de dezvoltare 

personală; 

 Recunoaşterea educaţiei non-formale ca spaţiu aplicativ pentru educaţia formală; 

 Profesionalizarea activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin dezvoltarea acesteia pe 

tipuri de educaţie complementară; 
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 Creşterea vizibilităţii eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin prevenirea 

şi reducetea fenomenelor antisociale, de abandon şcolar, absenteism şi analfabetism;  

 Formarea resursei umane în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare; 

 Asigurarea eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin monitorizarea şi 

evaluarea impactului acesteia în comunitate. 

           S-au desfăşurat o serie de activităţi educative care au avut rolul de a îmbina activitatea 

informativă cu cea formativă, de a forma şi de a dezvolta personalitatea elevilor, dar şi de a marca 

marile evenimente care s-au desfăşurat în această perioadă. 

Tabel nr. 26 ACTIVITĂȚI EDUCATIVE 

 

Nr. 

Crt 

Titlul activității Perioada de 

desfășurare 

Grup țintă 

Elevii clasei 

Coordonatori 

1. „English and American movies”-

Ziua Europeană a Limbilor moderne 

26 septembrie 

2018 

a IX-a C Prof. Chitic Emanuel 

2. Ziua Mondială a Turismului 28 septembrie 

2018 

a IX-a E Prof. Pracsiu Tinca 

Daniela 

3. Săptămâna Europeană a Sportului 23-30 

septembrie 

2018 

IX-XII Prof. Săvescu Carmen 

Prof.Anuşca-Doglan 

Cristian 

 

4. 

Ziua Europeană a Sportului Şcolar 28 septembrie 

2018 

IX-XII Prof. Săvescu Carmen 

Prof.Anuşca-Doglan 

Cristian 

5. „Educaţie şi educatori”-Ziua 

Mondială a Educaţiei 

05 octombrie 

2018 

IX-XII Prof. Clisu Adina 

Prof. Chiriţa Silvia 

6. „Vreau să ajut” 13 noiembrie 

3018 

a XII-a Prof. Garabet Diana 

Monica 

7. Ziua Internaţională a Toleranţei 16 noiembrie 

2018 

a X-a D Prof. Muntianu Mariana 

8. „Prietenia construieşte, violenţa 

distruge!” 

19 noiembrie 

2018 

IX-XII Prof.Bughiuş Gabriela 

9. „La mulţi ani, Românie dragă!” 29 noiembrie 

2018 

IX-XII Prof.Cosovanu M. 

Prof. Păcuraru C. 

Prof. Arhire S. 

Prof. Danu D. 

Prof. Nicu C. 

Prof. Clisu A. 

Prof. Pracsiu D. 

Prof. Tanasă A. 

10. „Unirea economică a Principatelor 

Române” 

29 noiembrie 

2018 

a XII- a I  

a XI-a H 

Prof. Casandra Ana 

Prof. Diaconu Oana 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

Balul Bobocilor 7 decembrie 

2018 

 

 

 

 

IX-a şi  

a XI-a 

 

 

 

 

Prof. Săvescu C. 

Prof. Casandra R. 

Prof. Damian L. 

Prof. Niţică M. 

Prof. Nicu C. 

Prof. Filip A. 

Prof.Păcuraru C. 

Prof. Ştefan I 

12. „Poezia iernii” 14 decembrie 

2018 

 a IX-a şi a 

XI-a 

Prof. Ştefan Ionela 
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13. „Tradiţii de Crăciun” 21 decembrie 

2018 

IX-XII Prof. Popescu D. 

Prof. Păcuraru C. 

Prof. Stâncăcianu F. 

Prof. Stâncăcianu I. 

Prof. Bughiuş G. 

Prof. Arhire S. 

Prof. Clisu A., Chiriţa S. 

14. „Mihai Eminescu, omul şi poetul, în 

pagini de memorialistică” 

15 ianuarie 

2019 

Elevii claselor 

IX-XII 

Prof. Ştefan Ionela 

Prof. Clisu Adina 

15. „Uniţi în cuget şi-n simţiri!” 23ianuarie 2019 IX-XII Prof. Clisu Adina 

16. „O vorbă frumoasă-un zâmbet”  februarie 2019 a XII-a Prof. Garabet Diana  

17. „Sărbătoarea mărţişorului” 1 martie 2019 a X-a G Prof. Păcuraru Cristina 

18. „Farmecul străvechi al sărbătorilor 

de primăvară” 

27 martie 2019 a X-a C Prof. Ştefan Ionela 

19. „Distruge zidul indiferenţei! Traficul 

de persoane poate fi prevenit” 

27 martie 2019 a XII-a C şi 

a XII-a D 

Prof. Bughiuş Gabriela 

20. „Ora Pământului” 30 martie 2019  IX-XII Prof. Păcuraru Cristina 

21. „De la şcoală pe piaţa muncii” 11 aprilie 2019 a XII-a Prof. Bughiuş Gabriela 

22. „Tradiţii şi obiceiuri pascale” aprilie 2019 IX-XII Prof. Clisu Adina 

23. „Cum să nu devenim victimele 

infracţiunilor. Violenţa-un răspuns la 

neadaptare” 

15 aprilie 2019 a IX-a A  

 a IX- a F 

Prof. Bughiuş Gabriela 

24. „Media şi manipulare” 13 aprilie 2019 a X-a C Prof. Ştefan Ionela 

25. „Iaşi-oraşul studenţiei tale” 14.04.2019 a IX-a A  

 a XI-a A 

Prof. Leuştean C. 

Prof. Damian L. 

26. „La multi ani, Europa!” 9 mai 2019 a XII-a Prof. Garabet Diana  

27. „E frumos la mate-info!” mai 2019 a IX –a A 

a XI-a A 

Prof. Leuştean Cristina 

Prof. Damian Liliana 

28. „Pod între generaţii” 30 mai 2019 a X-a C Prof. Dragoş Ponea 

29. „Nu lăsa tutunul să-ţi taie respiraţia! 

Alege să fii sănătos!” 

15 mai 2019 a X-a F şi a 

X-a G 

Prof. Bughiuş Gabriela 

30. 

 

„Vizită la SC SAFIR SRL” 28 mai 2019 a X-a F  

 a X-a D 

Prof. Muntianu M. 

Prof. Paraschiv M. 

31. „Drumeţie pe vechiul drum al 

Huşului” 

29 mai 2019 a X-a C 

 

Prof. Ponea Dragoş 

32. „Prevenirea consumului de droguri” mai 2019 Elevii clasei 

a IX –a A 

Prof. Bughiuş Gabriela 

Prof. Leuştean Cristina 

33. „Pe drumuri de munte” mai 2019 a XI- a E 

 a XI –a H 

Prof. Diaconu Oana 

Prof. Filip Alexandru 

34. „Prevenirea consumului de droguri” mai 2019 a IX –a D 

 a IX-a G 

Prof. Bughiuş Gabriela 

35. „Vizită la ISU Vaslui” mai 2019 a XI-a A Prof. Damian Liliana 

36. „Pe urmele strămoşilor” iunie 2019 a X-a D Prof. Muntianu Mariana 

37. „Romane ale formării” mai 2019 a IX-a F Prof. Ştefan Ionela 

38. „Campionii” 27 mai 2019 a X-a Prof. Anuşca-Doglan 

Cristian 39. „Vaslui, vatră de istorie” 28 mai 2019 a X-a E 

40. „Cinste eroilor neamului” 25 mai 2019 IX-XII Prof. Litră Corina 

Prof. Danu Doina 

41. ,,Un mediu mai curat!” iunie 2019 a X-a E Prof. Anuşca-Doglan 

Cristian 
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Tabel nr. 27  Proiecte educaționale 

Nr. 

Crt 

Titlul proiectului Poziție CAEN/ 

CAERI/ CAEJ 

Coordonatori Parteneri 

1. 

 

Proiectul de mobilitate în 

domeniul educaţiei adulţilor 

Erasmus+KA1 „Învaţă, 

cunoaşte şi ajută!”, nr. de 

referinţă 2018-RO01-KA104-

047526 

Proiect 

Erasmus+ 

 

Prof. Volocariu 

Doina 

 

 

 

 

 

2. Proiectul Erasmus +/Formare 

profesională (VET) 

„Internship-from theory to 

professional skills”  

Proiect 

Erasmus+ 

 

 

Prof. Pracsiu 

Tinca Daniela 

 

Braga Mob- IMM din 

Portugalia 

 

3. Proiectul ROSE „Hai la 

şcoală!”-acord de grant nr. 

SGL/RI/265/27.06.2017 

 

Proiect cu 

finanţare 

externă  (MEN-

UMPFE) 

Prof. Popescu 

Daniela 

MEN-UMPFE 

 

4. 

 

Festivalul Internaţional de 

Ştafete, Parcursuri Aplicative şi 

Dans „Fairplay” 

 

CAEN 2019, 

poziția 115 

Prof. Popescu 

Daniela 

Prof. Săvescu 

Carmen 

Prof.Anuşca-

Doglan Cristian  

-Asociaţia Judeţeană 

Sportul pentru Toţi 

-Direcţia Judeţeană 

pentru Sport şi Tineret 

Vaslui 

-Palatul Copiilor Vaslui 

5. „Reuşim împreună!” CAEJ 2018-

2019, poziția 

107 

Prof. Volocariu 

Doina 

Prof. Arhire 

Simona 

Prof. Garabet 

Monica 

Prof. Tanasă 

Alina 

-Liceul Tehnologic „Ion 

Mincu”-Vaslui 

-Liceul cu Program 

Sportiv-Vaslui 

6. „Ştergând colbul de pe cronice 

bătrâne…” 

CAEJ 2018-

2019, poziția 

108 

Prof. Popescu 

Daniela 

Prof. Niţică 

Mihaela 

Prof. Păcuraru 

Cristina 

-Biblioteca Judeţeană 

„N. M Spătarul” Vaslui 

-Muzeul Judeţean 

„Ştefan cel Mare”Vaslui 

-Liceul Tehnologic „Ion 

Mincu”Vaslui 

-Şcoala Gimnazială Nr. 1 

Puşcaşi 

7. „Cupa 1 Decembrie” CAEJ 2018-2019, 

poziția 261 

Prof. Săvescu 

Carmen 

-Asociaţia Judeţeană 

Sportul pentru Toţi 

-Direcţia Judeţeană 

pentru Sport şi Tineret 

Vaslui 

8. Cupa „Prietenia” la fotbal CAEJ 2018-

2019, poziția 262 

Prof. Anuşca-

Doglan Cristian 

9. Tetratlonul vacanţei 

 

 

CAEJ 2018-

2019, poziția 

263 

Prof. Anuşca-

Doglan Cristian 

-Asociaţia Judeţeană 

Sportul pentru Toţi 

-DJST Vaslui 

 

10. 

„Prietenii matematicii” CAEJ 2018-

2019, poziția 289 

Prof. Garabet 

Diana Monica 

- 

 

11. „Calitatea vieţii şi sănătatea 

mediului” 

CAEJ 2018-

2019, poziția 290 

Prof. Popescu 

Daniela 

-Asociaţia Judeţeană 

Sportul pentru Toţi 

-CCD Vaslui 
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12.  Proiectul educaţional SNAC 

„Şanse egale pentru toţi” 

- Prof. Garabet 

Monica Diana 

-Centrul Şcolar de 

Educaţie Incluzivă „E. 

Polihroniade”-Vaslui 

13. Proiectul educaţional SNAC 

„Oferind, devenim mai buni!” 

- Prof. Volocariu 

Doina 

-Centrul Şcolar de 

Educaţie Incluzivă „E. 

Polihroniade”-Vaslui 

14. Proiectul educaţional „Ora de 

net” 

- Prof. Chiriţescu 

Carmen 

Organizaţia „Salvaţi 

copiii” 

Prof. Leuştean 

Cristina 

15. Proiectul „Code Week” - Prof. Chiriţescu 

Carmen 

Progress Fondation 

16.  Concurs „STOP Bullying-ului” 

(Spune NU intimidării) 

CAEN 2019, 

poziţia 715,  

Prof. Bughiuş 

Gabriela 

CJRAE Vaslui 

17. Proiectul educaţional SNAC 

„Spune NU abandonului 

şcolar” 

- Prof. Damian 

Liliana 

Centrul Şcolar de 

Educaţie Incluzivă „E. 

Polihroniade”-Vaslui 

18. Proiectul educaţional SNAC 

„Bunăvoinţa vindecă suflete!” 

- Prof. Arhire 

Simona 

Centrul Şcolar de 

Educaţie Incluzivă „E. 

Polihroniade”-Vaslui 

19. „Tetratlonul vacanţei” CAEJ, poziţia 

367 

Prof. Anuşca-

Doglan Cristian 

AJPT Vaslui 

20. „Şanse egale pentru toţi”  Prof. Garabet  

Diana Monica  

 

21. „Alimentaţie sănătoasă. Sport. 

Prevenţie” 

- Prof. Garabet  

Diana Monica 

JARomania 

 

Tabel nr.28 

SIMPOZIOANE/CONFERINŢE 

 

Nr. 

Crt 

Titlul / tipul (județean, național, 

internațional) 

Perioada 

de 

desfășurare 

Coordonatori Parteneri 

1. 

 

 

Simpozion-concurs „Calitatea vieţii 

şi sănătatea mediului” 

 

20 

decembrie 

2018 

Prof. Popescu 

Daniela 

 

-CCD Vaslui 

-Asociaţia Judeţeană 

Sportul pentru Toţi 

2. Simpozion Judeţean „Împărtăşeşte-

ne din experienţa ta!” 

 

7 decembrie 

2018 

 

Prof. Mazga 

Doina 

Liceul „Ştefan 

Procopiu”, Vaslui 

Unităţi şcolare din 

judeţul Vaslui 

4. Conferinţa Judeţeană Erasmus +Day 13octombrie 

2018 

- ISJ Vaslui 

5. Simpozion Internaţional pentru 

Educaţie Intergeneraţională, ediţia a 

V-a 

12 aprilie 

2019 

Prof. Baban 

Vladimir 

Prof. Moraru 

Alina 

Prof. Alexandru 

Mîţă 

ISJ Vaslui, CCD 

Vaslui, CJRAE Vaslui,  

Biblioteca Judeţeană 

„N. M. 

Spătarul”Vaslui, 

Şcoala Gim„A. 

Nechita” Vaslui 
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Tabel nr.29 

 Proiecte/ concursuri naționale promovate de ISJ Vaslui  

Nr. 

Crt 

Titlul Concursului/ 

Proiectului 

Perioada de 

desfășurare 

Grup țintă Coordonatori Parteneri 

1 Let’s do it, România! 15 septembrie 

2018 

60 elevi din 

clasele V-

VIII 

Prof. Popesu Daniela 

Prof.Păcuraru Cristina 

Prof. Pracsiu Daniela 

Prof.Leuştean Cristina 

Primăria 

Vaslui 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2 „Campania 19 zile de 

prevenire a abuzurilor 

şi violenţelor asupra 

copiilor şi tinerilor!” 

An școlar 

2018-2019 

Elevii 

claselor IX-

XII 

Prof. Bughiuş Gabriela Complexul de 

Servicii 

Comunitare Nr. 1 

DGASPC Vaslui 

3. Concursul naţional 

„Mesajul meu 

antidrog” 

mai 2019 Elevii 

claselor IX-

XII 

Prof. Bughiuş Gabriela 

Prof. Arhire Simona 

Prof. Volocariu Doina 

C.P.E.C.A 

Vaslui 

 

2.3.5.2. Activităţi/proiecte/programe europene în care a fost/ este implicată şcoala 

 și personalul didactic al şcolii 
 

În anul școlar 2018-2019, la nivelul liceului s-au implementat/ se implementează 3 proiecte cu 

finanțare externă  (tabel nr. 30). 

Tabel nr. 30 

Proiecte în care a fost/ este implicată şcoala și personalul didactic 

Nr. 

crt. 

Titlul proiectului Perioada de implementare 

1. „Hai la şcoală!” -proiect ROSE 01.09.2017- 31.08.2021 

2. Internship - from theory to professional skills 01.09.2018- 31.08.2020 

3. Erasmus+ KA1 ”Învaţă, cunoaşte şi ajută!” 01.09.2018- 31.08.2020 

4. Stagii practice inovatoare pentru elevi – 

SPRINT”   POCU/90/6.13/6.14/108465 

01.09.2018- 31.08.2020 

      În cadrul proiectului Erasmus + nr. 2018-1-RO01-KA102-047616 VET cu titlul Internship - 

from theory to professional skills, care va fi implementat în perioada 1 septembrie 2018-31 august 

2019, profesorii de discipline tehnologice vor elabora doua CDL-uri  și doua caiete de practică pentru 

domeniile vizate de proiect (reclamă și publicitate si alimentatie publica). Aceste CDL-uri vor fi apoi 

utilizate la clasele de profil servicii, împreună cu materialele suport realizate de elevi și profesori în 

urma participării elevilor la mobilități. Acestea vor face parte din curriculum-ul tuturor elevilor de 

clasa a IX-a, domeniul turism si alimentatie si clasa a X-a de la profilul servicii, domeniul economic. 

Elevii din grupul tinta din clasa a IX-a, respectiv a X-a, profil servicii, domeniile turism si alimentatie 

si economic, vor utiliza competentele dobandite pentru a prezenta exemple de buna practica elevilor 

de la aceleasi domenii, si nu numai.   

După finalizarea proiectului se vor implementa cele doua CDL-uri si materialele didactice 

realizate la clasele a IX-a, respectiv a X-a, profil servicii, domeniile turism si economic. Elevii din 

grupul tinta din clasa a IX-a, respectiv a X-a, profil servicii, domeniile turism si economic, vor utiliza 

competentele dobandite pentru a prezenta exemple de buna practica elevilor de la aceleasi domenii, si 

nu numai. Cele doua auxiliare curriculare  vor fi utilizate de profesori la orele de specialitate si vor fi 

promovate in liceele de profil din localitate. Se vor analiza alte aspecte care pot fi imbunatatite si se 

vor identifica furnizorii de formare pentru initierea unui nou proiect de mobilitate VET. 

      Doamna profesoară Volocariu Doina a inițiat și a scris proiectul Erasmus+ ”Învață, cunoaște și 

ajută!”, proiect de mobilitate în domeniul educației adulților, depus la termenul 1 februarie 2018. 

Proiectul a fost aprobat cu nr. 2018-1-RO01-KA104-047526. Obiectivul general se referă la 

dobândirea de competențe și abilități pentru o cooperare eficientă cu părinții în vederea dezvoltării 

unei relații puternice școală-familie pentru ajutarea elevilor aflați la vârsta adolescenței să se dezvolte 

personal armonios ca să devină adulți buni și responsabili. 
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2.3.5.3. Strategia de implementare, monitorizare, diseminare  și evaluarea de impact a proiectelor/ programelor europene 
Pentru implementarea în condiții optime a proiectelor europene s-a elaborate strategia de implementare, monitorizare și evaluare de impact a 

proiectelor/ programelor europene.  

 

 

STRATEGIA DE IMPLEMENTARE, MONITORIZARE, DISEMINARE  ȘI EVALUAREA DE IMPACT  

A PROIECTELOR/ PROGRAMELOR EUROPENE 

Obiective strategice (PDI): 

OBIECTIV 2:  ADAPTAREA  OFERTEI  DE FORMARE PROFESIONALĂ INIŢIALĂ LA  CERINŢELE PIEŢEI MUNCII ŞI OPŢIUNILOR  

                         ELEVILOR LA NIVEL LOCAL, NAŢIONAL ŞI EUROPEAN. 

OBIECTIV 4:  IMPLICAREA ÎN ACTIVITĂŢI ŞCOLARE, EXTRAŞCOLARE, DE COOPERARE EUROPEANĂ, DEZVOLTAREA DE  

                PARTENERIATE EDUCATIVE EFICIENTE ŞI FRUCTIFICAREA EXPERIENŢELOR EUROPENE (PROGRAMUL ERASMUS+). 

