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Alege educația! 
Alege o carieră de succes!
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Fenomen social fundamental de transmitere a experienței de viață a 

generațiilor adulte și a culturii către generațiile de copii și �neri, abilitării 

pentru integrarea lor în societate, educația reprezintă calea spre propria 

descoperire. În acest labirint al devenirii, fiecare copil are nevoie de o călăuză 

care să-i deschidă perspec�vele cunoașterii, împlinindu-i aspirațiile.  În 

alegerea carierei, factorul cel mai important este conș�en�zarea nevoilor 

individuale, adaptate însă celor ale societății. Pentru  dezvoltarea deplină a  

abilităților, parcursul educațional trebuie să fie coerent și complementar, în 

consens cu perspec�va proprie asupra evoluției sale. Potențialul individual 

poate fi valorificat doar în mediul educațional care să corespundă obiec�velor 

urmărite. 

Unitățile de învățământ din județul Vrancea și-au aliniat oferta cu 

cerințele  societății in con�nuă schimbare, promovând o educație de calitate și 

urmărind dezvoltarea personalității elevilor și pregă�rea acestora pentru viață.

În paginile acestei reviste, colegiile și liceele din județul nostru își 

prezintă viziunea asupra educației și oferta pentru anul școlar 2022-2023, 

alături de mărturii ale ac�vităților relevante, desfășurate în anii școlari 

precedenți. As�el, revista se dorește a fi un ghid pentru absolvenții claselor a 

VIII-a, orientându-i pe calea  care duce către o carieră de succes.



CASA CORPULUI DIDACTIC ”SIMION MEHEDINȚI”

Casa Corpului Didac�c ”Simion Mehedinți” Vrancea organizează pentru anul școlar 2022-2023 
următoarele programe de formare con�nuă pentru personalul didac�c si didac�c auxiliar din 
învățământul preuniversitar:
I.PROGRAME ACREDITATE ME
1. Managementul u�lizării pla�ormelor educaționale online în ac�vitatea didac�că 
2. Mentorat didac�c
3. Pro-mediere în școli dezavantajate
4. Școală incluzivă-dimensiuni, provocări, soluții
5. Comunicare și management în școli defavorizate
6. Consiliere și dezvoltare personală – o nouă concepție curriculară
7. Tehnici de informare și comunicare (TIC)
8. Copii-Părinți-Profesori - Echipă invincibilă
9. Managementul comunicării scoală familie
II.PROGRAME AVIZATE ME
1. Crearea resurselor digitale și eficien�zarea metodelor de lucru în mediul virtual
2. Integrarea resurselor digitale în predarea online în învățământul primar și preșcolar
3. Integrarea resurselor digitale în predarea online în învățământul gimnazial și liceal
4. Inițiere în limba engleză
5. Crea�vitate și inovație în procesul instruc�v-educa�v
6. Elaborarea resurselor educaționale
7. Portofoliu digital cu Microso� Office
8. Managementul ac�vității de voluntariat - oportunități ale sistemului de învățământ
9. Integrarea resurselor audio video în procesul de predare-învățare-evaluare
10. Instrumente digitale pentru managementul ac�vităților didac�ce online. Aplicații 
colabora�ve pentru învățământul la distanță
11. Proceduri și tehnici de întreținere hardware și so�ware  - Formarea informa�cienilor din 
sistemul de învățământ
12. Tipuri de bullying în școli, soluții și etape de intervenție
13. Didac�ca disciplinei –formarea metodiș�lor
14. Abordarea procesului de predare-învățare-evaluare din perspec�vă transdisciplinară
15. Alterna�ve la demersuri didac�ce, șanse pentru copiii din medii defavorizate
16. Educație olimpică
III. PROGRAME ADRESATE PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR
1. Ac�vități extracurriculare prin proiecte educa�ve
2. Instrumente online u�le pentru bibliotecile școlare
3. Salarii în unitățile de învățământ preuniversitar
IV.PROGRAME PRIORITARE ME
1. Consilierea metodică si pedagogică a profesorilor debutanți cu scopul integrării în 

Oferta de programe a Casei Corpului Didac�c ”Simion Mehedinți” Vrancea
pentru anul școlar 2022-2023
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sistemul de învățământ preuniversitar
2. Abilitarea curriculară a cadrelor didac�ce din învățământul primar pentru clasa pregă�toare
3. Holocaustul: realitatea ignorată
4. Strategia an�corupție în educație
5. Programul pentru pregă�rea cadrelor didac�ce încadrate cu statut de suplinitor în vederea 
par�cipării la susținerea concursului național de ocupare a posturilor vacante
6. Programul pentru pregă�rea debutanților la examenul național de acordare a defini�vării în 
învățământ
7. Formarea cadrelor didac�ce in vederea par�cipării în comisii județene pentru proba 
prac�ca/orala in profilul postului și a inspecțiilor speciale la clasă
8. Program de formare privind dezvoltarea competențelor de evaluare a cadrelor didac�ce 
pentru examenul de defini�vat și concursul național pentru ocuparea posturilor vacante
Alte ac�vități:
- Publicarea pe site-ul  h�p://ccdfocsani.ro/ a resurselor educaționale create de cadrele 
didac�ce și acordarea de ISBN-uri prin editura Cartea Vrânceană 
- Publicarea anuală a revistei ”Vârstele școlii”
- Publicarea anuală a Jurnalului conferinței județene ”Școala online. Aspecte. Provocări. 
Soluții”
- Organizarea expozițiilor tema�ce
- Organizarea Fes�valului-concurs național "CDIdei în cărți", etapa județeană
- Consfătuiri metodice ale bibliotecarilor din județ
- Colaborări cu ins�tuțiile școlare pentru susținerea de webinarii în cadrul cercurilor 
pedagogice
- Parteneriate cu alte ins�tuții la nivel județean și național



CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ VRANCEA

Înființată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vrancea Nr. 70 din 28. 06. 2006, Centrul Judeţean 
de Resurse şi Asistenţă Educaţională (C.J.R.A.E.) Vrancea este unitate  conexă a învăţământului 
special integrat, cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Educaţiei, coordonată 
metodologic de Inspectoratul Școlar Județean și finanțată de Consiliul Județean Vrancea. 
C.J.R.A.E. Vrancea are drept viziune ins�tuțională dezvoltarea unui mediu educaţional incluziv, 
intercultural, deschis, la standarde europene de calitate, care să asigure învăţarea pe tot 
parcursul vieţii, egalitatea de şanse, valorificarea potenţialului personal şi integrarea cu succes 
pe piaţa naţională şi europeană a muncii. 
Misiunea Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vrancea este aceea de a 
promova un învăţământ flexibil, capabil să ofere educabililor posibilitatea de a învăţa în funcţie 
de potenţialul bio-psiho-social al fiecăruia, de a se exprima conform trăsăturilor individuale de 
personalitate. 

SERVICIILE EDUCAȚIONALE  OFERITE/DEZVOLTATE  DE  C.J.R.A.E. VRANCEA:
 - Servicii de asistență psihopedagogică și orientare școlară și profesională, furnizate prin centrele 
județene și cabinetele de asistență psihopedagogică; 
 - Servicii de terapii logopedice, furnizate prin centrele și cabinetele logopedice interșcolare; 
 - Servicii de evaluare, orientare/reorientare dinspre școala specială spre școala de masă și invers, 
prin intermediul comisiei de orientare școlară și profesională  și al Serviciului de Evaluare și 
Orientare Școlară din cadrul CJRAE Vrancea;
 - Servicii de formare, prin parteneriate cu ins�tuții abilitate să ofere formare inițială, conform 
unor acorduri-cadru, în baza prevederilor art. 239 alin. (2)-(4) din Legea nr. 1/2011; 
 - Servicii de informare și consiliere pentru cadre didac�ce, copii, părinți, precum și  pentru alți 
membri ai comunității; 
 - Servicii de consiliere și prevenire a comportamentelor de risc.