 
 

PLAN DE IMPLEMENTARE ȘI MONITORIZARE  A PROIECTELOR EUROPENE DERULATE ÎN ȘCOALĂ 

 

Obiective specifice: 

1. Realizarea de parteneriate cu agenți economic și/sau şcoli din România şi din ţări europene; 

2. Accesarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea unor proiecte ERASMUS + cu scopul  dezvoltării resurselor umane din liceu. 

3. Formarea  profesională continuă a cadrelor didactice prin proiecte europene ERASMUS + 

Tabel nr. 31 

Nr. 

Crt. 

Aspectul monitorizat Metode/ instrumente de 

monitorizare 

Termen Responsabili Evidențe Sursa 

1.  Realizarea de parteneriate cu agenți 

economic și/sau şcoli din România şi din 
ţări europene 

Analiza proiectelor scrise în 

fiecare an școlar 

Septembrie- 

martie 

Responsabil proiecte 

europene, comisii 
metodice 

Proiecte europene 

scrise 

Dosar 

2.  Implicarea echipei de gestiune în 

implementarea proiectelor 

Discuții de grup 

Analiza documentelor 
elaborate la nivelul fiecărui 

compartiment a echipei de 

gestiune 

Observare directă 
Chestionare 

Pe toată durata 

desfășurării 
proiectului 

 

Manager de proiect 

Director 

Procesele verbale ale 

reuniunilor de lucru 
ale echipei de gestiune 

a proiectului 

Prezența la întâlnirile 

de lucru 
Minutele întâlnirilor 

Dosar echipa 

de gestiune 



 
 

39 
 

3.  Implementarea  planului de acțiune 

aprobat prin proiect 

Analiza documentelor 

proiectului 

Formularul de 

aplicație  pe toată 

durata 

desfășurării 
proiectului 

(2018-2020) 

Manager de proiect 

Director 

Planul de activități 

Rapoartele semestriale 

ale proiectelor 

europene 

Dosar echipa 

de gestiune 

4.  Diseminarea informațiilor privind 
aprobarea/ finanțarea și desfășurarea 

proiectului în cadrul instituției școlare, 

precum și la nivelul comunității locale 

Articole în mas-media locală, 
panou proiect, articole de 

presă, materiale realizate, site 

proiect 

Septembrie -
Octombrie 2018 

 

Iunie- Iulie 2019 

Actualizarea 
periodic a site-

ului 

 

Responsabil diseminare 
din fiecare proiect 

Articole de presă 
Chestionare ale 

elevilor 

Procesele-verbale de 

la activitățile 
desfășurate 

Raport de 

monitorizare 

 

5.  Selecția participanților Procedura de selecție Septembrie –
Noiembrie 2018-

2019 

Echipa de gestiune Procedură 
Documente necesare 

pentru întocmirea 

dosarului 
participantului 

Tabelele cu 

participanții selectați/ 
lista cu rezervele 

Termene 

Vizibilitatea și 

acesibilitatea 
informațiilor 

Dosar de 
selecție a 

elevilor 

6.  Pregătire lingvistică, pedagogică și 

culturală 

Observare directă 

Chestionare 

Perioada de 

pregătire a 
grupului de 

beneficiari ai 

proiectului 

Noiembrie  2018-
mai 2019, 

Noiembrie 2019-

mai 2020 

Responsabilii cu 

pregătirea  lingvistică, 
pedagogică și culturală din 

fiecare proiect 

Materiale suport- 

pregătire  lingvistică, 
pedagogică și 

culturală 

Chestionare de feed-

back 
Raport de monitorizare 

Dosar 

pregătirea 
participanților 

7.  Formare și certificare Observare directă 

Interviuri 

Iunie 2019 

Iunie 2020 

Manager de proiect 

Director 

Rapoarte și fișe de 

monitorizare  pe 

Dosar de 

formare și 
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Analiza documentelor durata desfășurării 

stagiului de formare 

Dosar cu documentele 

obținute la finalul 
stagiului de formare: 

Certificatul de 

participare, 
Documentul de 

Mobilitate Europass, 

Angajament de 

calitate, Acord de 
învățare, MOU 

certificare 

Rapoarte 

profesori 

monitori 

8.  Realizarea activităților în etapa de folow-

up  

Observare directă 

Analiza documentelor 

Iunie 2019 

Iunie 2020 

Manager de proiect 

Director 

Procese-verbale ale 

activității realizate 

Dosar 

valorizare 

9.  Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi 
a rezultatelor obţinute la nivel instituţional 

şi la nivelul parteneriatului 

Observare directă 
Analiza documentelor 

Anul III Manager de proiect 
Director 

Procese-verbale ale 
activității realizate 

Dosar 
valorizare 

10.  Managementul financiar Analiza documentelor  
financiare 

Pe  durata 
proiectului 

(2018-2020) 

Manager de proiect 
Responsabil financiar 

Director 

Anexa B-bugetul 
proiectului 

Fișe de pontaj lunare 

Alte documente 

financiare 

Dosar 
financiar 
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PLAN DE EVALUARE DE IMPACT 
Obiective specifice: 

1. Realizarea activităților de evaluare a proiectelor europene ERASMUS +; 

2. Evaluarea impactului implementării proiectelor europene ERASMUS +; 

Tabel nr. 32 
Nr. 

Crt. 

Aspectul evaluat Metode/ Instrumente de evaluare Termen Responsabili Evidențe Sursa 

1. Pregătire lingvistică, 

pedagogică și culturală 

Observare directă 

Chestionare 

Perioada de 

pregătire a grupului 

de beneficiari ai 
proiectului 

 

Manager de proiect 

Responsabil cu 

evaluarea impactului 
Director 

Materiale suport- pregătire  

lingvistică, pedagogică și 

culturală 
Chestionare de feed-back 

Raport de monitorizare al 

formatorilor 

Dosar 

pregătirea 

participanților 

2. Dezvoltarea 
competențelor 

participanților după 

efectuarea stagiului de 
pregărire practică în 

instituția gazdă 

Instrumente focus-grup, chestionare, teste 
online (aceleași instrumente folosite 

înainte și după formare),chestionare de 

satisfacție 
Indicatori: nivelul de comptențe 

lingvistice, cunoștințe și 

competențe/abilități în tematica stagiului 
de formare, competențe interpersonale 

Înainte și după 
participarea la 

mobilitate 

Manager de proiect 
Responsabil cu 

evaluarea impactului 

Director 

Vor fi realizate evaluări ale 
cunoștințelor și competențelor 

dobândite pe parcursul 

stagiului de pregătire practică 
în ceea ce privește 

cunoștințele de specialitate, 

competențele lingvistice, 
sociale /interpersonale. 

Dosar 
evaluare 

3. Evaluarea gradului de 

satisfacție al elevilor/ 

cadrelor didactice pe 
durata desfășurării 

stagiilor de formare 

Analiza chestionarelor 

Observare directă 

La finalul stagiilor 

de formare sau 

practică 

Manager de proiect 

Responsabil cu 

evaluarea impactului 
Director 

Chestionare Dosar de 

evaluare 

4. Activitățile realizate de 

elevi în etapa de 
follow-up 

Instrumente: fișa de evaluare , chestionare 

 

Iunie 2019 

Iunie 2020 

Manager de proiect 

Responsabil cu 
evaluarea impactului 

Director 

Se va evalua  realizarea 

activităților din perioada de 
follow-up conform planului de 

activități, calitatea materialelor 

auxiliare realizate. 

Dosar 

valorizare 

5. Impactul asupra 

elevilor și cadrelor 

didactice din grupul 

țintă 

Instrumente: interviuri, observare direct, 

chestionare 

Indicatori: atitudinea elevilor față de 

învățare și pregătirea în specialitate 

Iulie 2019 

Iulie 2020 

 

Manager de proiect 

Responsabil cu 

evaluarea impactului 

Director 

Se va evalua interesul  elevilor 

din școală de a participa la 

atelierele de lucru din grupul 

țintă, specifice domeniului 
vizat 

Dosar 

evaluare 
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6. Impactul asupra 

elevilor și cadrelor 

didactice din școală 

din școală 

Instrumente: observare directă, 

chestionare, liste de prezență 

 

Iulie 2018 

 

Manager de proiect 

Responsabil cu 

evaluarea impactului 

Director 

Se va evalua interesul elevilor 

din școală de a participa la 

atelierele de lucru  organizate 

de elevii din grupul țintă, 
specifice domeniului vizat 

Dosar 

valorizare 

7. Impactul asupra 

instituției 

Instrumente: interviuri, , chestionare de 

satisfacție pentru echipa de proiect 
Indicatori: gradul de satisfacție al echipei 

de proiect  

La finalul anului II 

de implementare 

Manager de proiect 

Responsabil cu 
evaluarea impactului 

Director 

Se va evalua    impactul  

implementării proiectului la 
nivelul școlii și echipei de 

proiect.  

Dosar 

valorizare 

8. Formare și certificare  Instrumente: analiza documentelor  din 

dosarul de  formare și certificare 
Indicatori: dobândirea cunoștințelor și 

competențelor vizate de documentele 

cadru ale parteneriatului 

După participarea 

la mobilități 

 Se va  verifica existența 

documentelor de mobilitate 
Concordanța dintre 

competențele dobândite și cele 

vizate inițial și trecute în 

documentele cadru 

Dosar 

certificare 
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PLAN DE DISEMINARE ȘI VALORIZARE A PROIECTELOR EUROPENE 
Obiective specifice: 

1. Realizarea activităților de diseminarea  a proiectelor europene ERASMUS +; 

2. Promovarea școlii la nivel local, județean, national și internațional prin implementarea unor proiectele europene ERASMUS +; 

Tabel nr. 33 

Nr. 

Crt. 

Activitatea de diseminare Metode/ Instrumente 

de diseminare 

Termen Responsabili Rezultate așteptate 

1.  Lansarea proiectului  
 

Prezentare PPT, 
materiale informative, 

articol 

 

Prima lună de 
implementare a 

proiectului 

Manager de proiect 
Responsabil cu diseminarea 

Director 

Cel puțin10 de profesori si 2 reprezentanti ai 
presei primesc informatii despre proiect; 1 

articol in presa locala, 1 articol pe site-ul 

proiectului 

2.  Realizarea unui panou informative și site-

ului  proiectului 

Panou 

Site 

Octombrie 2018/ 

2019 

Manager de proiect 

Responsabil cu diseminarea 

Director 

Cel puțin de 30 parinti, 10 de profesori din 

alte licee, 3 inspectori scolari care vor afla 

informatii despre implementarea proiectului 

3.  Popularizarea proiectului in comunitatea 
educationala 

Prezentare PPT, 
materiale informative 

permanent Manager de proiect, Director 
Responsabil cu diseminarea 

Minim 50 de profesori din liceele din oras 
vor primi informatii despre  proiectelor 

4.  Promovarea paginii web a proiectului si 

actualizarea acesteia 

Site 

Material informative 

permanent Manager de proiect 

Responsabil cu diseminarea 
Director 

50 de parinti ai elevilor din scoala, 50 de 

profesori de la alte scoli si 50 de membri ai 
comunitatii locale vor accesa pagina de 

internet a proiectului; o mai buna imagine a 

institutiei in comunitatea locala; cresterea 

increderii autoritatii locale, a parintilor in 
capacitatile institutionale ale scolii 

5.  Promovarea proiectelor în presă Articole de presă Periodic, conform 

prevederilor 

proiectelor 

Manager de proiect 

Responsabil cu diseminarea 

Director 

Minim 2 articole de presă/ an de 

implementare; cresterea increderii autoritatii 

locale, a parintilor in capacitatile 
institutionale ale scolii 

6.  Promovarea produselor finale Produse finale La finalizarea 

proeictului 

Manager de proiect 

Responsabil cu diseminarea 
Director 

30 de persoane primesc o copie a produsului 

si 50 de persoane care descarca materialul 
de pe pagina web a proiectului 

7.  Conferinta de inchidere a proiectului Newsletter, pliante, 

materiale didactice, 

prezentari PPT, 
brosura de prezentare 

rezultatelor proiectului 

La finalizarea 

proiectului 

Manager de proiect 

Responsabil cu diseminarea 

Director 

30 de parinti, 30 de profesori, 3 

reprezentanti presa locala, 2 reprezentanti 

ISJ Vaslui, 1 reprezentant CCD Vaslui vor 
primi informatii referitoare la rezultatele 

obtinute in urma implementarii proiectului 
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2.3.6. CONSILIEREA ŞI ORIENTAREA VOCAŢIONALĂ OFERITĂ ELEVILOR 
La fiecare disciplină se aplică elevilor teste iniţiale. Evaluarea iniţială, este utilizată penttru: a 

identifica nevoile de învăţare suplimentare şi eventualele lacune în cunoştinţe, a oferii imagine clară 

asupra realizărilor elevilor până la acea dată. Evaluarea regulată a lucrărilor este corectă şi oferă 

elevilor informaţii legate de performanţele lor şi de posibilitatea de perfecţionare. 

Profesorii stabilesc frecvent teste şi dau regulat elevilor teme pentru acasă. Majoritatea adoptă o 

abordare riguroasă în privinţa notării şi corectării lucrărilor elevilor. 

Rezultatele obţinute de elevi la examenele de certificare a competenţelor profesionale dovedesc o 

bună pregătire a elevilor 

Consultarea părinţilor în luarea unor decizii, prevenirea abandonului. 

În sprijinul celor afirmate mai sus, sunt următoarele: 

 Proceduri privind evaluarea iniţială şi sumativă la fiecare arie curriculară.Interpretarea 

testelor iniţiale 

 Plan managerial la fiecare arie 

curriculară.  

 Teste, portofolii, proiecte. 

 Programe de pregătire suplimentară 
 

 Proiecte şi lucrări practice pentru atestarea competenţelor profesionale. 
 

 Monitorizarea învăţării este efectuată pe fiecare arie curriculară de către toate cadrele 

didactice.  

 Rezultate ale elevilor la examenele de sfârşit de ciclu. 

 Procese verbale de la şedinţele cu părinţii. 
 

Din analiza efectuată în Raportul de autoevaluare al CEAC, reies următoarele puncte tari/puncte slabe: 

 Tabel nr. 34 

Puncte tari cheie 
 

 Elevilor li se oferă informaţii corecte 

legate de rezultatele lor. 

 Elevii sunt ajutaţi să înţeleagă punctele tari şi 

slabe ale lucrărilor lor şi să identifice ţintele 

pentru următoarea etapă. 

 Performanţele şi progresul elevilor sunt 

utilizate eficient pentru a monitoriza 

eficacitatea ofertei unităţii de ÎPT. 

 Profesorii  monitorizează rezultatele elevilor, 

asigurându-se că standardele sunt aceleaşi 

pentru grupuri diferite de elevi ce urmează 

aceleaşi programe de învăţare sau programe 

echivalente. 

Puncte slabe cheie 

 

 Evaluările regulate ale lucrărilor sunt 

corecte dar nu oferă elevilor informaţii 

legate de performanţele lor şi de 

posibilitatea de perfecţionare. 

 Există o oarecare variaţie în privinţa 

calităţii activităţilor de evaluare 

propuse elevilor, cu câteva activităţi 

nesatisfăcătoare. 

 Profesorii stabilesc rar teste şi nu dau 

regulat elevilor teme pentru acasă. 

 

 

Cabinetul de asistenţă psihopedagogică este o necesitate pentru elevii şcolii care parcurg o 

perioadă încărcată de transformări psiho-fiziologice şi chiar de natură socială. Tocmai din acest motiv, în 

şcoală  exista 1 psiholog la dispoziţia elevilor pentru consiliere individuală. 

          De asemenea, psihologul  acorda consultanţă profesorilor diriginţi prin discuţii formale şi informale 

cu privire la aspectele educative ale clasei, comportamentul unor elevi, sprijin pentru organizarea 

activităţii de dirigenţie în cadrul comisiilor diriginţilor. Se aşteaptă o colaborare mai bună a profesorilor 

psihologi cu profesorii diriginţi privind găsirea unor strategii de intervenţie eficiente pentru corectarea 

atitudinilor exagerate ale unora dintre elevii şcolii noastre.  

         La nivelul Comisiei pentru programe de susținere educațională au fost identificați un număr de 10 

elevi cu cerințe educative speciale. Dintre acești elevi, 10 au certificate de încadrare în grad de handicap 

și certificate de orientare școlară și profesională. Elevii reușesc să se integreze în colectivul de elevi ai 
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clasei/școlii, precum și se adaptează la cerințele instructiv-educative. Pentru doi dintre elevi se fac 

demersuri pentru a fi instruiți si evaluați conform unor programe adaptate, precum și acordarea și 

includerea în programe de sprijin psihopedagogic. 

 S-a colaborat cu diriginții claselor unde se regăsesc elevii respectivi astfel încât elevii și părinții 

acestora să cunoască procedura de lucru în vederea acordării ajutoarelor de hrană, îmbrăcăminte, 

încălțăminte, rechizite pentru elevii cu cerințe educative speciale integrați în învățământul de masă.  

 Elevii identificați ca având cerințe educaționale speciale se integrează și se adaptează în mod 

eficient la procesul de învățare, aceștia nu prezintă deficiențe de natură cognitivă, în schimb pot beneficia 

de sprijin școlar pentru depășirea unor probleme tipice școlare (dificultăți de învățare, eșec școlar, 

abandon școlar, absenteism, relaționare deficitară cu ceilalți colegi, presiuni ale anturajului). Pentru elevii 

care întâmpină deficiențe de natură cognitivă este necesar un sprijin psihopedagogic pentru adaptarea la 

cerințele școlare, relaționarea cu cei din jur și prevenirea unor probleme de adaptare școlară.  

Activitățile desfășurate în anul școlar 2017-2018 de către psihologul școlar sunt: 

1. Activităţii cabinetului  de asistenţă psihopedagogică 

Tabel nr. 35 

Tipul activităţii de consiliere Elevi Părinţi Profesori 

Consiliere individuală (nr de persoane 

distincte care au beneficiat de consiliere) 

49 18 11 

Consiliere de grup în cabinet Nr. 

grupuri 

Nr. 

elevi 

Nr.  

grupuri 

Consiliere 

de grup 
în cabinet 

Nr. 

grupuri 

Nr. elevi 

 4 16 1  4 16 

 

2. Consiliere de grup la clasă 

Tabel nr. 36 

Tematica abordată Număr 

total activităţi  

Număr total 

beneficiari 

Cum rezolv un conflict? 1 29 

Eu in acest an scolar 3 84 

Cine sunt eu? 1 30 

Comportamentul responsabil si decizii asumate 1 26 

Planul meu de cariera 4 48 

Cum rezolv un conflict? 1 29 

Eu in acest an scolar 3 84 

Cine sunt eu? 1 30 

3. Activităţi desfăşurate conform Registrului de activităţi de la cabinetul de asistenţă 

psihopedagogică 

Tabel nr. 37 

Nr 

crt 

Tipul de activitate Beneficiari 

ELEVI PĂRINŢI PROFESORI 

1 

Informare şi consiliere 

 

Nr. elevilor 

consiliaţi 

individual 

Nr. părinţi 

consiliaţi 

individual 

Nr. profesori 

consiliaţi 

individual 

1.  Cunoaştere şi autocunoaştere 8   

2.  Adaptarea elevilor la mediul şcolar  2  

3.  Adaptarea şcolii la nevoile elevilor în 

conformitate cu standardele curriculare 

   

4. Optimizarea relaţiei elevi-părinţi-

profesori 

4 10 3 

5. Stil de viaţă sănătos 4   
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6. Prevenirea şi combaterea 

comportamentelor agresive 

  1 

7. Prevenirea absenteismului/ 

abandonului şcolar 

7 6 4 

 8. Managementul clasei de elevi   3 

9. Orientarea şcolară şi profesională 26   

10.Altele ______________________    

2 

Studii psihosociologice la nivel de şcoală, judeţ, CJRAE, alte instituţii: 

a) ca organizator  

b) ca participant Situaţia elevilor cu un părinte plecat la muncă în străinatate pentru anul 

şcolar 2018-2019; 

–  Situaţia elevilor cu ambii  părinţi plecaţi la muncă în străinătate pentru 

anul şcolar 2018-2019; 

–  Situaţia elevilor reintorsi din străinatate. 

3 

Activităţi cu conţinut 

metodico-ştiintific 
Denumire 

Calitatea 

de : 

formator/ 

participant 

Instituţia 

organizatoar

e 

Perioada 
Nr. Ore 

/credite 

a) cursuri de 

formare/perfecţionare 

„Strategii didactice de 

predare-învăţare-

evaluare” 

participant INFO 

EDUCATIA 

Curs în 

derulare 

89ore/ 

20 

credite 

b)seminarii, 

simpozioane, conferinţe 
Denumire 

Calitatea de 

- participant 

cu lucrare 

- participant 

fără lucrare 

Titlul 

lucrării 

Locul 

desfăşurăr

ii 

Data 

c) comisii 

metodice/cercuri 

pedagogice  

Comisia dirigintilor C.E.A.R. Vaslui: activitate cu tema „Sărbătorile de 

iarnă în casa românilor”  şi referat stiintific cu tema ,, Metode de 

intercunoastere utilizate de profesorul diriginte”. 

e) alte activităţi 

- ,,Bursa locurilor de munca pentru absolventi” – A.J.O.F.M. Vaslui  

- Lectorat cu părintii pe şcoală   „Probleme şi dificultăţi în educarea 

adolescentului- adolescentul încapaţânat”  

- pregătire elevi pentru concursurile şi olimpiadele şcolare: 

Olimpiada de Ştiinte Socio-umane , Disciplina Psihologie   

4 

Problematica) cu cea 

mai mare frecvenţă 

înregistrată în 

unitatea dvs. 

- dificultăţi de relaţionare cu părinţii; 

- dificultăţi de învăţare; 

- stres; hiperemotivitate; tulburarea echilibrului emoţional; 

- orientare şcolară şi profesională; testări psihologice. 

5 Copii cu CES  
Nr. cazuri în unitatea şcolară 

Nr. copii în proces de consiliere 

la nivelul cabinetului 

10 2 

 

4. Implicarea în proiecte şi programe 

 Tabel nr. 38 

Nr 

Crt 

Titulul proiectului/ programului 

 

Calitatea 

 

Tipul Grup 

ţintă 

Durata 

 

1 ,, Campania 19 Zile de prevenire a 

abuzurilor și violențelor asupra copiilor 

și tinerilor!” 

participant national Elevii 

claselor 

IX-XII 

 

2 Proiectul „Hai la şcoală” (ROSE) participant european 192 de 

elevi  

35 luni 
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 5. Situația cazurilor de agresivitate, bullying/violenţă școlară  

 Tabel nr. 39 

Nr. de activități/programe de informare, prevenire și consiliere 2 

Nr. de elevi consiliați individual 2 

Nr. de elevi consiliați în grup (cabinet/clasă) 24 

Nr. de părinți consiliați (părinți ai copiilor identificați având comportamente agresive/violente) - 

Nr. de cadre didactice consiliate - 

Nr. de cazuri ameliorate în urma procesului de consiliere 2 

 

6. Relația cu comunitatea locală 

Tabel nr. 40 

Denumirea programului Parteneri (interni/externi) Forma de finalizare  

„Siguranta ta, o prioritate” Politia Municipiului  Valui Protocol 

„Mesajul meu antidrog” C.P.E.C.A Vaslui Acord de parteneriat 

Protocol de colaborare in vederea 

organizarii desfasurarii 

activitatilor de orientare scolara si 

profesională 

Scoala cu clasele I-VIII Nr.9 

„Vasile Alecsandri” Vaslui  

Scoala cu clasele I-VIII Nr.8 

„Alexandra Nechita” Vaslui 

Protocol de colaborare 

7. Activităţi de prevenire a violenţei (denumire/număr elevi implicaţi) 

- Informarea şi conştientizarea bullying-ului şi cyberbullying-ului – 84 elevi 

- Comunicarea asertivă şi relaţionarea interpersonală – 67 elevi  

Prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar constituie o premisă importantă pentru crearea 

unui climat propice desfăşurării activităţilor instructiv-educative, satisfacerii trebuinţelor de siguranţă 

sub multiple aspecte. Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violentei, a faptelor de corupţie violentei 

şi a discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii de la Colegiul Economic “Anghel 

Rugină” Vaslui, în anul şcolar 2018-2019, avut următoarea componenţă: 

- prof. Bughiuş Gabriela – responsabil 

- prof. Anuşca Doglan Cristian – membru 

- prof. Casandra Olimpiu – membru 

- prof . Savescu Carmen – membru 

- Turcu Tiberiu – reprentant al parintilor 

- Ciolan Laura – reprezentanta  elevilor 

La nivelul şcolii a existat o permanenta preocupare pentru rezolvarea imediata a tuturor tipurilor 

de conflicte care apar pe parcursul desfăşurării procesului instructiv-educativ şi nu numai, existând o 

comunicare optimă între toţi factorii care pot avea un rol în rezolvarea conflictelor (elevi-părinţi-cadre 

didactice-poliţie). 

În vederea reducerii numărului de manifestări violente la nivelul școlii comisia a  raspuns 

solicitarilor dirigintilor de la clasele a IX-a A si a IX-a F pentru rezolvarea, medierea si prevenirea 

tuturor tipurilor de conflicte apărute pe parcursul desfășurării activității educative școlare și 

extrașcolare. 

 S-au luat următoarele măsuri: discuții cu părinții, discuții cu elevii la orele de diriginție și 

consiliere psihopedagogică, discuții la consiliul elevilor. La aceste activităţi s-a dezbatut  regulamentul 

școlar dar și norme etice morale cu caracter general. Factorii implicați au fost: conducerea unității de 

învățământ, membrii comisiei pentru prevenirea si combaterea violenței în mediul şcolar, diriginții, 

cadrele didactice, reprezentanți ai poliției municipale și ai jandarmeriei și, nu în ultimul rând, consilierul 

școlar. Pentru abaterile de la un comportament adecvat s-a acționat conform Regulamentului de 

organizare şi funcționare a unităților din învățământul preuniversitar dar și conform regulamentului de 

ordine interioară. 

S-au realizat următoarele activităţi:  

1. Lecţii la orientare şi consiliere şcolară pe tema nonviolenţei în cadrul orelor de dirigenție ; 
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2. A fost încheiat acordul de colaborare cu Poliția Municipiului Vaslui pentru prevenirea și combaterea 

violenței în mediul școlar și a comiterii de fapte antisocilale în incinta și zona adiacenta a unitatii 

școlare în cadrul căruia au fost dezbatute temele: ,,Delincvența juvenilă - metode de prevenire. Regimul 

penal al minorului în România” și „Comportamentele noastre și consecințele lor. Factori de risc la care 

sunt supuși adolescenții în comunitate”. 

3. Pe 25 octombrie s-a desfasurat activitatea „Spune NU drogurilor! ” cu elevii clasei a 9a E, coordonată 

de prof. Pracsiu Daniela; 

4. A  fost marcată  pe 16 noiembrie Ziua Internationala a Tolerantei prin activitatea desfașurată de catre 

prof. Muntianu Mariana. Elevii clasei a X-a D au elaborat proiecte privind promovarea tolerantei în 

școală, rezolvarea conflictelor într-o manieră non -violenta și cooperantă, modalități de combatere a 

discriminarii și promovarea siguranței și bunăstării școlare. Profesorul consilier școlar Bughiuș Gabriela 

a construit chestionarul – ,,TOLERANTĂ sau DISCRIMINARE ’’ care a fost aplicat elevilor.    

5.  În luna noiembrie elevii liceului au participat  la proiectul: ,, Campania 19 Zile de prevenire a 

abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor!”  

Elevii  Colegiului “Anghel Rugină” Vaslui au ales să fie activi în cadrul Campaniei ,,19 zile de 

prevenire a abuzurilor şi violenţei asupra copiilor şi tinerilor” în România, campanie ce s-a   desfăşurat 

în perioada 1-19 noiembrie. În acest sens prof. Bughiuș Gabriela,  a organizat  activitatea „Prietenia 

construieşte, violenţa distruge!" desfăşurată în parteneriat cu adolescenţi şi copii din cadrul 

Complexului de Servicii Comunitare Nr.1 D.G.A.S.P.C. Vaslui. 

Tematica aleasă a vizat prevenirea şi combaterea fenomenului de violenţă atât în rândul 

elevilor, cât şi în familie şi societate. Elevii au obtinut informații privind prevenirea abuzurilor şi 

violenţei asupra copiilor şi tinerilo. 

Au fost elaborate mesaje de prevenire a violenței, stegulețe cu mesaje antiviolență care au fost 

distribuite apoi elevilor din liceu; Au fost dezbătute studii de caz cu privire la bulling şi cyberbulling cu 

accent pe  identificarea soluțiilor; Elevii au conștientizat efectele negative ale propriilor comportamente 

atunci când nu-şi stăpânesc emoțiile și au discutat despre importanța prieteniei adevărate fără ură și 

invidie; Lucrările elevilor au fost expuse în școală la avizierul elevilor;  Diseminarea activitatii s-a facut 

pe  facebook în grupul Educativ_VS. 

 Consilierul şcolar a desfăsurat pe tematica prevenirii şi combaterii violenţei la nivelul liceului 

urmatoarele activităti: 

Tabel nr. 41 

Nr. 

crt 

Tematica activităților de consiliere de grup la clasă cu elevii (de informare/ 

prevenire/conștientizare/formare de atitudini, abilități, activități formale, 

nonformale ș.a) 

Nr. total  

activități 

1. Distruge zidul indiferenţei! Traficul de persoane poate fi prevenit! 1 

2. Cum să nu devenim victime ale infracțiunilor? 1 

3. Violența un răspuns la neadaptare. 1 

4. Informarea şi conştientizarea bullying-ului şi cyberbullying-ului. 2 

5. Comunicarea asertivă şi relaţionarea interpersonală. 2 

6. „Film sau realitate?” 2 

Au continuat activitatile programate în acordul de colaborare cu Poliția Municipiului Vaslui 

pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar și a comiterii de fapte antisocilale în incinta și 

zona adiacenta a unitatii școlare. În acest sens în cadrul orelor de consiliere si orientare profesorii 

diriginţii Leuştean Cristina şi Chitic Emanuel împreună cu prof. consilier şcolar Bughius Gabriela au 

proiectat şi desfasurat activităţi interactive cu poliţistul de proximitate agent ţef principal Cârlescu Cristi. 

Au fost dezbătute temele: „Cum să nu devenim victimele infracțiunilor. Violența - un răspuns la 

neadaptare.”,  „Profilul psihologic al elevului violent”, 

„Ultrajul bunelor moravuri și tulburarea liniștii publice”, „Primul ajutor în caz de pericol- furt, violență, 

agresiune, etc.”. 

Au fost desfăsurate activitati de informare âi prevenirea a consumului de droguri în parteneriat cu 

Centrul de Prevenire Evaluare si Consiliere Antidrog Vaslui la clasele a IX-a, a X-a si a XI-a. 

La concursul ,,Mesajul meu antidrog” ediţia a XVI-a, faza judeteană 2019 elevii liceului au 
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obţinut premii importante la sectiunile eseu, film si desen după cum urmează : 

Tabel nr. 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În acest semestru elevii Duchiman Andrei (aIX-a C), Stoica Silvia (aXI-a C), Dospin Stefania 

(aXI-a C) au participat cu lucări la proiectul “Stop Bullying–ului (Spune NU intimidarii)” CAER 2019, 

pozitia 715, sectiunea pentru clasele IX-XI. 

SOLUŢII POSIBILE DE REMEDIERE propuse la nivelul unității sunt: : 

- Permanentizarea legăturii între toţi factorii care au responsabilităţi în acest domeniu; 

- Aplicarea sancţiunilor prevăzute în R.O.I.; 

- Supravegherea mai atentă a elevilor în timpul pauzelor; 

- Aplicarea procedurii de învoire a elevilor; 

- Notarea fără excepţii a absenţelor în catalog. 

Menționăm că paza unității școlare a fost asigurată de personalul angajat şi de profesorii de 

serviciu.  

La nivelul unităţii noastre şcolare nu s-au înregistrat cazuri de violenta majoră. 

 
2.3.7. SPECIALIZĂRI, CALIFICĂRI ŞI CURRICULUM 

Curriculum utilizat de unitatea de învăţământ este cel naţional / alternative: 

 anexa 1 la O.M.E.C.I. nr. 3410/16.03.2009, Plan-cadru de învăţământ pentru clasa a IX-a și 

a X-a,  

 anexa 2 la O.M.E.C.I. nr. 3410/16.03.2009, Plan-cadru de învăţământ pentru clasa a XI-a și 

a XII-a,  

 anexa la O.M.E.C.I. nr. 3411/16.03.2009, Plan-cadru de învăţământ pentru clasa a IX-a, 

cicluli nferior al liceului, filiera tehnologică – învăţământ de zi 

 Anexa nr 3 la OMENCS nr. 4457/5.07.2016, Plan de învăţământ pentru cultura de 

specialitate şi pregătire practică săptămânală, clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera 

tehnologică – învăţământ de zi şi seral 

 anexa 2 la O.M.E.C.T.S. nr. 3081/27.01.2010, Plan-cadru de învăţământ pentru clasa a 

X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică – învăţământ de zi 

 OMEN nr. 3915/18.05.2017, Plan de învăţământ pentru cultura de specialitate şi 

pregătire practică săptămânală, clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică – 

învăţământ de zi şi seral 

 anexa 4 la O.M.E.C.I. nr. 3412/16.03.2009, Plan-cadru de învăţământ pentru ciclul superior 

al liceului, filiera tehnologică – învăţământ de zi, ruta directă şi progresivă de calificare 

 anexa 1 la O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, Plan de învăţământ pentru cultura de 

specialitate şi pregătire practică săptămânală, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică – 

învăţământ de zi, ruta directă de calificare, clasa a XI-a 

Premiul  Numele elevului Profesor cordonator Clasa Sectiunea  

Locul I Pricopi Bianca Nicoleta    

Arhire Simona 

XI Eseu 

Locul II Dura Denisa Elena X Eseu 

Locul III Duchiman Andrei IX Eseu 

Locul II 
Gorie Cioară Dragoş , 

 Zota  Razvan Gabriel 

 

Bughiuş Gabriela 

  

X Film 

Locul III 
Cărauş Paula,  

Paveliuc Gabriela 

X Desen 

Locul III Miron Isabela IX Desen 

Locul II Diaconescu Gaby  Volocariu Doina IX Spot 

Locul III Cirlan Laurenţu IX Spot 

Locul III Lupu Ştefan Octavian IX Film 
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 anexa 2 la O.M.E.C.I. nr. 3423/18.03.2009, Plan de învăţământ pentru cultura 

de specialitate şi pregătire practică săptămânală, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică – 

învăţământ de zi, ruta directă de calificare, clasa a XII-a. 

 Ordinul nr. 4121/13.06.2016 privind aprobarea Standardelor de pregatire profesionala 

pentru calificari profesionale de nivel 3 si 4 Cadrul National al Calificarilor, pentru care se asigura 

pregatirea prin invatamantul profesional si tehnic,  

 Ordinul nr. 4457/05.07.2016 privind aprobarea planurilor de invatamant si a programelor 

scolare pentru cultura de specialitate si pregatirea practica saptamanala din aria curriculara 

Tehnologii, precum si pentru stagiile de pregatire practica – curriculum in dezvoltare locala CDL, 

pentru clasele a IX-a, invatamant liceal filiera tehnologica si invatamant profesional. 

 

Curriculum şcolar pentru anul şcolar 2018-2019 

În  anul şcolar 2018-2019, Consiliul pentru Curriculum a desfăşurat următoarele activităţi: 

- Întocmirea şi afişarea graficului de pregătire a elevilor claselor a XII-a la disciplinele de examen 

pentru Bacalaureat; 

- Întocmirea şi afişarea graficului de pregătire pentru concursuri şi olimpiade şcolare şi extraşcolare; 

- Întocmirea graficului de desfăşurare a tezelor semestrial; 

- Realizarea dosarului Bacalaureat 2018-2019, care cuprinde documente specifice de organizare, 

desfășurare și monitorizare a activității de pregătire a acestui examen; 

- Întocmirea pachetelor de opţionale pentru anul şcolar 2018-2019, pe filiere, profil, specializări şi 

calificări existente la nivelul liceului; 

- Aplicarea pachetelor de opţionale claselor a X-a şi a a XI-a şi selectarea opţiunilor în funcţie de 

ofertă conform tabelelor de mai jos: 

Tabel nr. 43 CDL-uri CATEDRA TEHNOLOGII - an şcolar 2018-2019: 

Nr. 

Crt. 

Domeniul Denumirea CDL-ului  Clasa Propunător 

1. Turism și 

alimentație 

Calcule și aplicații în turism și AP a IX a  

 

Prof. Tanasă 

Alina 
2. 

 

Turism Organizarea serviciului de recepție și de etaj a X a 

Pensiunea turistică a X a 

3. Economic Documente de evidență a IX a Prof. 

Pracsiu 

Tinca 

Daniela 

Etalarea mărfurilor a X a 

Reclamă și publicitate  a X a 

4.  Comerț Documente de evidență a IX a 

Etalarea mărfurilor a X a 

 

Tabel nr. 44 

PROFILUL CLASA DENUMIRE OPȚIONAL OBSERVATII 

 

 

 

ŞTIINŢE ALE 

NATURII 

aX-a B  

(1CDŞ) 

Complemente de algebră: monoame, 

polinoame, fracții raționale. 

CDŞ disciplina noua   

 

 

aXI-a B 

 (4CDȘ) 

1. Curente si ideologii literare in secolele 

IX-XX 

CDŞ disciplina noua   

2. Complemente de analiza matematica CDS aprofundare 

3. Complemente de algebră: monoame, 

polinoame, fracții raționale. 

CDŞ disciplina noua   

4. Complemente de chimie organică(sau 

anorganică) 

CDS aprofundare 

 

 

1. Concepte fundamentale in teoria 

literaturii 

CDS aprofundare   
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aXII-a B  

(5 CDȘ) 

2. Focus on Speaking CDS disciplina noua 

3. Fotbal –joc sportiv pentru sanatate CDS disciplina noua 

4. Complemente de analiza matematica CDS aprofundare 

5. Anatomia și fiziologia omului – noțiuni 

de igienă și patologie - aprofundare 

CDS aprofundare 

MATEMATICĂ - 

INFORMATICĂ 

aXII-a 

A 

(1CDS) 

Complemente de analiza matematica CDS aprofundare 

 

 

ŞTIINŢE 

SOCIALE 

aX-a C   1. Literatura universala CDŞ disciplina noua   

 

 

aXI-a C 

(5 CDȘ) 

1. Focus on Speaking CDS disciplina noua 

2. Fotbal –joc sportiv pentru sanatate CDS disciplina noua 

3. Hazarde naturale CDS disciplina noua 

4. Patristica –vietile sfintilor CDS disciplina noua 

5. Adolescenta si autocunoastere CDS disciplina noua 

 

aXII-a C 

(6 CDȘ) 

1. Gramatica si stilistica CDS disciplina noua 

2. Limba si literatura romana-

aprofundare 

CDS aprofundare 

3. Volei CDS disciplina noua 

4. Etica aplicata CDS disciplina noua 

5. Turismul in Europa CDS disciplina noua 

6. Geografie -aprofundare CDS aprofundare 

    Aspecte pozitive: 

 colectivele de arii curriculare dispun de toate materialele curriculare: plan cadru, programe scolare, 

auxiliare curriculare – manuale, culegeri de probleme, planificari calendaristice, portofoliile cadrelor 

didactice. 

 realizarea de activităţi didactice demonstrative la nivelul tuturor ariilor curriculare; 

 preocuparea pentru consilierea metodică a profesorilor debutanti; 

 la nivelul comisiilor metodice s-au alcătuit fişiere cu propuneri de subiecte, baremuri pentru: teste de 

evaluare iniţiale, teste de evaluare sumative, modalităţi de evaluare prin experiment, referate, 

portofolii de documente, produse de soft didactic create de elevi. 

 pe lângă testele de evaluare curentă a rezultatelor elevilor, s-au aplicat teste iniţiale, probe pentru 

selecţia elevilor participanţi la olimpiade şi concursuri (olimpiadele pe şcoală).  