Ac�vitatea CJRAE Vrancea se desfășoară în cadrul Centrului Județean de Asistență 
Psihopedagogică (3 consilieri școlari), a 25 de cabinete de asistență psihopedagogică (5 cabinete 
în mediul rural, 20 în mediul urban), a 9 cabinete de logopedie și a Serviciului de Evaluare și 
Orientare Școlară și Profesională, pe o tema�că ce vizează întreaga problema�că a consilierii 
școlare (de la autocunoaștere și dezvoltare personală, până la prevenirea și combaterea 
comportamentelor de risc).Beneficiari sunt preponderent elevi, dar și parinți și cadre didac�ce.
 C.J.R.A.E. Vrancea publică anual, începând cu anul 2017, Revista de Resurse şi Asistență 
Educaţională, publicație des�nată prezentării exemplelor de bune prac�ci educaţionale şi 
proiectelor cu finanțare externă implementate de  C.J.R.A.E. Vrancea şi ins�tuțiile educaţionale 
din județ.
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Ceea ce recomandă C.J.R.A.E. Vrancea, în comparație cu celelalte ins�tuții similar, ar fi capacitatea 
ins�tuțională de a dezvolta parteneriate:
Parteneriate în cadrul proiectelor educaţionale – C.J.R.A.E. Vrancea a implementat/implementează 
2 proiecte Erasmus KA204 şi 1 KA201, a coordonat / coordonează 3 proiecte KA201 şi 1 proiect KA204, 
a fost / este partener în 2 proiecte KA204 şi 1 proiect KA201, a coordonat 1 proiect POSDRU şi este 
partener într-un proiect POCU, a coordonat 5 proiecte finanțate de EEA Grants şi a fost partener într-
un proiect EEA Grants al C.J. Vrancea; C.J.R.A.E. Vrancea a implementat şi proiecte cu finanțare mică 
(ex. proiecte de 1.275-5.000 de euro finanțate de EEA Grants pentru vizite de studiu şi ac�vități de 
formare a personalului), cât şi proiecte cu finanțare mare (proiecte EEA Grants în care finanțarea doar 
pentru C.J.R.A.E. Vrancea a fost de 155.000 euro, respec�v 315.000 euro, proiect POCU în care 
finanțarea partenerului C.J.R.A.E. Vrancea este de aproxima�v 270.000 euro); 
Parteneriate cu ins�tuțiile supraordonate – C.J.R.A.E. Vrancea colaborează foarte bine atât cu 
Inspectoratul Școlar Județean Vrancea (pentru studii şi analize – ex: Raport de analiză asupra 
ac�vităţilor desfăşurate online -  h�ps://isjvrancea.ro/raport-asupra-ac�vita�lor-educa�onale-cjrae-
vrancea  , analiza ac�vităţilor educaţionale realizată anual de C.J.R.A.E. Vrancea pentru I.S.J. Vrancea -
h�ps://cjraevn.ro/analiza-acte-educa�onale) cât şi cu Consiliul Județean Vrancea (cu care am 
implementat, în ul�mii ani, 1 proiect Erasmus (h�ps://cjraevn.ro/itc4rocc) şi două proiecte finanțate 
de EEA Grants - h�ps://cjraevn.ro/cresc-in-vrancea şi h�ps://cjraevn.ro/aspir); 
Parteneriate cu ins�tuții  locale – C.J.R.A.E. Vrancea are acorduri de parteneriat cu 80% dintre şcolile 
din județ (atât cele în care funcționează Cabinete de Asistență Psihopedagogică sau Cabinete 
Logopedice, cât şi cele în care nu avem specialiș� care lucrează permanent) şi cu Centrele Școlare 
pentru Educaţie Incluzivă; C.J.R.A.E. Vrancea colaborează atât cu ins�tuțiile publice (Serviciul de 
Probaţiune Vrancea, D.G.A.S.P.C. Vrancea etc.), cât şi cu cele private, atât din sfera educaţională (ex: 
Asociația Alterna�ve Educaţionale Vrancea), cât şi cele ac�ve în domeniul incluziunii sociale (ex: 
Par�da Romilor). În același �mp, C.J.R.A.E. Vrancea este coordonatorul unui consorțiu alcătuit, la 
momentul actual, din 14 școli din județul Vrancea, majoritatea din mediul rural, având ca obiec�v 
dezvoltarea unor servicii educaţionale care să faciliteze accesul la educaţie şi egalitatea de șanse la 
educaţie pentru toți copiii, în special pentru cei din grupuri dezavantajate, cu accent pe incluziunea 
copiilor romi; 
Parteneriate cu ins�tuții naționale – C.J.R.A.E. este ac�v implicată în rețeaua națională a centrelor 
județene de resurse şi asistență educaţională, având colaborări constante în special cu C.M.B.R.A.E., 
C.J.R.A.E. Bacău, C.J.R.A.E. Buzău, C.J.R.A.E. Arad etc.; C.J.R.A.E. Vrancea are, de asemenea, colaborări 
constante cu mediul universitar (ex. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu) sau cu cadre didac�ce din 
învăţământul universitar (profesori ai Universității Bucureș�, filiala Focșani);    
Parteneriate cu ins�tuții internaționale – prin proiectele educaţionale implementate, marea lor 
majoritate internaționale, C.J.R.A.E. Vrancea şi-a cristalizat o serie de parteneriate internaționale 
stabile, ins�tuții precum InterCultural Iceland (Islanda), Centro Studi Pluriversum (Italia), 
Weltgewandt (Germania), Asociacion Malaguena De Educacion Y Formacion Europea (Spania) fiind 
constant implicate în parteneriate educaţionale cu ins�tuția noastră; 

Deși C.J.R.A.E. Vrancea este o ins�tuție „tânără” şi are dezavantajul faptului că majoritatea angajaților 
își desfășoară ac�vitatea în şcolile din județ şi nu la sediul nostru, în ul�mii ani constatăm o creștere a 
gradului de iden�ficare cu ins�tuția şi ins�tuirea unei culturi organizaționale care creează premisa unei 
dezvoltări organizaționale ulterioare.  
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COLEGIUL NAȚIONAL “UNIREA” FOCȘANI
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fondat 1866

Colegiul Național
“UNIREA”

An școlar  Participanți  Premii  Mențiuni
2012-2013           59               11             11
2013-2014           66               11             11
2014-2015           80               22             23
2015-2016           72               18             20
2016-2017           67               14              7
2017-2018           68               10             13
2018-2019           72               16             11
                          

Elevii uniriști medaliați 
la concursuri internaționale

VIRGIL PETREA
Medalie de aur - Olimpiada internațională de matematică - Scoția 2002
Medalie de aur (matematică) - Concursul internațional pluridisciplinar - Rusia 2001
Medalie de argint - Olimpiada balcanică de matematică - Turcia 2002

IOAN ADRIAN TOMA
Medalie de aur - Olimpiada internațională de geografie - China 2016