Aspecte negative: 

 lipsa de receptivitate a unor elevi cu privire la pregătirea suplimentară organizată în școală.  

      Modulele de pregǎtire pentru calificarea de nivel 4 (recunoscut în Europa) Tehnician în activitǎţi 

economice urmǎresc formarea la viitorii absolvenţi a unor abilitǎţi legate de: 

 Identificarea oportunitǎţilor de piaţǎ; 

 Realizarea unei oferte de mǎrfuri conform nevoilor şi cerinţelor consumatorilor; 

Identificarea celor mai bune surse de finanţare pentru desfǎşurarea activitǎţii; 

Utilizarea bilanţului contabil pentru informarea, analiza şi previzionarea activitǎţilor prin calculul 

principalilor indicatori economico-financiari. 

Motivaţii pentru profilul real: 

- Rezultatele deosebite obtinute de elevii colegiului la concursuri şi olimpiade şcolare organizate de 

MEN, ISJ Vaslui etc.; 

- Colegiul Economic “Anghel Rugină” Vaslui are un procent de promovabilitate la examenul de 

bacalaureat şi competenţe profesionale peste media pe ţară şi pe judeţ; 

- Absolventii Colegiului Economic “Anghel Rugină” Vaslui au un procentaj foarte mare de admitere 

în învăţământul superior (peste 90%); 
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- Foarte bunǎ baza materialǎ şi încadrarea cu profesori calificaţi, titulari şi cu experienţa; majoritatea 

au gradul didactic I, II, definitivat, doctorat; 

- Colegiul Economic “Anghel Rugină” Vaslui este evaluat şi acreditat în domeniul matematică-

informatică, economic şi administrativ; 

- Rǎspundem prin pregǎtirea absolvenţilor de la colegiul nostru în IT, servicii şi comerţ la toate 

cerinţele pieţei de muncǎ vasluiene şi ale regiunii Nord-Est;  

- Şcoala a încheiat parteneriate şi protocoale de colaborare pentru activităţi şcolare şi extraşcolare cu 

numeroase unităţi de învăţământ din oraş, judet şi din ţara şi nu în ultimul rând cu  instituţii ale 

statului, societǎţi comerciale, etc. 

- Participarea elevilor fără discriminare la proiecte europene. 

Colegiul Economic „Anghel Rugină” Vaslui şi-a propus începând din anul şcolar 2015-2016 

înfiinţarea unui nou profil: ştiinţe ale naturii.  

 Importanţa existenţei acestui profil pentru piaţa muncii este covârşitoare deoarece societatea 

românescă se confruntă cu o lipsă acută de personal medical şi majoritatea elevilor care optează pentru 

acest profil se orientează la finalizarea studiilor liceale spre Facultatea de Medicină sau Facultatea de 

Farmacie şi spre Şcolile Postliceale, specializările asistent sau infirmier. Aceste meserii sunt foarte cerute 

atât pe piaţa muncii din România, cât şi pe cea din Uniunea Europeană.  

De asemenea, absolvenţii acestui profil pe lângă specializările menţionate mai sus, pot opta pentru 

o paletă largă de facultăţi pentru a se specializa, plecând de la premisa că la începutul clasei a IX – a mai 

sunt elevi care nu sunt decişi ce vor face după finalizarea studiilor liceale.  

Ca furnizori de educaţie, şcoala are obligaţia de a oferi un învăţământ de calitate adaptat cerinţelor 

elevilor şi părinţilor.  

Prin diversificarea ofertei educaţionale, venim în sprijinul celor care vor să urmeze profilul real, 

specializările Matematică – informatică, Ştiinţe ale naturii, ca apoi, la finalul studiilor să fie capabili să 

urmeze cursurile unor facultăţi de profil.  

 Pentru a desfăşura un proces educativ de calitate la standarde cerute de Ministerul Educaţiei 

Naţionale pentru profilul ştiinţele naturii, şcoala noastră oferă pentru filiera teoretică, profilul real - 

specializările matematică-informatică şi ştiinţe ale naturii: 
- 3 laboratoare de informatică şi un cabinet multimedia 

- Laborator de fizică 

- Laborator de chimie 

- Cabinet de biologie 

- Cabinet socio-umane 

- 60  calculatoare sunt interconectate în reţea şi conectate la Internet  printr-o linie închiriată de la 

RDS& RCS  

- conexiunea internet este permanentă (linie de 12 Mb/s). 

Motivaţii pentru profilul umanist: 

Colegiul Economic „Anghel Rugină” Vaslui şi-a propus, începând din anul şcolar 2015-2016 să 

înfiinţeze o nouă specializare: ştiinţe sociale.  

 Conform unui studiu făcut la începutul anului şcolar 2014-2015 de psihologul şcolii noastre la 

şcolile generale din oraşul Vaslui şi din suburbiile sale s-a constat 40% dintre elevii claselor a VIII-a şi-au 

manifestat dorinţa de a urma acest profil. 

 Plecând de la premisa că şcoala trebuie să răspundă intereselor comunităţii pe care o deserveşte 

vedem vitală introducerea acestei noi specializări. La finalizarea liceului absolventul de ştiinţe sociale are 

multiple posibilităţi de continuare a studiilor, întrucât în timpul celor patru ani acesta studiază numeroase 

discipline care îi creează o solidă cultură generală, abilităţi de limbă şi comunicare.  

Pentru a desfăşura un proces educativ de calitate la standarde cerute de Ministerul Educaţiei 

Naţionale pentru profilul ştiinţele sociale, şcoala noastră oferă la filiera teoretică, profilul umanist - 

specializarea ştiinţe sociale 

- 3 laboratoare de informatică şi un cabinet multimedia 

- Cabinet limbi străine 

- Cabinet Geografie 
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- Cabinet Istorie 

- Cabinet socio-umane 

- Videoproiectoare în sălile de clasă şi în cabinete 

- 60  calculatoare interconectate în reţea şi conectate la Internet  printr-o linie închiriată de la RDS& RCS  

- conexiunea internet este permanentă (linie de 12 Mb/s) 

Motivaţii pentru calificǎrile şi curriculumul  profilului tehnologic: 

Pe lângǎ activitǎţile specifice, tehnician în activitǎţi economice îşi va dezvolta competenţe cheie 

importante pentru viitoarele activitǎţi de la locul de muncǎ: competenţe de comunicare, de utilizare a 

softurilor specifice, va aplica continuu tehnici de îmbunǎtǎţire a calitǎţii la locul de muncǎ. 

Locurile de muncǎ vizate pot fi: funcţionar în activitǎţi comerciale, administrative şi preţuri, 

funcţionar economic, inspector taxe şi impozite, agent de asigurǎri, agent comercial, calculator 

devize, operator devize, calculator cost preţ, casier, referent contabil. 
     Modulele de pregătire pentru calificarea de nivel 4, Tehnician în administraţie, urmăresc formarea la 

viitorii absolvenţi a unor abilităţi legate de: 

 Identificarea a caracteristicilor mediului concurenţial; 

 Identificarea oportunităţilor de piaţă; 

 Realizarea unei oferte de mărfuri conform nevoilor şi cerinţelor consumatorilor; 

Identificarea celor mai bune surse de finanţare pentru desfăşurarea activităţii; 

 Utilizarea legislaţiei administraţiei; 

 Etică şi comportament profesional. 

Pe lângă activităţile specifice, tehnicianul în administratie îşi va dezvolta competenţe cheie importante 

pentru viitoarele activităţi de la locul de muncă: competenţe de comunicare, de utilizare a softurilor 

specifice, va aplica continuu tehnici de îmbunătăţire a calităţii la locul de muncă.  

Locurile de muncă vizate pot fi: secretar, administrator, funcţionar administrativ. 

       Predarea modulelor la Nivelul 4 - calificarea „Tehnician în turism” – urmăreşte formarea la viitorii 

absolvenţi a unor abilităţi  legate de : 

 Identificarea oportunităţilor de piaţă; 

 Realizarea unei oferte de mărfuri conform nevoilor şi cerinţelor consumatorilor; 

 Identificarea celor mai bune surse de finanţare pentru desfăşurarea activităţii; 

 Utilizarea bilanţului contabil pentru informarea, analiza şi previzionarea activităţilor prin calculul 

principalilor indicatori economico-financiari 

Pe lângă activităţile specifice, tehnicianul în turism  îşi va dezvolta competenţe cheie importante prin care 

va desfăşura o bună comunicare atât cu persoanele cu care intră în contact cât şi în cadrul echipei de 

lucru, va dezvolta competenţe pentru utilizarea softurilor specifice, va aplica continuu tehnici de 

îmbunătăţire a calităţii la locul de muncă. 

Motivațiile pentru noile calificări sunt: 

- Elevii obţin an de an rezultate deosebite la fazele naţionale ale concursurilor şcolare de specialitate 

organizate la nivel național; 

- Colegiul Economic “Anghel Rugină” Vaslui are cel mai bun procent din judeţul Vaslui al integrǎrii 

absolvenţilor în învǎţǎmântul superior de specialitate; 

- Existǎ cereri numeroase de locuri în clasele de specialitate, de aceea, de la un an la altul, media de 

admitere la clasa a IX-a, profil servicii, este în creştere; 

- Baza materialǎ foarte bunǎ şi încadrarea de specialitate (profesori economişti, informaticieni); 

- Rezultatele bune obţinute la evaluarea ARACIP; 

- Şcoala răspunde prin pregǎtirea absolvenţilor săi la toate cerinţele pieţei de muncǎ vasluiene, ale 

regiunii Nord-Est în servicii şi comerţ; 

- Capacitatea de integrare pe piaţa muncii la nivel european prin certificatul de tehnician nivel III 

eliberat de Colegiul Economic „Anghel Rugină” Vaslui. 

Datorită faptului ca în condiţiile economiei de piaţă turismul și comerțul reprezintă o un sector important 

de activitate, se impune o dezvoltare permanentă a acestui sector de activitate. Având în vedere acest fapt, 

considerăm că înfiinţarea unei noi specializări în cadrul Colegiului Economic “ Anghel Rugină” Vaslui 
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respectiv – TEHNICIAN IN  HOTELĂRIE și TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂȚI DE TURISM este 

benefică  datorită interesului manifestat de elevi în ultimul timp pentru sectorul de turism. Această 

diversificare a specializărilor din turism ar atrage mai multi elevi. Mentionam că în oraşul Vaslui nu mai 

există nici o instituţie de învăţământ care să aibă aceste specializări. 

Pentru asigurarea desfăşurării practicii, şcoala a încheiat protocoale de colaborare cu instituţii ale 

statului şi societăţi comerciale (6 contracte cu SC Safir SRL Vaslui, 2 contracte cu SC Pepco Retail SRL, 

2 cu SC Farm Energy SRL, 2 cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui 1 contract cu SC Eurolux SRL- 

hotel Vaslui, 1 contract cu SC Rewe Romania SRL- supermarket Penny.). 

De asemenea, 21 de elevi  (14 elevi de la clasa a X a, domeniul:  Economic, calificarea: Tehnician 

în activități economice și 7 elevi de la clasa a IX a, domeniul Turism și alimentație, calificarea: Tehnician 

în hotelărie) au efectuat pe parcursul a 3 săptămâni, stagiile de practică în Braga, Portugalia. În perioada 

1-19 iulie 2019, cei 21 de elevi au participat  la activitatile practice derulate în 10 firme portugheze în 

cadrul proiectului "Internship – From Theory to professional skills". Partenerul principal al instituţiei 

vasluiene, Aplica Proposta Lda - BRAGA MOB, o societate care intermediază plasarea de elevi de la 

profilele tehnologice din şcoli din întreaga Europă în firme din Braga, a asigurat logistica necesară 

efectuării activităților din proiect și evaluării practicanților. 

Modalităţi de promovare a ofertei şcolare 
Promovarea ofertei s-a făcut şi la Târgul ofertei educaţionale la CJRAE Vaslui. Standul liceului a 

fost vizitat de elevi din clasa a VIII-a de la şcolile generale din judeţ. O echipă de cadre didactice s-a 

deplasat la şcoli din Vaslui şi comunele din apropiere unde au discutat cu elevi şi părinţi. Porţile şcolii 

au fost deschise permanent tuturor elevilor şi părinţilor din judeţ care au dorit să viziteze şcoala. Oferta 

a mai fost popularizată şi prin afişe postate în zone publice. 

Puncte tari: 
 Oferta educaţională a fost adaptată la nevoile de formare identificate pe piaţa muncii; 

 CDL adaptat la cerinţele agenţilor economici; 

 Pentru fiecare nivel de şcolarizare şcoala, dispune de material curricular (planuri de învăţământ 

şi programe şcolare, standarde de pregătire profesională, auxiliare curriculare, manuale etc) 
 

2.3.8.RESURSE ŞI MANAGEMENT FINANCIAR 

Indicele  de încărcare a şcolii  indică faptul că numărul sălilor de clasă  acoperă numărul claselor 

de elevi, laboratoarele şi cabinetele  şcolare, acoperă necesarul utilizării  în conformitate cu destinaţia lor,  

procesul de învăţământ . 

 Colegiul Economic “Anghel Rugină“ Vaslui are un număr de 21 săli de clasă şi laboratoare 

(laborator tehnologic, laborator turism, laborator comert, chimie, fizică,  biologie, 3 laboratoare de 

informatică), cabinet psihopedagogic, o bibliotecă  ce deţine un număr de 17286 cărţi, laborator 

multimedia, teren de sport şi sală de sport. 

Tabel nr. 45 

INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE 
 

Nr. 

crt. 

 

Tipul de spaţiu 

 

Număr 

spaţii 

 

Suprafaţă (mp) 

 

1. 

 

Săli de clasă /grupă 

 

19 

 

 

3025 m² 2. 

 

Cabinete* 

 

3 

 3. 

 

Laboratoare* 

 

8 

 4. 

 

Sală şi / sau teren de educaţie fizică şi 

sport* 

 

2 

  

Unitatea funcţionează cu un număr de 2 schimburi, durata orei de curs/ activităţilor didactice 

fiind de 50 minute, iar a pauzelor/ activităţilor recreative fiind de 10 minute. 
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INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE 

Tabel nr. 46 

Nr. 

crt. 

 

Tipul de spaţiu 

 

Număr 

spaţii 

 

Suprafaţă (mp) 

 

1. 

 

Bibliotecă şcolară / centru de informare şi documentare 

 

1 205 
2. Spaţii sanitare 

 

8 255 
3. 

 

Spaţii depozitare materiale didactice 

 

7 548 
 

      Principala contribuţie financiarǎ provine de la bugetul de stat prin consiliul local şi venituri proprii 

prin activitatea de autofinanţare prezentate in tabelul de mai jos: 

              

Tabel 47     

 PRINCIPALELE SURSE DE FINANŢARE ALE ACTIVITǍŢII ÎN 2018-2019 
Nr. 

crt. 

Sursa de finanţare ANUL 2018- ANUL 2019 - 

PREVIZIONAT 

1. Bugetul de stat prin C.L: 4948410 5100000 

2. Bugetul de stat 786958 800000 

3. Surse proprii             37633 45000 

 

TABEL NR. 48    

PRINCIPALELE SURSE DE FINANŢARE EXTERNĂ (INTERNAȚIONALĂ) 

Nr. 

crt. 

Titlul proiectului  Perioada de implementare Buget 

de implementare 

1. Proiectul ROSE “Hai la şcoală” 01.09.2017- 31.08.2021 450.050 lei 

2. Proiect: Internship - from theory to 

professional skills 

01.09.2018- 31.08.2020 132.73

8 euro 

3. Erasmus+ KA1 ”Învaţă, cunoaşte şi 

ajută!” 

01.09.2018- 31.08.2020 36.400 

euro 

 

În contextul unei societăţi care se schimbă, operând modificări de formă şi de fond la nivelul 

tuturor subsistemelor sale, învăţământul românesc trebuie să îşi asume o nouă perspectivă asupra 

funcţionării şi evoluţiei sale. În cadrul acestei perspective inedite, parteneriatul educaţional trebuie să 

devină o prioritate a strategiilor orientate către dezvoltarea educaţiei româneşti. 

  Dată fiind atât complexitatea  şi gradul de dificultate al problemelor cu care şcoala românească se 

confruntă, cât şi impactul inerent al educaţiei şcolare asupra întregului sistem social, soluţionarea 

dificultăţilor prezente reclamă colaborarea, cooperarea, parteneriatul unor categorii extrem de largi, cum 

ar fi: personal, elevi, părinţi, organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale, reprezentanţi ai cultelor 

religioase, agenţi economici, structurile de tip sindical şi autorităţi centrale şi locale.  

Pentru a realiza de facto un parteneriat construit pe baza valorilor democratice, în societatea 

românească trebuie să se opereze o schimbare de valori, atitudini şi comportamente la nivelul tuturor 

factorilor sociali implicaţi: decidenţi, oameni ai şcolii, familii, elevi, reprezentanţi ai instituţiilor 

guvernamentale şi nonguvernamentale. 

Aceste schimbări fundamentale care condiţionează evoluţia parteneriatului şi, implicit, evoluţia 

sistemului de învăţământ, pot fi realizate la nivel macro- şi micro-social prin organizarea unor programe 

de formare specifice, ca şi prin elaborarea şi derularea efectivă a unor proiecte educaţionale în regim de 

parteneriat. 

     Pornind de la ideea că şcoala are menirea de a-i forma pe elevi în spiritul normelor, valorilor şi 

exigenţelor europene, pentru a deveni cetăţeni responsabili şi competenţi ai spaţiului european, Colegiul 

Economic “Anghel Rugină” din Vaslui, prin cultura sa organizaţională, promovează programul Proiecte 

de cooperare şi integrare europeană cu următoarele obiective: 

 promovarea valorilor europene calitatea, performanţa, egalitatea de şanse si educaţia incluzivă, 

nediscriminatorie, toleranţa, identitea şi tradiţiile etc. 
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 cunoaşterea şi valorificarea potenţialului istoric şi cultural al ţărilor implicate în derularea 

proiectelor de cooperare internaţională; 

 alinierea şi integrarea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare în structuri europene; 

 dezvoltarea coeziuni între membrii grupurilor implicate în derularea parteneriatelor europene; 

 dezvoltarea disponobilităţilor de comunicare în limbi străine a cadrelor didactice şi elevilor. 

În anul şcolar 2018-2019, au fost desfăşurate activităţi educative în baza parteneriatelor încheiate 

cu diverşi actori sociali. 