TUDOR LEU
Medalie de argint - Olimpiada internațională de informatică - Portugalia 2002
Medalie de bronz - Olimpiada balcanică de informatică - Macedonia 1999

MARIN RADU
Medalie de bronz - Olimpiada internațională de informatică - Polonia 2005
Medalie de bronz (informatică) - Olimpiada țărilor din Europa Centrală
 Ungaria 2005

IOANA ALEXANDRU
Premiul I - Concursul internațional de limba și literatura română 
“Mihai Eminescu” 2010
Premiul II - Concursul internațional de limba și literatura română 
“Mihai Eminescu” 2009
Mențiune - Concursul internațional de limba și literatura română 
“Mihai Eminescu” 2007

ADRIAN IUGA
Medalie de aur (matematică) - Concursul internațional pluridisciplinar - Rusia 2002
Medalie de bronz - Olimpiada balcanică de matematică - Turcia 2002

FLORIN GHEȚU
Medalie de aur (informatică) - Concursul internațional pluridisciplinar - Rusia 2000
Medalie de aur (informatică) - Concursul țărilor din Europa Centrală - Cluj 2001
Medalie de argint - Olimpiada balcanică de informatică - Macedonia 1999

ANDREI BENEA
Medalie de bronz - Olimpiada balcanică de informatică - Serbia 2002

ANDRA MIRCEA
Medalie de aur pe echipe - Olimpiada internațională de informatică - Moscova 2019

IONUȚ FLAVIUS BRATU 
Medalie de argint - Concursul internațional de neuroștiințe - Africa de Sud 2012

MIHAI MUNTEANU
Medalie de argint - Western China Mathematical Olympiad - China 2008

VASILE PÎRVU
Medalie de bronz - Western China Mathematical Olympiad - China 2011

ALIN MOLDOVEANU
uniristul campion olimpic – Londra 2012



7

Alege educația! Alege o carieră de succes!

În anul școlar 2022-2023 Colegiul Național “Unirea”
are în planul de școlarizare pentru elevii absolvenți
                         ai clasei a VIII-a:
           * 4  clase matematică-informatică
                          (dintre care una de matematică-informatică intesiv)

           * 1  clasă științele naturii
           * 1  clasă filologie limbi străine
           * 1  clasă științe sociale

              
- “Revista Noastră” spațiu de debut sau de afirmare
pentru tinerele condeie. Revista Noastră este cea mai 
veche publicație școlară din județ, singura înregistrată 
și premiată de UNESCO;
- Asociația Sportivă “UNIREA” - pepinieră de viitori
campioni naționali și internaționali;
- Activități extrașcolare ce au inspirat generații: 
Balurile Bobocilor, Mărțișorului și Absolvenților, 
Zilele Colegiului - 24 ianuarie, Seara Luminilor,
serbări și concursuri;
- La CNU funcționează primul nod de comunicații IT
(Centru Interșcolar de Informatică) din 1992.
- Cluburi de Robotică, de Programare și de Fotografie.

În anul școlar 2022-2023 Colegiul Național “Unirea”
are în planul de școlarizare două clase a V-a. 

La ambele clase, limbile străine studiate vor fi: 
prima limbă străină - limba engleză 

iar a doua limbă străină - limba germană
.
       

  Mate-info Științe ale naturii  Științe sociale  Filologie  

  Media Poziția Media Poziția Media Poziția Media Poziția 

2016 9,45 169 9,49 156 9,16 283 9,25 245 

2017 9,49 208 9,59 162 9,26 294 9,40 247 

2018 9,20 195 9,23 184 8,82 329 8,80 336 

2019 9,19 282 9,34 229 9,08 325 8,94 372 

2020 9,68 133 9,63 172 9,42 279 9,38 296 

2021 9,41 164 9,51 121 9,23 240 9,09 298 
 

CNU oferă elevilor săi: 
-  cursuri de pregătire încheiate cu atestate ECDL
(permis european de utilizare a calculatorului), 
CISCO-IT Essentials, ORACLE ACADEMY
(Design și introducere în SQL);
Centre de pregătire și de examen unice 
în Focșani și județ:
- Centrul de Științe Aplicate (proiect);
- DELF (cursuri de atestare a comunicării în limba
franceză);
- CAMBRIDGE (cursuri de atestare a comunicării 
în limba engleză);
- acces la internet în tot perimetrul colegiului;
- un parc dendrologic propriu;
- clubul de film EDUKINO;
- posibilitatea de a-și modela personalitatea 
prin participare la clubul de DEBATE “Seism”; 



COLEGIUL NAȚIONAL “ALEXANDRU IOAN CUZA”

Colegiul Național „Al. I. Cuza”, model de crea�vitate și performanță în educație

 ...Si daca nu am fi crea�vi, nu am putea să performăm. Și dacă nu am reuși să descoperim noi 
modalități de predare, nu am reuși sa atragem elevii spre succes. Și dacă nu ne-am adapta schimbărilor, nu 
am putea să fim constanți în educația pe care o oferim noilor generații. Și dacă nu redescoperim moduri de 
educare, nu vom putea redefini performanța.                                             
 În contextul în care totul in jurul nostru evoluează con�nuu, atunci crea�vitatea înseamnă în 
primul rând menținerea educației in pas cu lumea exterioară școlii. Cul�varea gândirii inovatoare a devenit o 
sarcină importantă a școlilor contemporane. S�mularea crea�vității  �nerilor se poate realiza printr-o 
susținută și extraordinară pregă�re teore�că și prac�că; dinamizarea iniția�vei și muncii independente, a 
spiritului cri�c ș�ințific; dinamizarea ac�vității de documentare și experimentare independentă; 
recep�vitatea față de nou; pasiune pentru ș�ință în concordanță cu ap�tudinile fiecăruia. Deosebit de 
importantă este a�tudinea profesorului, legătura sa cu elevii, lucruri pe care profesorii CNAIC o fac cu 
perseverență și profesionalism. În aceste vremuri deosebite, profesorii colegiului au aratat că au capacitatea 
de a se adapta, de a se transforma, de a fi uniți  pentru binele elevilor.
 CNAIC are toate aceste deziderate permanent incluse în toate ac�vitățile sale și reușește iată prin 
ac�vități noi, prin entuziasmul și implicarea cadrelor didac�ce să rămână ancorat în realitatea dorințelor și 
nevoilor elevilor și părinților, beneficiarii direcți și indirecți ai școlii. 
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Robo�ca Premiul I la Judge Award câș�gat de AICi�zens, echipa de robo�că a Colegiului Național Al.I.Cuza 
Focșani sub coordonarea profesorilor Tiberiu și Mihaela Oprea! Echipa de la Cuza aduce un premiu I in 
Vrancea de la Campionatul Național de robo�că FIRST Tech Challenge Romania ediția #6 2021/2022!