Pentru buna desfășurare a activităților extracurriculare au încheiat parteneriate de colaborare cu 

instituții publice(Inspectoratul Școlar Județean Vaslui, Casa Corpului Didactic Vaslui, Primăria 

Municipiului Vaslui, Liceul Tehnologic ,,I Mincu” Vaslui, Liceul ,,Șt Procopiu” Vaslui, Palatul Copiilor 

Vaslui, AJSPT Vaslui, DJST Vaslui, Asociația caritabilă ,,Solidar” Vaslui), C.P.E.C.A., Vaslui, Politia 

Judeteana  Vaslui, Şcoala Gimnazială „Alex Nechita” şi Şcoala Gimnazială „V Alecsandri” 

Profesorii  Anușca - Doglan Cristian, Săvescu Carmen au fost membrii în comisia de organizare și 

evaluare a Festivalului Internațional de Ștafete, Parcursuri Aplicative și Dans ,,Fair-Play”, Cupa ,,1 

Decembrie la volei, ,,Cupa ,,Prietenia” la Fotbal și au mobilizat voluntary(profesori, elevi, părinți etc) 

 

Parteneriate cu  agenţi economici 

În  anul şcolar 2018-2019, membrii comisiei Tehnologii au desfășurat și activități în colaborare cu 

instituții și agenți economici de profil, în acest sens fiind înregistrate un număr de  14 contracte de 

pregătire practică, dintre care 6 contracte cu SC Safir SRL Vaslui, 2 contracte cu SC Pepco Retail SRL, 2 

cu SC Farm Energy SRL, 2 cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui 1 contract cu SC Eurolux SRL- 

hotel Vaslui, 1 contract cu SC Rewe Romania SRL- supermarket Penny. Datele privind contractele 

încheiate în anul școla 2018-2019 sunt detaliate în Anexa nr. 2. 

SC Safir SRL Vaslui  a implementat în anul școlar 2018-2019 proiectul „Stagii practice inovatoare 

pentru elevi- SPRINT”. La activitățile proiectului au participtat de la Colegiul Economic Anghel Rugină 

Vaslui un număr de 43 de elevi de la calificarea Tehnician în activități economice, 28 de elevi de la 

calificarea Tehnician în activități de comerț și 30 de elevi de la calificarea Tehnician în hotelărie.  

În baza contractului de pregătire practică nr. 126/4.10.2018 încheiat cu SC Eurolux SRL Vaslui, 

reprezentată de dna ing. Mihalache Steliana, elevii de la clasele a X a F, respectiv a XI a G, domeniul 

Turism și alimentație, calificarea: Tehnician în hotelărie, au efectuat pe data de 3 iulie 2019, respectiv 4 

iulie 2019 la modulele Stagiu de pregătire practică privind cazarea turiștilor și Organizarea  serviciului de 

recepție și de etaj, câte o lecție vizită la Hotelul Europa. Elevii au fost  însoțiți de dna prof. Tanasă Alina.  

Obiectivele lecției vizită de la clasa a X a au fost: 

- să selecteze materialele necesare curăţeniei spaţiilor de cazare; 

- să utilizeze materialele necesare curăţeniei spaţiilor de cazare. 

Obiectivele lecției vizită de la clasa a XI a au fost: 

- să întâmpine clienții; 

- să efectueze primirea unui turist cu/ fără rezervare. 

De asemenea, 21 de elevi  (14 elevi de la clasa a X a, domeniul: Economic, calificarea: Tehnician 

în activități economice și 7 elevi de la clasa a IX a, domeniul Turism și alimentație, calificarea: Tehnician 

în hotelărie) au efectuat pe parcursul a 3 săptămâni, stagiile de practică în Braga, Portugalia. În perioada 

1-19 iulie 2019, cei 21 de elevi au participat  la activitatile practice derulate în 10 firme portugheze în 

cadrul proiectului "Internship – From Theory to professional skills". Partenerul principal al instituţiei 

vasluiene, Aplica Proposta Lda - BRAGA MOB, o societate care intermediază plasarea de elevi de la 

profilele tehnologice din şcoli din întreaga Europă în firme din Braga, a asigurat logistica necesară 

efectuării activităților din proiect și evaluării practicanților. 

 

2.4.  ANALIZA SWOT 

Instituţia noastră beneficiază atât de un număr mare de cadre didactice cu bună pregătire 

de specialitate şi metodică, cu disponibilitate de perfecţionare, dar şi de personal didactic auxiliar şi 

nedidactic calificat. Baza materială a şcolii este bună şi a beneficiat în ultimii ani de achiziţii de 
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mijloace de învăţământ. De asemenea s-a dotat un laborator de informatică în cadrul unui program 

derulat cu Primăria municipiului Vaslui. 

Oferta educaţională a fost agreată de absolvenţii claselor a VIII-a şi de părinţii acestora, 

fiind adaptată anual la cerinţele de pe piaţa muncii. Comunitatea locală are disponibilitate de 

a sprijini învăţământul tehnic, dar un număr din ce în ce mai mic de agenţii economici oferă 

sprijin în realizarea stagiilor de pregătire practică direct la locul de muncă. 

Elevii şcolii provin din medii cu nivel scăzut de educaţie şi cu situaţie materială precară, 

ceea ce explică şi neimplicarea lor în activitatea şcolară şi extraşcolară. Nivelul de pregătire al 

elevilor este scăzut, iar lipsa de motivaţie pentru performanţă este amplificată de numărul mare de 

elevi navetişti cât şi de slaba comunicare a familiilor cu şcoala. Numărul de locuri de muncă este mic 

şi este concentrat mai ales în zona localităţilor urbane. 

Cu toate acestea, şcoala depune eforturi deosebite pentru dezvoltarea profesională şi 

personală a elevilor, atât prin activitatea la clasă, cât şi prin implicarea în programe şi proiecte 

educative, care să-i ajute la inserţia pe piaţa muncii şi formarea continuă a lor. 

Tabel nr. 49 

ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI 
 aplicarea corespunzătoare a legislaţiei în domeniul 

educaţiei; centrarea managementului școlar pe 

obiective strategice și pe obţinerea de rezultate 

superioare; dezvoltarea unei culturi organizaţionale 
pozitive și a unui climat de lucru motivant; în cele 

mai multe cazuri, managementul școlar și 

instituţional s-a realizat de o manieră activ-
participativă și democratică,  care a permis 

promovarea iniţiativelor cadrelor didactice și a 

marcat un vizibil salt spre profesionalism, reliefând 

deschiderea spre aplicarea programului de 
descentralizare a unităţilor școlare.   aplicarea unui 

curriculum echilibrat, prin armonizarea curriculum-

ului naţional cu cel local;  
 elaborarea curriculum-ului local în cea mai mare 

măsură prin consultarea elevilor, luând în 

consideraţie nevoile comunităţii, resursele umane și 
cele materiale existente; rezultate bune obţinute la 

sfârşitul anului şcolar şi la examenul naţional de 

bacalaureat; 

 număr mare de elevi participanţi şi premianţi la 
concursurile şi olimpiadele şcolare; 

 centrarea managementului şcolar pe obiective 

strategice şi pe obţinerea de rezultate superioare; 
 dezvoltarea unei culturi organizaţionale pozitive şi 

a unui climat de lucru motivant. 

 aplicarea unui curriculum echilibrat, prin 
armonizarea curriculum-ului naţional cu cel local; 

 proiectarea documentelor cadrelor didactice în 

conformitate cu reglementările ghidurilor 

metodologice pentru aplicarea programelor şcolare, 
cu metodica predării fiecărei discipline şi 

respectând particularităţile de vârstă ale elevilor; 

  aplicarea corectă a curriculum-ului pentru fiecare 
disciplină cu respectarea programelor şcolare.  

 Implicarea Primăriei şi a I.S.J. Vaslui în rezolvarea 

problemelor liceului;  

 Colaborarea eficienta şi promptă cu instituţiile 

PUNCTE SLABE 
 practicarea redusă a unor trasee 

individualizate de învăţare şi insuficienta 

adaptare a curriculum-ului particularităţilor 

unor categorii speciale de elevi ; 
 insuficienta adaptare a curriculum-ului 

particularităţilor unor categorii speciale de 

elevi  
 insuficienta manifestare a inventivităţii şi 

creativităţii pedagogice a cadrelor didactice 

în vederea creşterii motivaţiei pentru învăţare 

a elevilor;  
 cadrul restrâns de resurse financiare care nu 

permite amenajări, facilităţi etc. pentru a 

transforma şcoala într-un centru autonom; 
 eficienţa  scăzută  a  activităţilor  de  formare  

continuă  la  nivelul comisiilor metodice din 

unele unităţi de învăţământ 
 Supraîncărcarea fişei postului a personalului 

de conducere, cadre didactice etc.;  

 accentuarea uzurii morale şi fizice a bazei 

didactico-materiale în unele situaţii;  
 suprapunerea lucrărilor urgente și termene 

nerealiste pentru unele lucrări solicitate;  

 slaba implicare a familiei ca principal 
partener al şcolii;  

 mobilizarea dificilă a resurselor bugetare și 

extrabugetare; 
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administraţiei publice locale şi teritoriale;  

 Încadrarea cu personal didactic calificat, cu gradul I 

şi II, doctorat şi masterat;  
 existenţa unor parteneriate funcţionale între 

instituţia de învăţământ şi alte instituţii 

deconcentrate ale statului;  

 îmbunătăţirea sistemului de diseminare a 
informaţiilor cu privire la şcoala şi activităţile ei 

specifice;  

 creşterea transparenţei promovării obiectivelor şi 
ofertelor educaţionale la nivelul diferitelor categorii 

de instituţii; 

 creşterea numărului de programe de parteneriat 
naţional şi internaţional accesate de şcoală. 

 creșterea gradului de implicare a comitetelor de 

părinţi ca principal partener al școlii și în 

coordonarea  relaţiei școala – comunitate. 

OPORTUNITĂŢI  
 promovarea unui cadru legislativ care încurajează 

iniţiativele şcolii şi implicarea partenerilor săi 
sociali;  

 parteneriat funcţional al Colegiului Economic “A 

Rugină” cu autorităţile publice locale şi judeţene;  

 creşterea numărului de programe europene adresate 
educaţiei ;  

 intensificarea măsurilor guvernamentale şi a 

facilităţilor acordate elevilor pentru creşterea 
participării şcolare;  

 posibilitatea îmbunătăţirii bazei materiale şi 

realizarea unor programe de dezvoltare 
instituţională  

RISCURI  
 situaţia socio-economică precară a familiilor din 

care provin unii copii / elevi; 
 nivel ridicat de sărăcie la nivelul zonei;  

 instabilitatea economică, creşterea ratei șomajului 

 actualul cadru legislativ cu privire la formarea, 

repartizarea şi utilizarea fondurilor nu permite o 
decizie reală a conducătorilor unităţilor de 

învăţământ într-un mod stimulativ şi coerent;  

 sporul demografic negativ cu implicaţii în 
dimensionarea reţelei şcolare şi a încadrării 

personalului didactic. 

  

 

Aspecte rezumative ale analizei de nevoi 

Obiectivul general al şcolii noastre este realizarea unui proces instructiv-educativ de 

calitate în interesul elevului şi a motivării elevilor pentru achiziţionarea unor cunoştinţe teoretice şi 

practice. 

În vederea atingerii obiectivului general politica de personal a şcolii noastre îşi propune următoarele: 

1. Crearea unui climat de siguranţă civică şi libertate spirituală axat mai ales pe activităţi 

intelectuale şi profesionale pentru toate cadrele didactice şi elevi; 

2. Formarea cadrelor didactice în funcţie de nevoile identificate; 

3. Colaborarea cu instituţiile abilitate (Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, Casa Corpului 

Didactic, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Științifice). 

Activitatea didactică a urmărit în special dezvoltarea competenţelor funcţionale de bază ale 

elevilor, fie pe continuarea studiilor şi/sau încadrarea pe piaţa muncii internă sau externă. Aceasta s-

a realizat prin centrarea profesorilor pe comportamentele specifice rolului de organizator şi 

mediator al experienţei de învăţare. S-a urmărit sensibilizarea cadrelor privind responsabilitatea şcolii 

faţă de elevi şi implicarea în viaţa comunităţii locale.  

Obiectivul prioritar al activităţii noastre şcolare constă în formarea unei personalităţi active, 

competente, motivate şi creative a elevilor. Specific liceului nostru sunt:  

 relaţia optimă de colaborare profesor – elev,  

 climatul şcolar şi orientarea educaţiei spre valori, 

 formarea capacităţilor privind adaptabilitatea la schimbările resimţite în economie,  

administraţie, viaţa socială şi culturală, 

  integrarea rapidǎ a absolvenţilor pe piaţa muncii.  
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2.5. REZUMAT AL ASPECTELOR PRINCIPALE CARE NECESITĂ DEZVOLTAREA  
 

Obiectivul general al şcolii noastre este realizarea unui proces instructiv-educativ de 

calitate în interesul elevului şi a motivării elevilor pentru achiziţionarea unor cunoştinţe teoretice şi 

practice. 

În vederea atingerii obiectivului general politica de personal a şcolii noastre îşi propune următoarele: 

1. Crearea unui climat de siguranţă civică şi libertate spirituală axat mai ales pe activităţi 

intelectuale şi profesionale pentru toate cadrele didactice şi elevi; 

2. Formarea cadrelor didactice în funcţie de nevoile identificate; 

3. Colaborarea cu instituţiile abilitate (Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, Casa Corpului 

Didactic, Ministerul Educaţiei şi Cercetării). 

Activitatea didactică a urmărit în special dezvoltarea competenţelor funcţionale de bază ale 

elevilor, fie pe continuarea studiilor şi/sau încadrarea pe piaţa muncii internă sau externă. Aceasta s-

a realizat prin centrarea profesorilor pe comportamentele specifice rolului de organizator şi 

mediator al experienţei de învăţare. S-a urmărit sensibilizarea cadrelor privind responsabilitatea şcolii 

faţă de elevi şi implicarea în viaţa comunităţii locale. 

Obiectivul prioritar al activităţii noastre şcolare constă în formarea unei personalităţi active, 

competente, motivate şi creative a elevilor. Specific liceului nostru sunt: relaţia optimă de colaborare 

profesor – elev, climatul şcolar şi orientarea educaţiei spre valori, formarea capacităţilor privind 

adaptabilitatea la schimbările resimţite în economie, administraţie, viaţa socială şi culturală, integrarea 

rapidǎ a absolvenţilor pe piaţa muncii. 

Priorităţile din cadrul PRAI sunt: 

- asigurarea şanselor egale în formarea profesională între mediul urban şi rural în regiunea Nord-Est; 

- dezvoltarea parteneriatului dintre grupurile şcolare şi agenţii economici pentru îmbunătăţirea formării 

profesionale; 

- asigurarea calităţii în sistem sprijin pentru alegerea avizată a traseului de formare profesională; 

- îmbunătăţirea accesului la informare. 

Ţinând cont de punctele tari şi oportunităţile constatate, se caută remedierea slăbiciunilor şi 

evitarea ameninţărilor, punându-se accent pe: 

Dezvoltarea curriculară; 

Diversificarea metodelor de evaluare şi autoevaluare în procesul de predare-

învăţare;  

Dezvoltarea bazei materiale; 

Menţinerea şi intensificarea relaţiilor 

comunitare;  

Încheierea de parteneriate; 

Aspectele principale care necesită dezvoltare: 

Asigurarea calităţii procesului instructiv educativ;  

Asigurarea şanselor egale în formarea profesională;  

Integrarea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale; 

Asigurarea tranziţiei de la şcoală la locul de muncă; 

Aplicarea de către cadrele didactice a metodelor moderne de evaluare şi utilizarea autoevaluării în 

procesul instructiv educativ; 

Modernizarea bazei IT a şcolii; 

Asigurarea sprijinului pentru alegerea avizată a traseului de formare 

profesională;  

Orientarea şi consilierea privind cariera; 

Identificarea cadrelor didactice cu disponibilităţi de lucru în echipe de elaborare proiecte şi programe;  

Asigurarea marketingului educaţional pentru promovarea rezultatelor şi valorilor şcolii. 
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Colegiul Economic „Anghel Rugină” îşi propune următoarele obiective: 

 PRIORITATEA 1 : Monitorizarea sistemului de management al calităţii  

ȚINTA : Creșterea calității educației din perspectiva pregătirii pentru o societate bazată pe 

cunoaștere și promovarea  unei dezvoltări durabile 

OBIECTIV :  ÎMBUNĂTĂȚIREA  CALITĂȚII ȘI EDUCAȚIEI  ELEVILOR DE LA COLEGIUL 

ECONOMIC „ANGHEL RUGINĂ” VASLUI PRIN PROMOVAREA CULTURII CALITĂŢII LA 

NIVEL DE SISTEM ȘI PROCES.  

Acţiuni pentru atingerea obiectivului: 

1. Întocmirea unui plan de imbunătăţire a calităţii actului educaţional pe baza raportului de 

autoevaluare realizat la sfârşitul anului şcolar precedent şi validat de ISJ. 

2. Realizarea de acţiuni pentru atingerea ţintelor si obiectivelor prevăzute in planul de îmbunătăţire. 

3. Monitorizarea îndeplinirii ţintelor şi obiectivelor, atât a celor intermediare cât şi a celor finale.  

4. Realizarea feed-back-ului , întocmirea raportului de autoevaluare, stabilirea priorităţilor pentru 

anul şcolar următor. 

5. Implementarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii în activitatea 

educativă şi cea managerială 

 PRIORITATEA 2: Adaptarea ofertei educaţionale la nevoile de calificare identificate la 

nivel local,  regional și național 

Ţinta: Asigurarea condiţiilor de continuare a studiilor pentru cel puțin 65% dintre absolvenţii 

învăţământului liceal 

OBIECTIV :  ADAPTAREA  OFERTEI  EDUCAȚIONALE LA  CERINŢELE PIEŢEI MUNCII 

ŞI OPŢIUNILOR ELEVILOR LA NIVEL LOCAL, NAŢIONAL ŞI EUROPEAN. 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului: 

1. Adaptarea curriculei la competente specifice economiei locale, solicitate de parteneri economici 

si integrarea elevilor cu CES 

2. Dezvoltarea de competente cheie in randul elevilor de clasele a IX-a și a X-a care studiaza la 

profil servicii, domeniile turism si economic, prin stabilirea unor parteneriate cu institutii europene 

care sa ofere posibilitatea elevilor de a participa la stagii de pregatire practica de inalta calitate 

3. Dezvoltarea directiilor de cooperare europeana prin: derularea de proiecte de parteneriat cu scoli 

europene, implementarea de proiecte de mobilitate VET, implementarea de proiecte de mobilitate 

scolara; 

4. Colaborarea cu CJRAE şi cu şcolile gimnaziale din zonă  pentru propuneri si recomandari 

desprinse din sondarea optiunilor elevilor 

5. Consilierea elev - parinte in alegerea carierei si pe perioada formarii, inclusiv furnizarea datelor  

legate de cererea si tendintele inregistrate pe piata fortei de munca; 

6.  Amenajarea unor clase,  laboratoare, cabinete, conform  specializărilor /calificărilor noi; 

7. Monitorizarea evolutiei somajului in randul tinerilor absolventi; 

 PRIORITATEA 3: Promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii şi a mobilităţii în învăţare  

Ținta : Transformarea școlii într-o organizație care va favoriza aplicarea didacticii moderne cu 

accent pe dezvoltarea abilităților practice ale elevilor și profesorilor într-un proces tot mai complex 

de formare continuă 

OBIECTIV : IMPLEMENTAREA ȘI CONSOLIDAREA MECANISMELOR DE ASIGURARE A 

CALITĂȚII PRIN DESFĂȘURAREA ACTIVITĂŢII DE FORMARE CONTINUĂ ȘI DE 

PERFECŢIONARE A  PERSONALULUI DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC 
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Acţiuni pentru atingerea obiectivului: 

1. Întâlniri la nivelul catedrelor didactice, lecţii demonstrative susţinute de cadrele didactice 

2. Lecţii demonstrative susţinute de cadrele didactice. 

3. Asistenţe la orele susţinute de profesorii receptivi la învăţarea centrată pe elev. 

4. Stimularea interesului profesorilor pentru înscrierea/ susţinerea gradelor didactice 

5. Realizarea  evidenţei  cursurilor de perfecţionare urmate de cadrele didactice; 

6. Monitorizarea participării cadrelor didactice la activităţile metodice organizate de ISJ Vaslui, 

CCD Vaslui sau centrele de perfecţionare. 