Porumb Tudor Adrian și Răuțu Alexandru, de la clasa a XII-a D, au obținut mențiune la etapa națională a 
Olimpiadei de Lingvis�că- Răuțu Alexandru, elev la Colegiul Național Al.I.Cuza  începănd cu clasa a V-a , s-a 
calificat pentru etapa internațională, Asia Pacific  Linguis�cs  Olympiad! Un rezultat remarcabil care merită 
aplaudat, fiind singurul calificat  la această etapă din județul Vrancea!  Profesor coordonator: Livia Silvia 
Marcu. La  Olimpiada de Lingvis�că, etapa națională,  secțiunea B ( clasele VII-VIII)  elevii din clasa a VIII-a A, 
de la Colegiul Național Al.I.Cuza din Focșani au obținut medalii de argint și bronz: Ștefan Porumb - medalie de 
argint, Maria Cris�na Grozavu - medalie de bronz Profesor coordonator: Livia Silvia Marcu        
                                         
Rezultatele elevilor din Colegiul Național ”Al. I. Cuza” la Concursul Național Interdisciplinar ”Poveș�le 
Cangurului”,cuprins în Calendarul compe�țiilor naționale pentru anul școlar 2021-2022, Secțiunea B, poziția 
38
Premiul I - Dobrin Ionelia-Mădălina, Lepădatu Denisa-Gabriela, Bonea Elena-Diana, Dragomir Andreea-
Gabriela – clasa a IX-a A, Bușilă Ariana Teodora, Rusu Ana-Maria – clasa a X-a F, Premiul al II-lea, Dumitru 
Ioana Maria, Paraschiv Daria Livia – clasa a V-a B, Hănțoiu Georgiana – clasa a IX-a A, Croitoru Elena-Bianca, 
Ciobotaru Ariana-Maria, Popa Floren�na, Hulea Bianca Maria, Voicu Andra – clasa a X-a F, Premiul al III-lea
Popescu Diana Cezara, Voicu Arianna-Maria – clasa a V-a B, Golea Elena – clasa a X-a F- Prof. Silvia-Ofelia 
Chelariu 
Diana Bădărău, clasa a XI-a C a luat mențiune la faza națională a Olimpiadei Cultură și spiritualitate, clasându-
se pe locul 4 la nivel național! Profesori îndrumători: Ana Maria Norocea și Cătălin Petrea.
Bianca Bucur, clasa a XI-a F a obținut un premiul special la faza națională a olimpiadei "Lectura ca abilitate de 
viață", profesor îndrumător: Ana-Maria Norocea.
Eleva Buda Alexandra Maria,.clasa a VI-a, a luat un Premiu special la Olimpiada Națională de Cultură și 
Spiritualitate, desășurată la Suceava. Profesor coordonator: Ana Maria Norocea



Oferta școlară 2022-2023:
Profil real: 2 clase matema�că – informa�că
                    2 clase ș�ințele naturii

Profil umanist:  1 clasă filologie
  1 clasă ș�ințe sociale

Profesor Vlăsceanu Roxana 
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La Concursul Național "Chimia-Artă Între Ș�ințe", organizat de către Facultatea de Inginerie Chimică și 
Biotehnologii din cadrul Universității Politehnica din Bucureș�, s-au obținut rezultate deosebite de către: Iancu 
Diana-Premiul III, Chetreanu Dorina-Premiul III, Toia Eliza-Mențiune Clasa a XII-a C - Profesor coordonator: 
Maiereanu Alina
Olimpiada de chimie etapa na�onala: Porumb Ștefan-Alexandru , clasa a VIII-a  - Premiul III, cumulat cu premiul 
special pentru cel mai mare punctaj la proba prac�că (100 de puncte) la faza națională  - Constan�nescu David, 
clasa a IX-a- Mențiune ( locul IV)  la faza națională - Profesor coordonator Alina Maiereanu
Un alt rezultat deosebit a fost obținut de Ianis Mihail Bejenaru, clasa a XI-a C, premiu special la etapa națională a 
Olimpiadei  interdisciplinare Ș�ințele pământului ( chimie, fizică, biologie și geografie). Profesori coordonatori: 
Alina Maiereanu, Emilia Poll, Mariana Huțanu, Loredana Diac.
Olimpiada de istorie, faza națională,  eleva  Lazăr Monica, clasa a XII-a F, a obținut o mențiune, situându-se pe locul 
8  la nivel na�onal. Profesor coordonator: Gabriela Obodariu. 
6 elevi de la Colegiul Na�onal Al I Cuza au ajuns in etapa finala a concursului Mission Space Lab, organizat de 
Agen�a Spa�ala Europeana si Funda�a Rasbery Pi. Hănțoiu Georgiana, Dragomir Andreea Gabriela,  Tîrtan 
Cosmin, Cosor Gabriel, Enescu Teodor Alexandru, Șerban Mihnea Andrei de la clasa a IX-a A au proiectat și scris 
codul pentru un experiment care să ruleze pe un computer AstroPi de la bordul ISS. Profesor coord: Camelia 
Mereuta.
Daria Boboc, elevă în clasa a X-a la Colegiul Na�onal Al.I.Cuza  a primit una din cele două burse acordate de Ateneul 
Popular „Maior Gh. 
Pas�a„ Focșani! pentru anul 2022-2023. 
Echipa de volei fete, secțiunea gimnaziu a CNAIC a obținut locul II la faza zonală a ONSS. Prof.coordonator: Silviu 
Roșca.
Eleva Ioana Hăineală, clasa a X-a A a fost admisă la o bursă FLEX ( Future Leaders Exchange) și va pleca să studieze 
un an în SUA. Ioana a fost una din  cele peste 2000 de persoane care au aplicat pentru bursă  si una din cele 30 care 
au fost acceptate!
De Ziua Europei, o echipă de la  CNAIC a par�cipat la compe��a Treasure Hun�ng, Europa la noi acasă, organizată 
de Consiliul Judetean. Calipar Serena-Teodora, Lepădatu Ioan-Alexandru, Vechiu Elena-Bianca, elevi în clasa a 10-a 
D, coordonați de pr. prof. Rosca Silviu Iulian, au obținut locull al II-lea. 
La concursul Internațional de Creație Literară  „Oana-Diana  Renea”,  organizat de Biblioteca Județeana „Duiliu 
Zamfirescu” Vrancea,  eleva Costan Miruna Adriana a obținut Premiul al II-lea la categoria clasele V-VIII.
În cadrul  Concursul Na�onal pe Teme de Protec�a Consumatorilor - "Alege! Este Dreptul Tau" - edi�a 2022 ,  
organizat de Autoritatea Na�onala pentru Protec�a Consumatorilor in parteneriat cu Ministerul Educa�ei si 
Cercetarii, elevele Manta Diana,  Tîlvăr Gabriela Nicoleta si Lera  Diana au obținut mențiuni. Profesor coordonator: 
Marina Rogojinaru.
"Balul generațiilor" pentru elevii claselor a IX-a si a X-a,  avându-i ca organizatori pe elevii claselor a XI-a  și a XII-a a 
avut ca temă "Școala Al�el".  Cele 5 echipe par�cipante au pregă�t pentru juriu si colegii lor din public un spectacol 
de mare calitate pe scena Casei de Cultură cu dans si muzică, dar și cu economie, istorie, chimie sport si psihologie, 
temele "Școlii al�el" care au trebuit ilustrate.
Daca ar deveni elevi ai CNAIC au ce alege - Clubul de robo�că AI Ci�zens,  ac�vități la informa�că și diverse proiecte 
(Technova�on,  Arduino, ECDL) , experimente la chimie, fizica, biologie, ac�vități în limba engleză și franceză și alte 
ac�vități minunate și atrac�ve. A fi elev la Cuza, este, cu siguranță, o oportunitate, căci profesorii de aici se gândesc 
permanent la competențele de care un tânăr are nevoie pentru a se impune în această lume a concurenței. 
Sunt atât de multe de spus dar CNAIC întotdeauna demonstrează prin fapte și nu vorbe. Apreciați după fapte și fiți 
siguri că este cea mai bună alegere!



COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC “SPIRU HARET” (1869 – 2022)
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Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret” reprezintă locul în 
care viitorii liceeni vor căpăta o „educație aleasă”, un concept 
generos adaptat exigențelor impuse de realitatea ul�milor ani. 
De asemenea, își propune să ofere tuturor elevilor noștri un 
curriculum vast și echilibrat, care oferă ac�vități pline de 
sa�sfacție și s�mulare pentru a-i pregă� pentru cea mai bună 
viață socială și culturală, printr-o abordare educațională care 
se adresează deopotrivă minții, emoțiilor și simțurilor. As�el, elevii se pot implica și în 
diferite ac�vități extrașcolare, de la Clubul de lectură și Clubul de dezbateri, corul Mica 
Pastorală, până la echipe spor�ve (fotbal, volei, baschet), majorete și alte numeroase 
proiecte realizate fie de profesorii colegiului, fie de Consiliul Școlar al Elevilor.
 Promovăm valori și a�tudini pozi�ve în formarea de caractere auten�ce, precum 
empa�a, toleranța, spiritul de echipă, generozitatea, diversitatea și interculturalitatea. 
Procesul instruc�v-educa�v se realizează prin tehnici de predare moderne, crea�ve și 
inovatoare , centrate pe elev, cu ajutorul unor materiale și mijloace didac�ce originale. 
Credem că adevărata performanță se validează în �mp și că feed-back-ul se măsoară 
inclusiv prin numărul mare de foș� elevi, realizați familial și profesional, care se întorc 
să mulțumească foș�lor profesori. 
În contextul actual, Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret” a devenit un reper al 
județului Vrancea, promovând învățământul de calitate , performanța, îmbinând într-
un mod crea�v inovația și tradiția validată de o existență de peste 150 de ani vechime. 

                          Alegi PEDA, Alegi erformanță, mpa�e, ăruire, ltruism!P E D A

Oferta educațională pentru anul școlar viitor este una foarte generoasă pentru toți cei 
care doresc să-și descopere și să-și valorifice ap�tudinile și cuprinde: 
I. Nivel liceal 

● profilul pedagogic: 2 clase de învățător-educatoare și 1 clasă de educator-
puericultor

● profilul uman: 2 clase de filologie din care una intensiv limba engleză 
2 clase de ș�ințe sociale din care una intensiv limba engleză.
II. Nivel gimnazial:   1 clasă a V-a , engleză intensiv
III. Nivel primar :       1 clasă pregă�toare 



Parteneriat educațional prin Corpul European de Solidaritate ON AIR

Corul Mica Pastorală Majoretele

Blind date with a book BOOVIE - Fes�val de book-trailere de succes!             

Clubul de lectură

Ziua Porților Deschise
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LA LICEUL DE ARTĂ „GHEORGHE TATTARESCU” FOCȘANI
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ÎN STRAIE NOI, ÎNVĂȚĂMANTUL ARTISTIC VRANCEAN ÎȘI AȘTEAPTĂ ELEVII

Noul sediu se compune 
din 2 corpuri de clădire 
cu suprafața de 953 
mp,respec�v 1010 mp, 
cu 12 săl i  de c lasă, 

laboratoare,  grupuri  sanitare, 
cancelarie, cabinet medical și birouri 
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COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI”

Mergi cu încredere în direcția visurilor tale!
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Încă de la începuturi (1919) până în prezent, ins�tuția noastră de învățământ a format elevi în 
diferite domenii tehnice, de la tex�le până la profesii mecanice, auto sau industrie ușoară, 
propunându-și să încurajeze dezvoltarea fiecărui elev în spiritul valorilor noastre: cooperare, 
empa�e, comunicare, construind as�el o iden�tate în sistemul de învățământ vrâncean și 
românesc.

Odată cu diversificarea ofertei educaționale (domeniul Turism și Alimentație) din 2009 s-a 
schimbat și denumirea școlii în Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” ca urmare a parcurgerii 
drumului către modernizare. Numele lui Gheorghe Asachi, nu numai că inspiră numeroase 
domenii, dar și revendică o istorie complexă în bazele învățământului tehnic românesc.

Aici noi construim o comunitate. Ne pasă 
unii de ceilalți! Învățăm să ne explorăm 
potențialul și să devenim buni profesioniș�! 

Tu eș� interesat să urmezi o carieră 
îndomeniul TURISM ȘI ALIMENTAȚIE?
Crezi că PROFILUL SERVICII este potrivit 
pentru �ne? 

Noi, elevii și profesorii CTGA, îți oferim ceea ce îți 
doreș�:
- O comunitate în care să te dezvolți! 
- Săli de clasă primitoare și laboratoare bine dotate! 
- Profesori mo�vați, atenți la nevoile tale! 
- Sală de sport modernizată! 
- Cămin internat și can�nă complet renovate!
Orele de specialitate au loc în baza noastră de 
prac�că și la agenți economici din Focșani!  
În spațiile noastre de instruire înveți să lucrezi într-
un restaurant sau hotel și cum să administrezi o 
firmă. Chiar propria ta firmă în viitor! 



OFERTA EDUCAȚIONALĂ 
2022 – 2023
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Poți alege din patru specializări PROFIL SERVICII: 
- Tehnician în Turism
- Tehnician în Gastronomie
- Organizator Banque�ng
- Tehnician în Hotelărie
Vrei mai repede o calificare? Alege învățământul profesional de trei ani! Îți oferim două 
specializări foarte căutate pe piața muncii: Bucătar și Cofetar - Pa�ser

LICEU ZI  
Clasa a IX -a  -  Profil SERVICII  

1 clasă - 24 locuri  
TEHNICIAN  ÎN TURISM  

1 clasă -24 locuri  
TEHNICIANÎN GASTRONOMIE  

1 clasă -  24 locuri  
ORGANIZATOR BANQUETING  

1clasă -24 locuri  
TEHNICIAN ÎN HOTELĂRIE  

LICEU SERAL  
 

Clasa a IX -a Profil TEHNIC  
1 clasă - 28 locuri  

TEHNICIAN DESIGNER 
VESTIMENTAR  

 
Clasa a XI -a Profil SERVICII  

 1 clasă - 28 locuri  
TEHNICIAN  ÎN GASTRONOMIE  

 INVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL  
Clasa a  IX-a 

 
Profil SERVICII  
1 clasă - 24 locuri  

BUCĂTAR  
1 clasă - 24 locuri  

COFETAR  - PATISER  

POSTLICEAL SERAL  
 

1 clasă - 28 locuri  
  CREATOR PROIECTANT 

ÎMBRĂCĂMINTE (2 ani)  
1 clasă - 28 locuri  

   ASISTENT MANAGER UNITĂȚI 
HOTELIERE  (2 ani)  

 Calificarea într-un domeniu înseamnă respect,
admirație, prețuire, strălucire, deci,

BRAȚARA DE AUR râvnită de toți.

Youtube: h�ps://ctasachifocsani.ro/galerie-video/
Website:h�ps://ctasachifocsani.ro/
Facebook: h�ps://www.facebook.com/ctasachifocsani.ro



COLEGIUL NAȚIONAL “EMIL BOTTA” ADJUD
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Natura ne aseamănă, educația ne deosebește. - Confucius

Educația este puntea dintre noi și viitorul nostru, ne leagă de trecut 
prin prezent, lăsându-ne în același �mp liberi să decidem. De peste 60 de ani, 
la confluența dintre apele Siretului și Trotușului, Colegiul Național ”Emil 
Bo�a” este alegerea a sute de elevi care-și doresc educație de calitate, 
performanță și caractere șlefuite pentru viitoarele profesii pe care le vor 
îmbrățișa. Sub îndrumarea cadrelor didac�ce bine pregă�te profesional, 
interesate să con�nue și să consolideze realizările generațiilor anterioare, 
alături de personalul didac�c auxiliar și tehnico-administra�v, elevii care 

aleg ins�tuția noastră de învățământ beneficiază de condiții op�me de derulare a procesului 
instruc�v-educa�v, de 60 de locuri de cazare pentru elevii nave�ș�, cu pedagog și supraveghetor 
de noapte în spații moderne, de o atmosferă propice dezvoltării armonioase a personalităților 
aflate în formare, integrându-se firesc spiritului ce îl caracterizează: ”Împreună suntem o forță!”

Tradiția unor rezultate excepționale care au rămas adânc și aurit în�părite în cartea memoriei 
este dusă mai departe an de an, elevii Colegiului marcând și anul acesta rezultate deosebit de 
frumoase la olimpiade și concursuri, atât la nivel județean, cu o reprezentare semnifica�vă la 
nivel național, la care elevii noștri s-au întors cu premii:

Iacob Teodora-Elena, clasa a IX-a, locul I la religie catolică;
Herciu Marta, clasa a XI-a, locul I la religie catolică;
Prisecaru Mihnea, clasa a X-a, mențiune specială la fizică;

Entuziasmul, crea�vitatea, talentele s-au manifestat în diverse ac�vități și proiecte interesante:
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COLEGIUL TEHNIC AUTO ”TRAIAN VUIA” FOCȘANI
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DENUMIRE  DESTINAȚIE  NR.  

Săli de clasă  dotate 
cu televizor LCD 

și săli cu  table  
interactive  

Ore de predare  10 

Laboratoare  Fizică – Chimie - 

Biologie  

1 

Informatică  2 

Cabinete  Cabinet de  
legislație 
rutieră  

1 

Cabinet de  
mecanică  

1 

Cabinet de 
electrotehnică  

1 

Bibliotecă  Împrumut și  
lectură  

1 

Atelier școală  Instruire practică  3 

Simulator auto  Instruire practică  1 

Autoturisme:  
Dacia Logan 
Skoda Fabia 
VW Polo  

Autocamion:  
IVECO  - C1 
IVECO – C 

Remorcă  

Conducere auto   

Centrală termică proprie  

 

Colegiul Tehnic Auto ” Traian Vuia” din 
Focșani dispune de o bază materială 
adecvată desfășurării în bune condiții a 
procesului instruc�v – educa�v după cum 
urmează :
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COLEGIUL ECONOMIC “MIHAIL KOGĂLNICEANU”
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Colegiul Economic “Mihail Kogălniceanu” Focșani este o unitate de învățământ liceal, înființată la data 
de 15 septembrie 1966, fiind unică la momentul respec�v prin oferta de școlarizare în domeniul 
serviciilor.
Valorile educaționale promovate sunt: munca, respectul față de sine și față de ceilalți; asumarea 
responsabilității; compe��vitatea; cul�varea iniția�vei; crea�vitate; inovație; competență; toleranță; 
acceptarea diversității; promovarea succesului și a eficienței; disciplina; cul�varea adevărului; 
dezvoltarea spiritului civic; comunicare și colaborare în echipă; implicarea în acțiuni de voluntariat, 
deschiderea și adaptabilitatea la nou.
Asigurarea calității în educație și întărirea dimensiunii europene a acesteia reprezintă o prioritate prin:
· încurajarea și susținerea parteneriatelor școlare precum și a ac�vităților de perfecționare a cadrelor 
didac�ce în ins�tuții de formare din Uniunea Europeană prin 
mobilități Erasmus; cursuri online pe pla�orme acreditate de 
Comisia Europeană: eTwinning și School Educa�on Gateway; 
conferințe și simpozioane naționale și internaționale; 
· integrarea și u�lizarea tehnologiilor de informare și comunicare 
în domeniul educației care înlesnesc un larg acces la resursele 
educa�ve din Europa;
· promovarea educației interculturale și a valorilor comune 
spațiului european suscep�bile să asigure stabilitatea și securitatea 
în Europa;
· creșterea experienței privind managementul de proiect și 
atragerea fondurilor europene; dezvoltarea dimensiunii europene în 
cadrul poli�cii școlii; modificări în curricula școlii, adaptate 
standardelor europene; calitatea absolvenților de clasa a VIII-a care 
devin elevi ai colegiului.
· consolidarea relației dintre viața școlară, realitățile economice și 
piața muncii;
· respectarea principiului egalității șanselor pentru a înlătura as�el 
excluderea socială, marginalizarea sau chiar excluderea școlară și 
abandonul școlar;
· cooptarea și responsabilizarea elevilor provenind din familii de 
muncitori migranți pentru a le s�mula încrederea în sine și a le reduce 
disparitățile și sen�mentele de izolare;
· încurajarea unor ac�vități de conș�en�zare a importanței 
învățării limbilor străine, înfrățirea electronică cu parteneri 
pedagogici din Europa, benefice  nu numai pentru libera circulație în Europa, dar și pentru dobândirea 
unor  competențe sociale foarte u�le, cum ar fi: înțelegerea, toleranța și respectul reciproc, într-o 
societate europeană plurilingvis�că și mul�culturală.



Realizat:
Prof. Gabriela BOCSOK – director
Prof. Mihaela TUDOR – director adjunct
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Ac�vitatea didac�că și educa�vă se desfășoară cu 45 profesori �tulari (din care 40 profesori cu gradul didac�c 
I și II), 5 profesori suplinitori calificați, 8 cadre didac�ce auxiliare, 12 personal nedidac�c. Profesorii sunt 
animați de ideea de performanță pentru elevii lor și sunt dispuși în orice moment să-și cheltuiască energia 
pentru a insufla elevilor dorința de a performa.
Performanțe cu care ne mândrim:
· Rezultate foarte bune la examenul național de Bacalaureat, cu procent de promovare cu trend ascendent 
în ul�mii 5 ani, de la 92 la 97%.
· Recunoașterea de către Ministerul Educației a rezultatelor deosebite obținute de Colegiul Economic 
„Mihail Kogălniceanu” Focsani, prin oferirea Diplomei de  Onoare de către doamna ministru Ecaterina 
Andronescu, cu ocazia inaugurării bazei de prac�că pentru elevii din domeniul Turism și alimentație, 
decembrie 2018. 
· Diplomă de Excelență oferită de Academia de Studii Economice din Bucureș� în semn de recunoaștere și 
apreciere a calității deosebite a procesului educațional și a numărului mare de absolvenți care au devenit 
studenți, 2018, 2019, 2020, 2021.
· Obținerea �tlului Școală eTwinning 2021.
· Obținerea Acreditării Erasmus VET 2021-2027.
· Locul 7 în top 10 național, realizat la nivelul liceelor tehnologice, pentru rezultatele deosebite înregistrate 
de elevi la matema�că, la examenul național de Bacalaureat, iulie 2021.