7. Participare la programe şi  burse de mobilitate individuală de formare continuă.  

 

 PRIORITATEA 4 : Dezvoltarea activităţii de cooperare europeană şi internaţională  

Ținta : Dezvoltarea unui parteneriat educativ eficient prin consultarea și implicarea elevilor, 

colaborarea cu factori educaționali locali, nationali, atragerea părinților, precum și prin 

fructificarea experienței europene. 

OBIECTIV :  DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ PRIN IMPLICAREA ÎN ACTIVITĂŢI 

ŞCOLARE, EXTRAŞCOLARE, DE COOPERARE EUROPEANĂ 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului: 

3. Realizarea de parteneriate cu şcoli din România şi din ţări europene; 

4. Monitorizarea proiectelor aflate în derulare; 

5. Implicarea şcolii în realizarea de proiecte europene. 

6. Accesarea unor proiecte de finanţare a dezvoltării resurselor umane prin FSE. 

7. Desfăşurarea de activităţi în baza acordului încheiat cu Fundaţia “People to People”; 

8. Formarea  profesională continuă a cadrelor didactice prin burse de mobilitate individuală; 

9. Activităţi pe platforma eTwinning (proiecte, cursuri); 

10. Promovarea  şi dezvoltarea  valorilor europene participând la  activităţi ştiinţifice, cultural-

artistice, sportiv-turistice, caritabile, simpozioane, iniţiate de şcoala sau de parteneri la nivel 

naţional, international (proiecte educaţionale) 

 

 PRIORITATEA  5 Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei educaţiei şi formării profesionale 

furnizate de şcoală 

ȚINTA : Proiectarea unui sistem propriu de monitorizare și evaluare a activității întregului colectiv 

al școlii care să evidențieze, să promoveze și să stimuleze plusvaloarea la toate nivelurile de 

activitate. 

OBIECTIV : PROIECTAREA ŞI IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM PROPRIU DE 

MONITORIZARE, CONTROL ȘI EVALUARE A ACTIVITĂȚII ȘCOLII. 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului: 

1. Comunicarea  intra şi interinstituţională a unităţii de învăţământ 

2. Inventarierea, gestionarea eficientă şi transmiterea informațiilor de interes public  

3. Organizarea punctelor de informare pentru uzul publicului (sit-ul liceului, avizier, mass-media). 
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PARTEA A 3-A PLANUL OPERAŢIONAL 2019- 2020 
 

Din analiza oportunităţilor şi a punctelor slabe reiese că sunt mai multe aspecte pe care şcoala noastra trebuie sa pună accent. Pentru asigurarea calităţii în educaţie 

ne propunem să refacem planul de îmbunătăţire şi să realizam acţiunile propuse în plan. 
Pentru creşterea gradului de inserţie în muncă a viitorilor absolvenţi şi pentru reducerea ratei şomajului ne propunem adaptarea  ofertei de formare profesională 

iniţială la cerinţele pieţei muncii şi opţiunilor elevilor şi în corelaţie cu prognozelor din PRAI, PLAI, cât şi creşterea implicării active a instituţiilor publice şi a agenţilor 

economici în activitatea educativă. 
Ca urmare a solicitărilor primite de la persoane care vor să-şi continue studiile liceale sau vor să se califice în meserii solicitate pe piaţa forţei de muncă, ne 

propunem să dezvoltăm activitatea de formare continuă a adulţilor. 

Ne propunem dezvoltarea unei bogate colaborări internaţionale în vederea îmbogăţirii experienţei didactice şi a creşterii calităţii educaţiei. 

 

ȚINTA 1: CREȘTEREA CALITĂȚII EDUCAȚIEI DIN PERSPECTIVA PREGĂTIRII PENTRU O SOCIETATE BAZATĂ PE CUNOAȘTERE ȘI 

PROMOVAREA  UNEI DEZVOLTĂRI DURABILE 

OBIECTIV 1:  ÎMBUNĂTĂȚIREA  CALITĂȚII ȘI EDUCAȚIEI  ELEVILOR DE LA COLEGIUL ECONOMIC „ANGHEL RUGINĂ” VASLUI PRIN 

PROMOVAREA CULTURII CALITĂŢII LA NIVEL DE SISTEM ȘI PROCES. 
OBIECTIVE SPECIFICE : 

1. Asigurarea calităţii şi stimularea excelenţei în educaţie; sporirea accesului la o educaţie de calitate prin învăţare permanentă; 

2. Creşterea calităţii actului educaţional şi realizarea  echităţii în educaţie; 

3. Deschiderea sistemului educaţional şi de formare profesională către societate, către mediul social, economic şi cultural la nivel regional, naţional şi european. 

Context: (Scurtă descriere a problemei și a motivelor pentru care reprezintă un aspect care necesită îmbunătățire) 

Școala trebuie să vizeze nu numai educarea și formarea unor tineri bine instruiți ci și stimularea exceleței în educație prin întimpinarea nevoilor de formare a adulților în domeniul 

economic și tehnologic, urmărindu-se ca 90 % din descriptorii de performanță din principiile calitatii să obțină calificativul Foarte bine. Dezvoltarea rapidă în plan tehnologic, 

diseminarea și punerea în practică a noilor curente  economice/tehnologice, cer din partea școlii o din ce în ce mai mare flexibilitate, capacitate de adaptare și obținerea unui nivel 

ridicat de educație și formare a viitoarei forțe de muncă.  

Acţiuni pentru atingerea obiectivului:  Rezultate 

aşteptate  

Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/persoa

ne responsabile  

Parteneri Cost Sursa de finanţare Indicatori de 

performanță 

1.  Întocmirea unui plan de îmbunătăţire  a 

calităţii actului educaţional pe baza raportului 

de autoevaluare realizat la sfârşitul anului 

şcolar precedent si validat de ISJ. 

Creterea 
calităţii actului 

instructiv- 

educativ.   

octombrie anual 
 

Comisia CEAC ISJ Vaslui 20 lei Surse extrabugetare 100% din cadrele didactice  
au acces la informații  

2.  Realizarea de acţiuni pentru atingerea 

ţintelor si obiectivelor prevăzute in planul de 

imbunatatire 

Raport de 

activitate 

Permanent, 

cu evaluare 

semestriala 

Comisia CEAC 

Şefii comisiilor 

metodice 

ISJ Vaslui 

 

-  

Surse extrabugetare  

100% din cadrele didactice  

responsabile vor participa 

la realizarea actiunilor 

3. Monitorizarea îndeplinirii tintelor si 

obiectivelor, atât a celor intermediare cât si a 

celor finale 

 

Chestionare 

aplicate 

Permanent, 

cu evaluare 

semestriala 

Comisia CEAC 

Şefii comisiilor 

metodice 

ISJ Vaslui 

 

- Surse extrabugetare 100% din cadrele didactice  

responsabile vor 

monitoriza tintele si 
obiectivelor strategice 
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4. Realizarea feed-back-ului, 

întocmirea raportului de   autoevaluare, 

stabilirea prioritatilor pentru anul şcolar 
următor  

 

Raport de 

evaluare 

Permanent, 

cu evaluare 

semestriala 

Comisia CEAC 

Şefii comisiilor 

metodice 

ISJ Vaslui 

Părinţi 

- Surse extrabugetare 100% din cadrele didactice  

responsabile vor colecta 

feed-back-ul 

5.Implementarea procedurilor şi activităţilor de 

evaluare şi asigurare a calităţii în activitatea 
educativă şi cea managerială 

 

Raport de 

autoevaluare 

Strategii 

CEAC 

Permanent CEAC, sefii 

comisiilor 

Parinti, elevi, 

comunitatea 

locala, 

personalul 

unitatii 

 Surse bugetare si 

extrabugetare 

Acreditarea specializarilor 

și calificarilor noi 

 

 

 

ȚINTA 2: ASIGURAREA CONDIŢIILOR DE CONTINUARE A STUDIILOR PENTRU CEL PUȚIN 65% DINTRE ABSOLVENŢII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 

LICEAL 

OBIECTIV 2:  ADAPTAREA  OFERTEI  DE FORMARE PROFESIONALĂ INIŢIALĂ LA  CERINŢELE PIEŢEI MUNCII ŞI OPŢIUNILOR ELEVILOR LA 

NIVEL LOCAL, NAŢIONAL ŞI EUROPEAN. 
OBIECTIVE SPECIFICE::  

1. Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor din perspectiva dezvoltării durabile  si a asigurării coeziunii economice si 

sociale  (Stabilirea ofertei curriculare în unitatea de învăţământ în funcţie de nevoile specifice comunităţii); 

2. Prevenirea şi reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar şi prevenirea fenomenului de violenţă şcolară ; 

3. Eficientizarea actului de evaluare şi gestionarea în condiţii optime a examenelor naţionale;   
4. Amenajarea unor clase,  laboratoare, cabinete, conform  specializărilor /calificărilor noi; 

5. Deschiderea sistemului educaţional şi de formare profesională către societate, către mediul social, economic şi cultural la nivel regional, naţional şi european.  

Context: (Scurtă descriere a problemei și a motivelor pentru care reprezintă un aspect care necesită îmbunătățire) 

Școala trebuie să vizeze nu numai educarea și formarea unor tineri bine instruiți ci și pregătirea de absolvenți direct angajabili și imediat productivi, sa contribuie la dezvoltarea  maxima 

a potențialului intelectual și artistic, sa vina în întimpinarea nevoilor de formare a adulților în domeniul economic și tehnologic. Descreșterea alerta a ofertei de locuri de muncă 

necalificată sau slab calificată, dezvoltarea rapidă în plan tehnologic, diseminarea și punerea în practică a noilor curente  economice/tehnologice, cer din partea școlii o din ce în ce mai 

mare flexibilitate, capacitate de adaptare și obținerea unui nivel ridicat de educație și formare a viitoarei forțe de muncă.  

Acţiuni pentru atingerea obiectivului: Rezultate 

aşteptate 

Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/persoa

ne responsabile 

Parteneri: Cost Sursa de 

finanţare 

Indicatori de performanță 

1. Adaptarea curriculei la competente specifice 

economiei locale, solicitate de parteneri 

economici si integrarea elevilor cu CES 

Desfăşurarea 

instruirii 

practice la 
agenţi 

economici 

Permanent cu 

monitorizare 

semestriala 

Comisia metodică 

Tehnologii 

Şcoala, 

partenerii 

economici 
 

200 lei Surse 

extrabugetare 

100% realizare CDL in 

colaborare cu agentii 

economici Creșterea cu cel 
puțin 25% a performantei 

școlare a elevilor cu CES  

2. Dezvoltarea de competente cheie in randul 

elevilor de clasele a IX-a și aa X-a care 

studiaza la profil servicii, domeniile turism si 

Desfăşurarea 

instruirii 

practice la 

Permanent cu 

monitorizare 

semestriala 

Comisia metodică 

Tehnologii 

Şcoala, 

partenerii 

economici 

Buget 

proiect 

Surse 

extrabugetare 

Creșterea cu cel puțin 9o% a 

competențelor specifice 

domeniului economic  
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economic, prin stabilirea unor parteneriate cu 

institutii europene care sa ofere posibilitatea 

elevilor de a participa la stagii de pregatire 
practica de inalta calitate (Proiect:Internship - 

from theory to professional skills, nr. 2018-1-

RO01-KA102-047616 VET, Proiect de  

mobilitate în domeniul educaţiei adulţilor 

Erasmus+ KA1 ”Învaţă, cunoaşte şi ajută!”, 

2018-1-RO01-KA104-047526) 

agenţi 

economici din 

uniunea 
europeană 

Proeicte 

ERASMUS 

+ 
 

3.Dezvoltarea directiilor de cooperare 

europeana prin: derularea de proiecte de 

parteneriat cu scoli europene, implementarea de 

proiecte de mobilitate VET, implementarea de 

proiecte de mobilitate scolara; 

Desfăşurarea 

instruirii 

practice la 

agenţi 

economici din 

uniunea 
europeană 

Permanent cu 

monitorizare 

semestriala 

Comisia metodică 

Tehnologii 

Şcoala, 

partenerii 

economici 

Proeicte 

ERASMUS 

+ 
 

Buget 

proiect 

Surse 

extrabugetare 

2 proiecte europene 

4. Colaborarea cu CJRAE şi cu şcolile 

gimnaziale din zonă  pentru propuneri si 

recomandari desprinse din sondarea optiunilor 

elevilor 

Aplicarea 

chestionarelor 

Permanent cu 

monitorizare 

anuala 

 

Comisia CEAC 

Şefii comisiilor 

metodice 

Şcoala, 

şcolile 

gimnaziale, 

partenerii 

economici, 

CLDPS,ISJ 

100 lei  

Surse 

extrabugetare  

 

Minim 3 activități 

5. Consilierea elev - parinte in alegerea carierei 

si pe perioada formarii, inclusiv furnizarea 

datelor  legate de cererea si tendintele 

inregistrate pe piata fortei de munca; 

Organizarea 

şedinţelor cu 

părinţii 

Permanent, cu 

raportare 

semestriala 

 

Comisia CEAC 

Şefii comisiilor 

metodice 

Şcoala, 

AJOFM 

 

- Surse 

extrabugetare 

Minim 9 activități 

6.  Amenajarea unor clase,  laboratoare, 

cabinete, conform  specializărilor /calificărilor 
noi; 

 

- dotarea unor 

laboratoare 
specifice  noilor 

specializări 

Decembrie anual 

 

Director Comunitatea 

locală  

4000 lei Bugetul 

comunităţii 
locale şi bugetul 

de stat 

Amenajarea a minim 5 săli de 

clasa și minim 2 laboratoare 

7. Monitorizarea evolutiei somajului in randul 

tinerilor absolventi; 

Rapoarte Anual, cu 

raportare anuala 

Comisia CEAC, 

Şefii com. 

metodice 

Şcoala, 

AJOFM 

- Surse 

extrabugetare 

1 raport 
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ȚINTA 3: Transformarea școlii într-o organizație care va favoriza aplicarea didacticii moderne cu accent pe dezvoltarea abilităților practice ale elevilor și profesorilor într-un proces 

tot mai complex de formare continuă  

OBIECTIV 3: IMPLEMENTAREA ȘI CONSOLIDAREA MECANISMELOR DE ASIGURARE A CALITĂȚII PRIN DESFĂȘURAREA 

ACTIVITĂŢII DE FORMARE CONTINUĂ ȘI DE PERFECŢIONARE A  PERSONALULUI DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC  

OBIECTIVE SPECIFICE: 

1. Creşterea calităţii actului educaţional şi realizarea  echităţii în educaţie; 

2. Eficientizarea actului de evaluare şi gestionarea în condiţii optime a examenelor naţionale;  
3. Deschiderea sistemului educaţional şi de formare profesională către societate, către mediul social, economic şi cultural la nivel regional, naţional şi european. 

Context: (Scurtă descriere a problemei și a motivelor pentru care reprezintă un aspect care necesită îmbunătățire)  

Proiectarea unui învățământ modern și eficient presupune o foarte bună pregătire profesională a cadrelor didactice acestea trebuie să-și actualizeze mereu informațiile deoarece, pentru a 

asigura lumii de mâine cunoștințele și deprinderile necesare profesorii trebuie să răspundă de furnizarea și dezvoltarea conținutului informațional adecvat și în plus să fie capabili să gestioneze 

situațiile tipice, să stăpânească metode de cunoaștere și dezvoltare personală.   

Dobândirea profesionalismului pentru fiecare angajat al sistemului educațional depinde forte mult de dorința și motivația celui în cauză de a accede la un statut de recunoaștere a 

competențelor sale, fiind implicat mai ales efortul personal de perfecționare și autodepășire.  

Acţiuni pentru atingerea obiectivului: 
Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

persoane 

responsabile 

Parteneri Cost 
Sursa de 

finanţare 
Indicatori de performanță 

- întâlniri la nivelul catedrelor,   lecţii 

demonstrative susţinute de cadrele didactice 

- asistenţe la orele susţinute de cadrele 

didactice receptive la învăţarea centrată pe 
elev 

- Creşterea promovabilităţii 

faţă de anul precedent  cu 5% 

-  creşterea mediei de 

absolvire a examenelor finale 
- 65% din cadrele didactice 

aplică strategii moderne de 

predare –învăţare 

permanent Formatori Formatori 

naţionali 

- Surse 

extrabugetare 

Minim 5 întalniri/ catedră 

Minim 3 asistențe/ Catedră 

- stimularea interesului cadrelor didactice 

pentru inscrierea la sustinerea gradelor 

didactice 

- realizare unei riguroase evidente a 

cursurilor de perfectionare urmate de cadrele 

didactice; 

- urmărirea modului in care cadrele didactice 

participa la activitatile metodice organizate 
de ISJ,sau centrele de perfectionare 

- cresterea calitatii procesului 

instructiv-educativ 

- invatarea permanenta ca 

dimensiune majora a 

procesului didactic 

- permanent - director 

- director 

adjunct 

- Consiliul de 

Administratie 

- prof. 

psiholog. 

Responsabil 
perfecţionare 

ISJ  

CCD 

Centre de 

perfectionare 

 Surse 

extrabugetare 

Minim 10% din cadrele 

didactice vor participa la 

activități de formare/ 

perfecționare 

Minim 90% din cadrele 

didactice vor participa la 

activități metodice 

 

 

 

 

 



 
 

66 
 

ȚINTA 3:  

Dezvoltarea unui parteneriat educativ eficient prin consultarea și implicarea elevilor, colaborarea cu factori educaționali locali, nationali, atragerea părinților, precum și prin fructificarea 

experienței europene.  

 

OBIECTIV 4:  DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ PRIN IMPLICAREA ÎN ACTIVITĂŢI ŞCOLARE, EXTRAŞCOLARE, DE COOPERARE EUROPEANĂ 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

1. Asigurarea calităţii şi stimularea excelenţei în educaţie; sporirea accesului la o educaţie de calitate prin învăţare permanentă; 

2. Deschiderea sistemului educaţional şi de formare profesională către societate, către mediul social, economic şi cultural la nivel regional, naţional şi european. 

Context: (Scurtă descriere a problemei și a motivelor pentru care reprezintă un aspect care necesită îmbunătățire)  

  Educația este o provocare continua pentru orice stat al Uniunii Europene. Dinamica economică, socială și politică impune valorizarea școlii din perspectiva adaptării la noile realități și 

crearea unui mediu social tolerant, deschis și activ. Numai împreună,  promovând interschimburile  educaționale vom găsi drumul către o educație eficientă, ancorata unei realități dinamice. 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului: Rezultate 

aşteptate (măsurabile) 

Data până 

la care vor 

fi 

finalizate 

Persoana/persoane 

responsabile 

Parteneri Cost Sursa de 

finanţare 

Indicatori de 

performanță 

Realizarea de parteneriate cu şcoli și/ au agenți 

economici din  România şi din ţări europene  

(Proiectul Erasmus+/Formare profesională (VET) 

"Internship - Bridging Theory and Practice" numărul 

de referință 2016-1-RO01-KA102-023773, 

Proiect:Internship - from theory to professional skills 

Nr. 2018-1-RO01-KA102-047616 VET) 

- creşterea nr. de elevi şi 

părinţi în activităţi 

extraşcolare 

noiembrie 

anual 

 

Director 

Responsabili de  

proiecte si programe 

educative şcolare şi 

extraşcolare 

Administrator 

finaciar 

Comunitatea 

locală  

20.500 lei 

53.000euro 

(Proiect 

Erasmus K1) 

Bugetul 

comunităţii 

locale şi de 

stat;  

Surse 

extrabugetare 

naţionale şi 

europene 

Implicarea a cel puțin 

25% dintre elevi şi 

părinţi în activităţi 

extraşcolare 

Monitorizarea proiectelor aflate în derulare; 

Implicarea şcolii în realizarea de proiecte europene în 

calitate de coordonator sau partener;  

Accesarea unor proiecte de finanţare a dezvoltării  

resurselor umane; 

Formarea continua a profesorilor prin  participarea  la 

programe europene  (worksop-uri, burse de mobilitate  

individuala). 