 Plan de ?colarizare aprobat 
Învã?ãmânt liceal, filierã tehnologicã, profil servicii – 8 clase – 192 de locuri 

cod Domeniul 
de pregãtire 

Nivelul 4 de calificare Nr. 
clase 

Nr. 
elevi 

Ultima 
medie 2021 

101 Comer? Tehnician în achizi?ii ?i contractãri 2 48 7,88 

102 Economic 
Tehnician în a activitã?i economice 2 48 

7,98 
Tehnician în administra?ie 1 24 
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Turism ?i 
alimenta?ie 

Tehnician în turism 1 24 
7,35 Tehnician în gastronomie 1 24 

Organizator banqueting 1 24 

Învã?ãmânt profesional 

Comer? Comerciant vânzãtor 1 24 
 

Începând cu anul școlar 2022 – 2023 Colegiul Economic își va desfășura ac�vitatea  într-un spațiu modernizat, 
ca urmare a proiectului „Creșterea performanței energe�ce la corpul de clădire a Colegiului Economic 
„M.Kogălniceanu” și a lucrărilor conexe”.

PROIECTE ERASMUS
1. Reasearching European And Cultural Heritage To Share, 
2. Digital ICT: DIG-ICT, număr de referință: 2020-1-PL01-KA226- 
SCH-096040.
3. VET1: 2021-1-RO01-KA121-VET-000019603 



CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ”ELENA DOAMNA”

”O ȘCOALĂ DESCHISĂ ȘI PRIETENOASĂ...”
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Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Elena Doamna” asigură servicii de asistență 
educațională și terapeu�c-compensatorii, de pregă�re profesională pentru copii și �neri cu 
dizabilități senzoriale de auz, dizabilități intelectuale sau dizabilități senzoriale mul�ple.  Aceste 
servicii vizează formarea și dezvoltarea unor deprinderi, a�tudini și competențe de bază ca 
premise ale unei bune integrări socio-profesionale, ținând cont de potențialul individual al 
beneficiarilor.
Evaluarea și asigurarea calității este o parte integrantă a ciclului de dezvoltare ins�tuțională, 
vizând orientarea dezvoltării unității noastre, în sensul creșterii calității serviciilor educaționale, 
de intervenție terapeu�c-recuperatorie și de profesionalizare oferite într-o con�nuă adaptare la 
standardele de calitate, nevoile și așteptările beneficiarilor și ale comunității locale. Ins�tuția 
este angajată în ameliorarea calita�vă a proceselor de învățare-predare-evaluare, în căutarea 
soluțiilor crea�ve pentru asigurarea unui 
învățământ centrat pe elev.
Serviciile educaționale oferite au ca obiec�v 
asigurarea condițiilor op�me care să 
permită dezvoltarea fizică, intelectuală, 
morală și socială, valorificând la maximum 
potențialul fiecărui copil. Școala asigură: 
 - servicii educaţionale specializate pentru 
reabilitarea audi�v-verbală a copiilor cu 
deficienţe de auz
 - posibilitatea însuşirii cunoş�nţelor şi 
deprinderilor necesare unei viitoare 
profesiuni prin depăşirea deficienţei, cu ţintă 
spre o bună integrare socio-profesională 
 - şanse egale de dezvoltare şi instruire prin 
adaptarea curriculum-ului  şcolar la cerinţele educa�ve speciale ale copiilor cu dizabilități 



C.S.E.I. „Elena Doamna”-Focșani
Str. Cuza-Vodă nr. 56, tel/fax: 0237/626769  

Email: csielenadoamna@yahoo.com, www.cseielenadoamna.ro
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REȚEAUA ȘCOLARĂ, AN ȘCOLAR 2022-2023

NIVEL DE ÎNVĂȚĂMÂNT   NUMĂR DE CLASE/GRUPE   

Preșcolar   3 grupe  , 2 grupe program prelungit  

Primar   11  clase  din care: CP - 2 clase  
                           cls.  I – 2 clase   

                           cls. a II -a – 2 clase   
                           cls. a III -a – 3 clase   
                           cls. a IV-a – 2 clase   

Gimnazial   11  clase  din care: cls. a V -a – 3 clase   
                              cls. a VI -a – 2 clase   
                              cls. a VII -a – 2 clase   
                              cls. a VIII -a – 2 clase   
                            cls. a IX -a(SP.)– 1clasă   
                            cls. a X-a(SP.)– 1clasă   

Liceal   
   

Profil: real   
Filieră: teoretică   

Specializarea: Științe ale naturii   

4 clase  din care: cls. a IX -a – 1clasă   
                            cls. a X -a – 1clasă   
                            cls. a XI -a – 1clasă   

                             cls. a XII -a – 1clasă   
   

Profesional   
Profil: tehnic   

Filieră: tehnologică   
Specializarea  1: confecționer produse 

textile   
Specializarea  2: tipăritor off -set 

Se finalizează cu Certificat de competențe 
profesionale  

nivel 3   

8  clase  din care: cls. a IX -a prof. – 2 clase   
                            cls. a X -a prof.  – 2 clase   
                            cls. a XI -a prof.  – 2 clase   

                             cls. a XII -a prof.  – 2 clase   
  

Postliceal   
Domeniul: mecanică   
Specializare: optician   

Se finalizează cu Certificat de competențe 
profesionale nivel 5   

2 clase  din care: PL I – 1 clasă   
                            Pl II – 1 clasă   

   

Total clase   39 clase   

 



COLEGIUL TEHNIC „ION MINCU”, 

„Școală pentru toți, educație pentru fiecare”

24

Colegiul Tehnic „Ion Mincu”, Focșani, oferă elevilor oportunități de educație și 
instruire de înaltă calitate, în deplină concordanță cu cererea actuală de pe 
piața forței de muncă. Atât pregă�rea teore�că cât și pregă�rea specializată în 
profilul serviciilor și resurselor naturale și protecției mediului se realizează 
printr-o formă modernă și flexibilă, as�el încât elevii noștri par�cipă cu succes 
la concursuri școlare, la examenul național de bacalaureat, au acces la 
învățământul universitar sau se integrează ușor pe piața muncii.
Colegiul Tehnic „Ion Mincu” dispune de o bază materială modernă ce 
contribuie la parcurgerea ac�vităților didac�ce în condiții op�me: săli modern 
amenajate, laboratoare (informa�că, fizică, chimie, protecția mediului, 
economie-comerț, turism), sală și teren de sport, can�nă și internat, cabinet 
medical, cabinet pentru consiliere psihopedagogică.
Trăim într-o lume bazată pe compe�ție și eficiență, a cărei forță constă în 
cunoaștere și crea�vitate. S�mularea crea�vității elevilor noștri se realizează și 
prin implicarea acestora în ac�vități extrașcolare. Par�ciparea la aceste 
ac�vități elimină monotonia, le oferă șansa de a descoperi ap�tudini ar�s�ce, 
spor�ve, spiritul compe��v, le oferă mo�vație și sprijin pentru evoluția lor ca 
adulți. 
Ac�vitățile extrașcolare din liceul nostru configurează o altă față a ceea ce 
înseamnă  CTIM. Cu mult entuziasm elevii noștri își desfășoară ac�vitățile „de 
după ore” în: trupa de dans modern, trupa de majorete, ansamblul de dansuri 
populare, trupa de teatru și clubul de lectură.