- creşetrea performanţelor 

şcolare ale elevilor 

implicaţi 

Pe 

perioada 

de derulare 

a 

proiectelor 

- diriginţi 

- consilier educativ.  

- coordonatori 

proiecte 

ISJ 

Părinţi 

200 lei Surse 

extrabugetare 

2 rapoarte de 

monitorizare 
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ȚINTA 4: 

 Proiectarea unui sistem propriu de monitorizare și evaluare a activității întregului colectiv al școlii care să evidențieze, să promoveze și să stimuleze plusvaloarea la toate nivelurile 

de activitate.  

OBIECTIV NR. 5 Proiectarea şi implementarea unui sistem propriu de monitorizare, control și evaluare a activității școlii 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

1. Creşterea eficienţei comunicării intra şi interinstituţionale a unităţii de învăţământ 

2. Inventarierea, gestionarea eficientă şi transmiterea informațiilor de interes public  

3. Organizarea punctelor de informare si documentare pentru uzul publicului (sit-ul liceului, avizier, mass-media) 

Context: (Scurtă descriere a problemei și a motivelor pentru care reprezintă un aspect care necesită îmbunătățire)  

  Având în vedere faptul că nu există un model general acceptat în ceea ce privește modul de implementare ale acestui sistem precum și riscurile apărute în contextul legislativ nou 

(Statutul Elevului și Regulamentul Cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar) se impune dezvoltarea SCIM actualizat. 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului: 

Rezultate 

aşteptate (măsurabile) 

Data până la care 

vor fi finalizate 

Persoana/ persoane 

responsabile 

Parteneri Cost Sursa de 

finanţare 

Indicatori de 

performanță 

1. Comunicarea  intra şi 

interinstituţională a unităţii de 

învăţământ 

- creşterea nr. de elevi, 

cadre didactice  şi părinţi 

informați 

permanent 

 

Director 

Responsabili de  

proiecte si programe 

educative  

Director adj. 

Diriginți 

Comunitatea 

locală  

ISJ 

Părinți 

200 lei Bugetul comunităţii 

locale şi de stat;  

Surse 

extrabugetare 

naţionale şi 

europene 

Creșterea cu 25% a 

gradului de 

consultanta pentru 

elevi, părinți,  

parteneri educaționali 

externi 

2. Inventarierea, gestionarea 

eficientă şi transmiterea informațiilor 

de interes public  

 

- creşterea nr. de 

persoane informate 

periodic - director 

- compartiment 

secretariat 

-diriginţi 

- consilier educativ.  

 

Comunitatea 

locală  

ISJ 

Părinți 

200 

lei 

Surse 

extrabugetare 

creşterea cu 10% a 

nr. de persoane 

informate 

3. Organizarea punctelor de 

informare pentru uzul publicului (site-

ul liceului, avizier, mass-media) 

 

-Creșterea nr. de articole 

in presă 

-Creșterea nr. de 

informări afișate / 

publicate 

permanent 

 

- director 

- compartiment 

secretariat 

-diriginţi 

- consilier educativ 

Comunitatea 

locală  

ISJ 

Părinți 

 Surse 

extrabugetare 

 

Minim 3 articole 

Creşterea cel putin 

20%  nr. Informări 

afișate 
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PARTEA A 4-A  

CONSULTARE, MONITORIZARE SI EVALUARE 
4.1. ORGANIZAREA PROCESULUI DE CONSULTARE PENTRU ELABORAREA PDI 

 

          În urma consultării părinţilor aceştia şi-au manifestat încrederea în colectivul didactic al şcolii 

noastre care oferă servicii educaţionale de înaltă calitate. 

          Au fost consultate cadre didactice din şcoală, din alte şcoli şi directori ai altor instituţii de 

învăţământ cu care  s-a colaborat în vederea realizării PDI- urilor proprii. 

          Consiliul de administraţie al şcolii a aprobat propunerile făcute de echipa de elaborare a PDI. 

          Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui în urma consultării PDI a făcut următoarele precizări:  

- PDI se încadrează in direcţiile  prioritare stabilite in PLAI; 

- reflecta respectarea Ghidului si metodologiei de elaborare a acestei lucrări; 

- aduce informaţii si date privind zona ocupaţională Vaslui; 

- oferă anumite repere privind necesităţile de formare  profesionala la nivelul zonei si la nivel european în 

perspectiva anului 2020. 

          Reprezentaţii agenţilor economici  care au consultat PDI-ul au apreciat flexibilitatea manifestată de 

şcoala noastră în propunerile de  plan de şcolarizare, specializările fiind în corelare cu tendinţele de 

dezvoltare economică stabilite de PRAI şi PLAI. 

          Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Vaslui recomandă continuarea colaborării în 

vederea stabilirii corecte a ofertei educaţionale în funcţie de cerinţele de pe piaţa muncii.  

          Analizând priorităţile şi obiectivele propuse pentru anul şcolar următor trebuie stabilite  strategii de 

monitorizare şi evaluare a acestora.  

Tabel nr.49 

  

TIPUL ACTIVITĂŢII 

RESPONSABILITATEA 

MONITORIZĂRII 

FRECVENŢA 

MONITORIZĂRII 

Informarea personalului şcolii cu privire la conţinutul 

planului de acţiune al şcolii si rolul pe care il au in 

procesul de implementare 

Coordonator CEAC 

 

anual 

 

Întocmirea seturilor de date care să sprijine 

monitorizarea ţintelor 

 

Responsabil CEAC 

Responsabil Tehnologii 

 

lunar 

 

Monitorizarea periodică a implementării acţiunilor 

individuale 

 

Responsabil CEAC 

 

trimestrial 

 

Comunicarea acţiunilor corective în lumina rezultatelor 

obţinute  

 

Responsabil CEAC 

 

trimestrial 

 

Analiza informaţiilor privind progresul realizat în 

atingerea ţintelor 

 

Responsabil CEAC 

 

anual 

 

Stabilirea metodologiei de evaluare, a indicatorilor 

de evaluare şi a impactului asupra comunităţii 

Consiliul de 

administraţie al şcolii 

anual 

 

Prezentarea generală a progresului realizat în 

atingerea ţintelor 

 

Responsabil CEAC 

 

anual 

 

Evaluarea progresului în atingerea ţintelor. Revizuirea 

acţiunilor din PAS în lumina evaluării 

Consiliul de 

administraţie al şcolii 

anual 

 

Realizarea planului de actiune al şcolii 

 

CEAC 

 

anual 
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4.2. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE MONITORIZARE, EVALUARE ŞI 

ACTUALIZARE PDI 
TABEL NR. 50 

MONITORIZARE ŞI EVALUARE LA NIVEL DE ECHIPĂ 
Acţiuni 

monitorizate 

Persoana 

responsabilă 

Persoane implicate Termen Înregistrarea rezultatelor 

Acţiunile pentru 

Obiectivul 1 

-coordonator CEAC 

 

Dir. Popescu Daniela 

Dir. adj. Niţică Mihaela 

Responsabil CEAC, şefii 
Comisiilor metodice 

Semestrial 

 

Procese verbale ale întâlnirilor 

echipei de program, feed-back din 

partea elevilor şi profesorilor 

Acţiunile pentru 

Obiectivul 2 

Director adj.  

Niţică Mihaela 

Dir. Popescu Daniela 

Dir. adj. Niţică Mihaela,  

Responsabil tehnologii şi 

ştiinţe 

Semestrial 

 

Procese verbale ale întâlnirilor 

echipei de program, feed-back din 

partea elevilor, părinţilor 

Acţiunile pentru 

Obiectivul 3 

Dir. adj. Niţică 

Mihaela 

Dir. Popescu Daniela 

Responsabil Comisie 

perfecţionare  

Semestrial 

 

Procese verbale ale întâlnirilor 

echipei de program, feed-back din 

partea elevilor, părinţilor 

Acţiunile pentru 

Obiectivul 4 

Dir. Popescu Daniela 

 

Dir. adj. Niţică Mihaela 

 Şefii comisiilor metodice 

Permanent Procese verbale ale întâlnirilor 

echipei de program,  proiecte 

implementate, documente realizate 

Acţiunile pentru 

Obiectivul 5 

- consilier educativ  Dir. Popescu Daniela 

Echipele de proiect 

Permanent Procese verbale ale întâlnirilor 

echipei de program,  proiecte 

implementate, documente realizate 

 

4.3. MONITORIZAREA REALIZATĂ DE CĂTRE MANAGEMENT 
         Directorul adjunct este responsabil cu monitorizarea operativă. 

          La nivelul fiecărei echipe se va realiza o evaluare semestrială a activităţii realizate pentru 

atingerea obiectivelor propuse. Concluziile vor fi prezentate sub forma unui raport scris transmis 

directorului adjunct.      

          Rapoartele vor fi analizate în Consiliul de administraţie al şcolii în vederea stabilirii măsurilor 

ce se impun pentru realizarea obiectivelor.                      

          Întregul Plan de acţiune va fi monitorizat de Director, care va interveni atunci când este 

necesar pentru eficientizarea realizării activităţilor propuse. 

          Gradul de realizare al Planului Şcolar de Acţiune propus pentru  perioada  2019-2023  va fi 

analizat în Consiliul de Administraţie, anual în luna iulie.  

         Analizând priorităţile şi obiectivele propuse pentru anul şcolar următor trebuie stabilite  

strategii de monitorizare şi evaluare a acestora. În contextul actual în care se află şcoala noastră se 

impun următoarele metode de evaluare: 

 evaluarea periodică a desfăşurării activităţilor parteneriatelor realizate 

 realizarea unei baze de date statistice privind rezultatele elevilor şi monitorizarea 

permanentă a acesteia 

 rezultatele obţinute de elevi la examenele finale, olimpiade şi concursuri şcolare 

 monitorizarea bazei de date statistice privind orientarea şi consilierea în carieră 

 gradul de inserţie pe piaţa forţei de muncă 

 evaluarea periodică a elevilor şi analizarea evoluţiei rezultatelor şcolare ale acestora 

 gradul de dotare a spaţiilor special amenajate pentru noile specializări 

 evaluarea periodică a modului de implementare al Planului de Acţiune al Şcolii. 

 

 Orice instituţie de învăţământ trebuie să funcţioneze astfel încât, prin calitatea serviciilor să 

satisfacă încrederea publică şi să se afirme ca bun public, lucru posibil prin CALITATEA 

programelor de învăţare.  

Pentru elaborarea Planului de acţiune al şcolii au avut loc o serie de întâlniri locale şi 

consultări cu reprezentanţi ai Consiliului local, ai agenţilor economici, ai comitetului de părinţi din 
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şcoală, ai Consiliului elevilor şi ai AJOFM. Au fost colectate date în urma unor chestionare 

aplicate, interviuri, discuţii avute cu directorii, diriginţii şi elevii şcolilor generale din zonă. Pentru 

identificarea problemelor cu care se confruntă şcoala noastră au fost intervievaţi, prin intermediul 

unor chestionare, câteva din colectivele de elevi, reprezentanţi ai comitetului de părinţi şi comisiile 

metodice din şcoală. 

Obiectivele şi măsurile pentru PAS au fost conturate de grupul operaţional, reunit în cadrul 

unei sesiuni de lucru organizată în acest scop şi definitivate pe baza consultărilor ulterioare. 

Varianta completă de lucru a PAS va fi dezbătută şi avizată de membrii Consiliului de 

Administraţie şi va fi pusă la dispoziţia personalului şcolii, a părinţiilor şi elevilor pentru a fi 

consultată. 

Consultanţa a fost şi va fi oferită de reprezentanţii ISJ, reprezentanţi ai partenerilor 

economici. 

Surse de informaţii 

 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); 
 

 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); 

 Documente de prezentare şi promovare a şcolii;  

 PRAI regiunea nord-Est 

 PLAI  

 Date statistice - AJOFM Vaslui; 

 Chestionare, discuţii, interviuri;. 

 Rapoarte scrise ale I.S.J. Vaslui şi M.E.N. întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală 

 În urma consultării părinţilor aceştia şi-au manifestat încrederea în colectivul didactic al 

şcolii noastre care oferă servicii educaţionale de înaltă calitate. 

         Au fost consultate cadre didactice din şcoală, din alte şcoli şi directori ai altor instituţii de 

învăţământ cu care  s-a colaborat în vederea realizării PAS- urilor proprii. 

          Consiliul de administraţie al şcolii a aprobat propunerile făcute de echipa de elaborare a PAS. 

          Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui în urma consultării PAS a făcut următoarele precizări:  

- PAS se încadrează in direcţiile  prioritare stabilite in PLAI; 

- reflecta respectarea Ghidului si metodologiei de elaborare a acestei lucrări; 

- aduce informaţii si date privind zona ocupaţională Vaslui; 

- oferă anumite repere privind necesităţile de formare  profesionala la nivelul zonei si la 

nivel european în perspectiva anului 2020. 

          Reprezentaţii agenţilor economici  care au consultat Planul de Acţiune al Şcolii au apreciat 

flexibilitatea manifestată de şcoala noastră în propunerile de  plan de şcolarizare, specializările fiind 

în corelare cu tendinţele de dezvoltare economică stabilite de PRAI şi PLAI. 

          Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Vaslui recomandă continuarea colaborării 

în vederea stabilirii corecte a ofertei educaţionale în funcţie de cerinţele de pe piaţa muncii.  

          Analizând priorităţile şi obiectivele propuse pentru anul şcolar următor trebuie stabilite  

strategii de monitorizare şi evaluare a acestora.  
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GLOSAR 

 

ADR     Agenţia de Dezvoltare Regională  

AJOFM    Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

ANOFM   Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca 

APC         Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor 

CCD         Casa Corpului Didactic 

CES          Cerinţe Educaţionale Speciale 

CJRAE     Centrul Judeţean de Resursă si Asistenţă Educaţională 

CLDPS     Comitet Local pentru Dezvoltarea Parteneriatelor Sociale 

CLDPS     Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formarea 

Profesională 

ECDL  “European Computer Driving Licence” (Licenţă Europeană pentru                 

Conducerea Calculatorului) 

HG         Hotărâre de Guvern 

IMM       Intreprinderi mici si mijlocii 

INS        Institutul National de Statistica 

ISJ         Inspectoratul Şcolar Judeţean 

ITC       Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale 

MECŞ     Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice 

 NCVA Consiliul National pentru Certificari Profesionale (National Council for Vocational 

Awards) 

ONG     Organizaţie Nonguvernamentală 

PAS      Planul de acţiune al şcolii 

PIB        Produsul Intern Brut 

PIBR     Produs Intern Brut Regional 

PLAI     Planul Local de Acţiune pentru Învăţământul profesional şi tehnic 

PRAI    Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământul profesional şi tehnic  

SAM     Şcoala de Arte şi Meserii  

SPP     Standarde de Pregătire Profesională 

SWOT Strengths (Puncte tari), Weaknesses (Puncte slabe), Opportunities (Oportunităţi), 

Threats (Ameninţări)   

TIC      Tehnologii ale Informatiei si Comunicarii 

TTQM  Transfer de Tehnologie şi Managementul calităţii 

TVET    Învăţământ profesional şi tehnic  

VAB     Valoare Adaugata Bruta 

VABR   Valoare Adaugata Bruta Regionala 
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ANEXE 

 Anexa  1 

  

Colegiul 
Economic 

„Anghel Rugină” 

Vaslui 

http://vaslui.einformatii.ro/content.php?c=harta_judet
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Anexa 2. PARTENERIATE ÎNCHEIATE CU AGENȚI ECONOMICI  ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019 

Tabel nr. 51 

Nr. 
crt. Agent economic Nr. înreg. Școală 

Nr. înreg. agent 
economic Valabilitate Calificare clasa/anul 

Nr. 
elevi 

1 SC SAFIR SRL 3250/9.11.2018 81/8.11.2018 

12-16.11.2018;    Teh. în activități economice XII D 25 

10-14.12.2018; Teh. în activități economice XII D 25 

8-12.04.2019; Teh. în activități economice XII D 25 

20-24.05.2019 Teh. în activități economice XII D 25 

2 SC SAFIR SRL 3281/15.11.2018 97/15.11.2018 

12-16.11.2018;    Teh. în activități de comerț XII I 20 

10-14.12.2018; Teh. în activități de comerț XII I 20 

8-12.04.2019; Teh. în activități de comerț XII I 20 

20-24.05.2019 Teh. în activități de comerț XII I 20 

3 SC SAFIR SRL 

 

124/21.11.2019 

12-16.11.2018;    Teh. în activități economice XII F 21 

10-14.12.2018; Teh. în activități economice XII F 21 

8-12.04.2019; Teh. în activități economice XII F 21 

20-24.05.2019 Teh. în activități economice XII F 21 

4 SC SAFIR SRL 3354.4.12.2018 192/4.12.2018 

10-14.12.2018; Teh. în hotelărie XII H 21 

17-21.12.2018 Teh. în hotelărie XII H 21 

8-12.04.2019; Teh. în hotelărie XII H 21 

5 SC SAFIR SRL 

  

20-24.05.2019 Teh. în hotelărie XII H 21 

6 SC PEPCO RETAIL SRL 

  

10-14.12.2018 Teh. în activități de comerț XI H 9 

  

8-12.04.2019 Teh. în activități de comerț XI H 9 

  
1-5.07.2019 Teh. în activități de comerț XI H 9 

7 SC PEPCO RETAIL SRL 

  

25.06-11.07.2019 Teh. în activități de comerț X G 24 

8 SC FRAM ENERGY SRL 1299/28.06.2019 1232/20.06.2019 1-4.06.2019 Teh. în activități de comerț XI H 6 

9 Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui 1300/28.06.2019 5730/3.07.2019 8-18.07.2019 Teh. în activități de comerț XI H 19 

10 SC FRAM ENERGY SRL 1347/10.07.2019 

 

8-18.07.2019 Teh. în activități economice IX D 22 

11 Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui 1346/10.07.2019 5998/10.07.2019 1-4.07.2019 Teh. În activități economice IX D 8 

12 SC Rewe Romania SRL 1190/21.06.2019 5998/10.07.2019 24.06-12.07.2019 Teh în activități economice X D 21 

13 SC SAFIR SRL 359/4.03.2019 845/5.03.2019 4-8.03.2019 Teh. în activitati economice XI D 25 

14  SC Eurolux SRL VASLUI 2949/3.10.2018 126/4.10. 2018 

 

Tehnician în hotelărie XIG, X F 51 
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Anexa nr. 3                                   

REZULTATE OBŢINUTE LA CONCURSURILE ŞCOLARE SI EXTRAŞCOLARE 

2018-2019 

Tabel nr. 52 
Nr. 

Crt. 

ETAPA DENUMIREA CONCURSULUI REZULTATE 

OBȚINUTE 

 NUMELE ṢI 

PRENUMELE 

ELEVULUI/ ECHIPAJ 

CADRUL DIDACTIC 

ÎNDRUMĂTOR 

1.   

 

 

INTERNAȚIONALǍ 

CONCURS DE INFORMATICǍ SI GÂNDIRE 
COMPUTAŢIONALǍ  

BEBRAS ROMANIA 

calificare la etapa 
următoare (runda 2) 

Palade Mitică  
Roșanu Alexandru  

Leuștean Cristina 

2.  Participare Calimandruc Cristian 

Alin  

Popa Mihaela 

3.  FESTIVALUL INTERNATIONAL DE ŞTAFETE, 
PARCURSURI APLICATIVE SI DANS „FAIR-

PLAY” VASLUI 

Locul I echipajul de ștafetă Săvescu Carmen 

4.  Locul I duet 

 

Gribincia Andreea 

Gache Isabela 

 

Anuşca D. Cristian 

5.  Locul I  Echipajul de ștafetă  

6.  FESTIVALUL INTERNATIONAL DE GIMNASTICA 

SI DANS „PRIETENIA” 

Premiul I „Mostenitorii” 

(Gribincia Andreea, 

Gache Isabela) 

 Anusca-Doglan Cristian 

 Savescu Carmen 

7.   

 

 

 

 

NAŢIONALǍ 

CONCURSUL NAŢIONAL DE ŞTIINŢĂ ŞI 
INGINERIE PENTRU ELEVI „RoSEF” 

I 
 II 

Echipaj Vaslui Dumitrașcu Irina 

8.  CONCURSUL EDUCAŢIE PENTRU SANATATE – 

SECTIUNEA ŞTIINŢIFICA 

Premiul III Ciucu Adina a X-a B Popescu Daniela 

9.  CONCURSUL DE CREAȚIE LITERARĂ 
„M. EMINESCU” SLOBOZIA 

Premiul special Stoica Ionela  Mardare Alina 

10.  Concurs ,, CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE 

ROMÂNEASCĂ”  
Mențiune specială 

Menghiță Raluca 

 

Mardare Alina 

Stângǎceanu Florinel 

11.  Concursul de creativitate ”Speak Out” Participare  Stancu Bianca Chitic Emanuel 

12.  Concursul Grasul Francofoniei Bârlad Premiul I 

Premiul II 

Echipa de teatru 

francofon 

Chollet Carmen Râṣǎscu 

Carmen 

13.  CONCURSUL NAŢIONAL DE TRADUCERI 

„CORNELIU M. POPESCU” ediţia a XVI-a 
Limba englezǎ 

Mențiune Ciobanu Alin 

Chitic Emanuel 14.  Mențiune 
Ciolan Laura 

15.  Concurs de Arta Fotografica ,,Trasee in alb-negru  

si color’’ 

Premiul I Iacob Andrei 

Chollet-Mocanu Carmen 16.  
Premiul II 

Iacob Andrei 

17.  Pintilie Beatrice 

18.  Concursul De Arte Plastice 

 „Omagiu -Ștefan Luchian” Botoșani  

Premiul I Mirea Alexandra  Clisu Adina-Georgiana 

19.  Premiul III Stancu Bianca  
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20.   
 

 

REGIONALǍ 

ROBOTICĂ Locul 13 din 26  Echipaj Vaslui Dumitrașcu Irina 

21.  Concurs  regional pe teme economice „ Ion Ionescu de 
la Brad” 

Premiul II Bujor Ana Maria Paraschiv Mihaela 

22.  Concursul interregional  

„Glasul Francofoniei” Bârlad 
Premiul I 

Sînziana Carlan  

Chollet Mocanu Carmen 

Râṣǎscu Carmen 

23.  Marius Andrei Mihaila 

24.  

Premiul II 

Bejan Albert 

25.  Chirila Maria 

26.  Radu Larisa 

27.  Concursul Regional „Necuvintele”, Târgoviște Premiu II Menghiță Raluca Mardare Alina 

28.   
Concursul Regional Francofête, editia a V-a, Liceul 

Teoretic „Emil Racovita” Vaslui 

Premiul II Olaru Delia  

29.  Premiul I 
 

Mihǎilǎ Marius 
Cârlan Sânziana 

Chollet Mocanu Carmen 
Râṣǎscu Carmen 

30.  Concursul Regional „Necuvintele”, Târgoviște, 

Dâmbovița 
Premiul III 

Butnaru Oana 

Menghiţǎ Iuliana 
Chollet Mocanu Carmen 

31.  Concursul Regional ,,Elevul ,,Mic Antreprenor” organizat 
la Liceul ,,Regina Maria” Dorohoi 

Mențiune 
Participare 

Cîrlan Sînziana 
Tănasă Andreea 

Muntianu Mariana 

32.  Menţiune  Doroftei Paula Paraschiv Mihaela 

33.  Concursul de creativitate ”Speak Out”:  

concursul de scriere creatoare, Vaslui 

Mențiune Palade Mitică  
Chitic Emanuel 

34.  Premiul I Stancu Bianca  

35.   

 

 

 
 

INTERJUDEŢEANA 

 

 

 

 
CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE ISTORIE 

„ȘTEFAN CEL MARE” 

Premiul I Ciobanu Vasilică   

 

 

Nicu Cristina 

36.  
Premiul II 

Balan Petru Mihai  

37.  Pricopi Bianca  

38.  
Premiul III 

 

Cucu Alexandra  

39.  Iliuță Cristina  

40.  Duduman Tatiana  

41.  

Mențiune 

 

Sârghe Ana Maria  

42.  Isailă Sabin  Arhire Simona 

43.  Tomoioagă Alin  

44.  Mîndru Bianca  

45.   

 

CONCURSUL ŞCOLAR DE GEOGRAFIE „SIMION 
MEHEDINŢI” 

Premiul I 

Panaite Crina  Niţicǎ Mihaela  

46.  Mogoṣ Simona  Arhire Simona 

47.  Pricopi Bianca  

48.  Premiul II Dorobanţu Raluca  Niţicǎ Mihaela 

49.  Premiul II Ciobanu Vasile  Arhire Simona 

50.  Premiul III Iliuţǎ Cristina  Niţicǎ Mihaela 

51.  
Menţiune 

Secan Silviu,  Cristica Vasilica 

52.  Pintilie Leticia  Arhire Simona 

53.  CONCURSUL DE CREAȚIE LITERARĂ ȘI Premiul I Dediu Miruna  
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ARTISTICO-PLASTICĂ 
 „SĂRBĂTOAREA CRIZANTEMELOR”, 

BOTOȘANI 

  (creație literară) Mardare Alina 

54.  Premiul I Olaru Delia  
(creație artistico-

plastică) 

55.   
 

 

 

 
 

 

 

JUDEŢEANĂ 

Concurs ,, CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE 
ROMÂNEASCĂ” 

Premiul I Menghiță Raluca Mardare Alina 

Stângǎceanu Florinel 
56.  Premiul II Secan Silviu 

57.  
CONCURS SPORTIV 

CUPA  1 DECEMBRIE” LA VOLEI 

Locul I echipa de volei bǎieţi Săvescu Carmen 

58.  
Locul III 

echipa de volei 
feminin 

59.  CONCURSULUI NAŢIONAL DE MATEMATICA 

APTICATǍ,,ADOLF HAIMOVICI" 

Premiul I Țigănaș Victor Damian Liliana 

60.  Premiul II Cicală Cristina  Litrǎ Corina 

61.  Concursul Național de creativitate ”Speak Out” 

secţiunea  b: concursul de scriere creatoare, Vaslui 
 

Premiul II Damian Alexandra  Adam Loredana 

 62.  Premiul II Onose Gabriela  

63.  Premiul III Duchiman Andrei  Spiridon Andreea 

64.   

 

 
Concurs regional  

„TIMP ȘI SPAȚIU ROMÂNESC ÎN CONTEXT 

EUROPEAN 

Premiul I 
 

Balan Petru Mihai 

Zaharia Cătălin 

Ciobanu Vasilică 

 
 

Nicu Cristina 

 
 

 

 

 

Premiul II 
Premiul III 

Pricopi Bianca 

Panaite Crina 

Mențiune 

 

Botezatu Raluca 
Onuțu Bianca 

Rotaru Laura 

65.  Mențiune Condurache Mihai Danu Doina 

66.  Locul II 

Locul III 

Nedelcu Iuliana 

Dediu Miruna Arhire Simona 

 
 Mențiune 

 

Simionica Simina 

Toporăscu Ana Maria 
Bojoagǎ Andrei 

67.   
 

 

 

Concurs ,,MESAJUL MEU ANTIDROG” 
 ediţia a XVI-a 

Premiul II  
sectiunea FILM 

Gorie Cioară Dragoş,  
Zota  Razvan Gabriel 

Bughiuṣ Gabriela 
68.  Premiul III  

sectiunea Desen 

Cărauş Paula, 

 Paveliuc Gabriela  

69.  Premiul III –
sectiunea Desen 

Miron Isabela  

70.  Premiul III 

secțiunea spot 

 

Diaconescu Gaby 
 
Volocariu Doina 

71.  Cîrlan Laurențiu 

72.  Lupu Octavian 
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73.  Secţiunea eseu 
Locul I 

Locul II 

Locul III 

Mențiune 
Locul III 

 
Pricopi Bianca 

Dura Denisa 

Frunză Florentin 

Cârlan Bianca 
Duchiman Andrei  

 
Arhire Simona 

 

 

 
 

74.  Concurs Național de Protecție civilă 

„Cu viața mea apăr viața”    
Locul II - echipaj CEAR  

 

Nicu Cristina 

75.  Concursul de dezbateri Protectia Mediului si 
Dezvoltarea Economica Premiul II 

Ciolan Laura 
Ciobanu Vasile 

Vîrlan Francisc 

Ponea Dragoṣ 

76.  Concurs naţional “STIU SI APLIC” 
  

Premiul II    Simionică Simina 
   Mon Oana 

Arhire Simona 

77.  Concursul judetean de artă fotografică 

„FotoArt” 
Premiul I 

Iacob Andrei Mocanu Carmen 

 78.  Mirea Alexandra 

79.  Premiul II Mocanu Andrei 

80.  Premiul II Frunză Florentin 

81.   Alege este dreptul tau! Mentiune  Bujor Ana Maria Ciobanu I, Paraschiv M 

82.   
Mentiune Ciobanu Denisa 

Ciobanu Isabela, Paraschiv 

Mihaela 

83.   Concurs regional  pe teme economice „ Ion Ionescu de la 
Brad” 

Premiul I Bujor Ana Maria 
Paraschiv Mihaela 

84.   

 

 
 

 

 
 

 

LOCALĂ 

 CONCURS 100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE Premiul I Alexandra Mirela   

Cosovanu Mihaela 85.  CONCURSUL EMINESCU- POET NATIONAL SI 

UNIVERSAL 

Premiul III Alexandra Mirea  

86.  Mențiune Damian Alexandra   

87.   

 
 

 

CONCURSULUI NAŢIONAL DE MATEMATICA 
APTICATǍ,,ADOLF HAIMOVICI" 

Premiul I 

Cicală Cristina   

Litrǎ Corina 88.  Cărăuș Paula Gabriela  

89.  Pricopi Nicoleta  

90.  Bujor Simona Garabet Diana Monica 

91.  Ciobanu Maria 

Cătălina 

Damian Liliana 

92.  Lupu Andreea 

93.  Pavel Petronela 

94.  Chiribuc Petruța 

95.  

Premiul II 

Chipcea Crina Garabet Diana Monica 

96.  Ciurușniuc Sebastian 

97.  Leahu Andreea 

Ștefania 

Damian Liliana 
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98.  Apostu Gabriela 

99.  Pintilie Beatrice  
Casandra Olimpiu Radu 100.  Cucu Alexandra 

101.  Dediu Miruna 

102.  

Premiul III 
 

Picincu Bianca 

103.  Filip Ana 

104.  Moraru Loredana  
Litrǎ Corina 105.  Ursu Alice 

106.  Cordaș Andrei Cristian 

107.  Țigănaș Victor Damian Liliana 

108.  

 

Mențiune 
 

Cozmâncă Mariana  
Litrǎ Corina 109.  Motaș Dana Alexandra 

110.  Bujor Ana Maria 

111.  Rusu Maria Emilia  

Casandra Olimpiu Radu 112.  Crețu Ana Maria 

113.  Gavriluță Bianca 

114.  Bârdănaș Paula 

115.  Băgu  Emanuel  

 

Damian Liliana 
116.  Perdun Roxana 

117.  Isailă Sabina 

118.  Topor Iuliana 

119.  Hristea Bianca 

120.  Luiuz Petronela 

121.  MocanuGabriela 

122.   
CONCURSUL DE CREATIVITATE ÎN LIMBA 

ENGLEZǍ 

 „SPEAK OUT”! 

Mențiune Palade Mitică  Chitic Emanuel 

123.  Premiul I Stancu Bianca  

124.  Premiul al II-lea Secan Silviu 

125.  Premiul al I-lea Damian Alexandra  Adam Loredana 

126.  Premiul al I-lea Onose Gabriela  

127.  Premiul al III-lea Duchiman Andrei  Spiridon Andreea 

128.  CONCURS SPORTIV: 

CUPA „PRIETENIA” LA FOTBAL 

Locul II  echipa de fotbal bǎieţi Anuşca D. Cristian 

129.  Locul III  echipa de fotbal fete 

130.  DECEMBRIE, 

 ROMÂNIA LA CEAS CENTENAR 

Diplomă de merit Stoica Ionela Silvia  Mocanu Carmen 

131.  Diplomă de merit Mirea Alexandra  

132.   FIZICA, ARTA SI MAGIA 
Premiul al II-lea 

Cozminca Macrina Hinceanu Gerlandida 

133.  Iacob Roxana 

134.  Premiul al III-lea Bonciu Cosmin Iulian 

135.  Mențiune Caraus Paula 
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ANEXA NR. 4 

REZULTATE OBŢINUTE LA OLIMPIADELE ŞCOLARE  

AN ȘCOLAR 2018-2019 

Tabel nr. 53 
Nr. 

Crt. 

ETAPA DENUMIREA OLIMPIADEI REZULTATUL 

OBȚINUT 

 NUMELE ṢI PRENUMELE 

ELEVULUI/ ECHIPAJ 

CADRUL 

DIDACTIC 

ÎNDRUMĂTOR 

1.   

 

 

 

 

NAŢIONALĂ 

OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE 

LIMBA ITALIANĂ 

Premiul I Vârlan Francisc a XI-a A Păcuraru Cristina 

2.  OLIMPIADA ŞCOLARA DE LIMBA RUSA 

 

Premiul I Carabulea Maxim a IX-a C Creţanu Eugenia 

3.  OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE 

LIMBA SPANIOLĂ 

Premiul II Butnaru Alexandru a XII-a E Nedelcu Bogdan 

4.  OLIMPIADA DIN ARIA CURRICULARĂ 

TEHNOLOGII, DOMENIUL ECONOMIC 
 

Premiul II Pavel Petronela 

 

Filip Alexandru 

Diaconu Oana 
Tanasǎ Alina 

5.  OLIMPIADA DIN ARIA CURRICULARĂ 

TEHNOLOGII, DOMENIUL TURISM ȘI 
ALIMENTAȚIE 

Menţiune Cucu Alexandra Elena a XI-a G Dima Laura  

Tanasă Alina 
 

6.  ISTORIE Participare Zaharia Cătălin a XI-a A Nicu Cristina 

 

7.  
OLIMPIADA DE LOGICĂ Participare 

Ciolan Laura a XI-a C Ponea Dragoş 
 

8.   

 

 
 

 

JUDEŢEANǍ 

 

 

 

 

 

DISCIPLINE ECONOMICE 

Olimpiada din aria curriculară Tehnologii, 

domeniul Turism și alimentație 

Premiul II Berghiu Ana Maria  
Tanasă Alina 
Dima Laura 

9.  Premiul I Cucu Alexandra 

10.  Premiul III Gache Nicoleta 

11.   
 

DISCIPLINE ECONOMICE 

 
Olimpiada din aria curriculară Tehnologii, 

domeniul Economic 

 

Premiul I Pricopi Bianca Carmen Nicoleta 
 

Dima Laura 
Filip Alexandru 

Pracsiu Daniela 
12.  

13.  Premiul III Ciobanu Vasile 

14.  Participare Toporăscu Roberta Gabriela Pracsiu Daniela 

Filip Alexandru 
Canțur Laurența 

15.  Premiul III Hristea Bianca 

 

Tanasă Alina,  

Diaconu Oana 
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16.   

 

 

 

 

Premiul I Pavel Petronela Filip Alexandru 

17.  Premiul II Scutaru Florentina Pracsiu Daniela 
Filip Alexandru 

Casandra Ana 

18.  LIMBA SPANIOLĂ Premiul I Butnaru Alexandru a XII-a E Nedelcu Bogdan 

19.  LIMBA ITALIANĂ Premiul I Vârlan Francis a XI-a A Păcuraru Cristina 

20.  LIMBA RUSA Premiul I Carabulea Maxim a IX-a C Creţanu Eugenia 

21.  LIMBA ENGLEZĂ Premiul III Palade Mitică a IX-a A Chitic Emanuel 

22.  Olaru Bianca 

23.   
GEOGRAFIE 

Premiul II Ciobanu Vasilică a XI-a  E  
Arhire Simona 24.  Premiul III 

 

Pricope Bianca a XI-a  E 

25.  Mogoș Simona a XII-a  D 

26.   

ISTORIE 

Premiul I Zaharia Cătălin a XI-a A Nicu Cristina 

27.  Premiul III Balan Petru Mihai a X-a C 

28.  Mențiune Panaite Crina a XII-a C 

29.  BIOLOGIE Menţiune Chirila Maria a X-a C Popescu Daniela 

30.  OLIMPIADA DE LOGICĂ Premiul II Ciolan Laura Ponea Dragoș 

31.  OLIMPIADA DE PSIHOLOGIE Mențiune Chiriac Andreea XI C Bughiuș Gabriela 

32.  OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI 

ȘCOLAR - TENIS DE MASA 

Locul I Enache Ştefana Anuşca Doglan 

Cristian 33.  Locul II Aporcǎriţei Adelin 

34.  OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI 

ȘCOLAR - VOLEI  
Locul III  echipa de volei bǎieţi Sǎvescu Carmen 

35.  
 

OLIMPIADA NATIONALA A SPORTULUI 

SCOLAR – TENIS DE MASA 
LOCUL II Aporcaritei Adelin 

Anusca Doglan 

Cristian 

36.   

 

 
 

 

 

 

LOCALĂ 

 

 

 

 

 

 

LIMBA SPANIOLĂ Premiul I Butnaru Alexandru a XII-a E Nedelcu Bogdan 

37.  LIMBA ITALIANĂ Premiul I Vârlan Francis a XI-a A Păcuraru Cristina 

38.  LIMBA ENGLEZĂ Premiul II Palade Mitică a IX-a A  

Chitic Emanuel 39.  Olaru Bianca  

40.  menţiune Rînzescu Cristina 

41.  premiul III Basuc Antonio a IX-a G Zahariuc Andreea 

42.  LIMBĂ FRANCEZĂ Premiul III  Dolineanu Ioana Maria a IX-a E Volocariu Doina 

43.  BIOLOGIE Premiul II Ciucu Adina a X-a B Popescu Daniela 

44.  Menţiune Chirila Maria a X-a C 

45.   

ŞTIINȚE SOCIO-UMANE 

Psihologie 

 
Economie 

Premiul II Chiriac Andreea a XI-a C  

Bughiuş Gabriela 46.  

Menţiune 

Ciot Teodora a XI-a C 

47.  Frunză Florentin a X-a C 

48.  Papuc Lorena a X-a C 

49.  Premiul I Apostu Gabriela a XI-a E Muntianu Mariana 



 
 

81 
 

50.   

 

 

LOCALĂ 

 
Logica  

Premiul II  Topor Iuliana a XI-a E  

51.  Premiul I Ciolan Laura a XI-a C  Ponea Dragoş 

52.   

 

GEOGRAFIE 

Locul I  Ciobanu Vasilică a XI-a  E  

Arhire Simona 53.  Locul II  Pricope Bianca a XI-a  E 

54.  Locul II  Mogoș Simona a XII-a  D 

55.  Locul II  Veica Silvia a IX-a  C 

56.  Locul III  Panaite Crina a XII-a  C Niţicǎ Mihaela 

57.   

ISTORIE 

Locul I Balan Petru Mihai X C  

Nicu Cristina 58.  Locul I Rotaru Laura XII C 

59.  Locul II Panaite Crina XII C 

60.  Locul II Zaharia Cătălin 

61.  Locul III Onose  Gabriela 

62.  OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI 

ȘCOLAR FOTBAL 
Locul I echipa de fotbal a școlii 

Anuşca Doglan 

Cristian 

63.  OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI 
ȘCOLAR - VOLEI 

Locul II  echipa de volei bǎieţi 
 Săvescu Carmen 

64.  Locul III  echipa de volei fete  
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