OFERTA EDUCAŢIONALĂ 2022-2023

Dragi copii,  absolvenți ai clasei a VIII-a, vă așteptăm la una din cele 6 clase aflate în 
oferta educațională a Colegiului Tehnic „Ion Mincu” Focșani pentru anul școlar 2022-
2023:
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LICEUL TEHNOLOGIC „G.G. LONGINESCU” FOCȘANI

26
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LICEUL “SIMION MEHEDINȚI” VIDRA

28

În contextul lumii în care trăim misiunea școlii, în general, și deci și 
misiunea noastră este de a educa suplinind adeseori familia, de a forma 
deprinderi și capacități pentru ca absolvenții să se poată integra într-o 
societate aflată în con�nuă transformare. 
Istoria acestei așezări confirmă statutul ei special între localitățile Vrancei, 
fiind nu numai o poartă de intrare, ci și un centru rural care a devenit 
treptat o atracție economică, administra�vă, comercială și spirituală. În 
decursul �mpului, Vidra s-a impus prin viața economică, precum și prin 
ins�tuțiile specifice unui mare centru rural. Un domeniu care cons�tuie un 
mo�v de mândrie pentru vidreni este învățământul. 
În prezent, aici funcționează două școli gimnaziale (Vidra, Burca), cinci școli 
primare (Viișoara, Tichiriș, Șerbeș�, Voloșcani, Cucuieți) și un liceu, ce 
poarta numele savantului Simion Mehedinți, cel mai strălucit dintre 
absolvenții Gimnaziului din Vidra. Liceul „Simion Mehedinți” coagulează 
energiile intelectuale a douăsprezece comune ce fac parte din vechea 
Plăsie a Vrancei. 
Cu un număr de 700 de elevi, un internat și o can�nă, o bază spor�vă, liceul 
se integrează în viața comunei Vidra, în toate domeniile de ac�vitate 
economică și culturală. Situată pe un platou, înconjurată de dealuri 
molcome și dominată de Măgura Odobeș� și Munții Vrancei, udată de râul 
Putna si Vizăuți, Vidra se află într-un peisaj generos, cu un aer curat, 
sănătos și nepoluat.
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Pe tărâmul ș�ințelor, acolo unde concurența este acerbă și gradul de 
dificultate al subiectelor este ridicat, elevii noștri au unit munca cu pasiunea și 
... ș�ința și crea�vitatea, cugetul și simțirea, teoria și prac�ca, pentru a obține 
performanță. Și atunci, școala este, oriunde și oricând un mediu definit prin 
unitate, in cuget si sim�ri. Iar Liceul ”Simion Mehedinți” este o școală în 
peisajul școlii vrâncene! Cu prețul și problema�zarea inevitabile, dar incitante 
și construc�ve!   

Premii la concursuri și olimpiade, an școlar 2021-2022
Olimpiada de Tehnologia Informației – faza județeană - locul I și II clasa a IX-a / 
locul I clasa a XI-a – calificare la etapa națională
Olimpiada județeană de șah – locul II – calificare la etapa națională
Campionatul Microso� Office Specialist 2022 – locul I - Concursul internațional 
în limba Engleză Kangaroo
Olimpiada județeană de matema�că – mențiune
Concursul pe meserii pentru învățământul profesional, faza județeană, premiul 
I, II, III – calificare faza națională
Etapa județeană a Olimpiadei de volei masculin și feminin – locurile II și III



COLEGIUL TEHNIC “EDMOND NICOLAU” - FOCȘANI
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LICEUL CU PROGRAM SPORTIV - FOCȘANI

Liceul cu Program Spor�v
sau cum să fii mereu pe podium!

                MENS SANA IN CORPORE SANO!
                                                                                              
         Vrei un copil sociabil, încrezător în forțele 
proprii? Vrei un tânăr pregă�t să fie campion în 
orice domeniu? Atunci alegerea ta nu poate fi decât 
LPS, liceul în care pasiunea si seriozitatea se 
împletesc! 

Le mulțumesc cadrelor didac�ce de la LPS pentru că 
m-au primit în clasa a IX-a ca pe un copil �mid, ce 
era considerat mediocru, și m-au propulsat în a XII- 
a ca dublu olimpic național, cu rezultate foarte 
bune, încrezător și mo�vat să îmi a�ng toate 
obiec�vele.

               Vali Bobu, student Universitatea de 
Medicină  Carol Davila , Bucureș�

     Sunt elevă la LPS încă din clasa a V-a și pot spune 
că este extraordinar, pentru că aici am avut și am 
parte,în con�nuare, de o familie frumoasă,unită, cu 
colegi minunați,profesori excepționali, deosebiți 
care muncesc pentru a ne pregă� pentru viitor și a 
căror muncă se observă  în fiecare elev .A fi LPS-ist 
înseamnă talent,ambiție,curaj pe plan spor�v  și   
vointă,dorință,determinare  pe plan școlar.
         Cotea Amalia- locul I la Olimpiada de Pregă�re 
Spor�vă Teore�că, 2022

Loialitate

Performanță

Seriozitate

32



DE CE SĂ ALEGI Liceul cu Program Spor�v? Pentru că oferim:
Concursuri școlare, spor�ve și culturale
Excursii tema�ce
Programul  ROSE
Cazare în internat                            
Club de jurnalism
Club de   teatru
Club de muzică

OFERTĂ EDUCAŢIONALĂ 2022-2023

Dacă doriți să fiți spor�vi de performanță sau să fiți crea�vi, LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, 
FOCȘANI este cea mai bună alegere, pentru că NOI reprezentăm VIITORUL!
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COLEGIUL TEHNIC “VALERIU D. COTEA” - FOCȘANI

Toate visele tale se pot îndeplini daca ai curajul sa le urmezi. 
Walt Disney

34

Împreună construim viitorul

         O societate progresează dacă oamenii ce o alcătuiesc au mo�vația și 
capacitatea de a merge înainte. Fără o bună pregă�re profesională, fără specialiș� 
de nădejde care pun pasiune în domeniul de exper�ză, nu putem construi un 
viitor mai sigur, mai demn. Fie că își valorifică abilitățile prac�ce pregă�ndu-se 
pentru o viitoare meserie în domeniul transporturilor sau al alimentației publice, 
fie că preferă să-și con�nue studiile în învățământul universitar, elevii Colegiului 
Tehnic „Valeriu D. Cotea” sunt îndrumați cu dăruire și competență de profesori cu 
multă experiență didac�că, ce transformă școala în locul unde se formează 
specialiș�i de mâine. În vederea a�ngerii acestui deziderat, colegiul nostru a 
încheiat un contract de finanțare cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
prin care se derulează un program anual de finanțare a inves�țiilor specifice 
ac�vităților din cadrul ins�tuției noastre școlare.
        Totodată, con�nuă ac�vitățile desfășurate în cadrul proiectului ROSE – 
Romanian Secondary Educa�on Project, finanțat de Banca Internațională pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare și implementat de Ministerul Educației, proiect care 
contribuie cu succes la creșterea ratei de promovare a elevilor la examenul de 
bacalaureat și la reducerea abandonului școlar în rândul �nerilor. Ac�vitățile 
menite să conducă la a�ngerea acestor obiec�ve sunt pregă�rea suplimentară în 
vederea susținerii cu succes a examenului, consilierea vocațională și orientarea în 
carieră, ac�vitățile extracurriculare și de protejare a mediului.
        Dezvoltarea economică a unei regiuni este în strânsă legătură cu nivelul 
ridicat al a�tudinii antreprenoriale a �nerilor. Proiectul Agro Mind Antreprenor își 
propune să formeze în rândul elevilor Colegiului Tehnic „Valeriu D. Cotea” 
competențele necesare pentru dezvoltarea unor ac�vități aducătoare de 
bunăstare și de echilibru social. Acesta, organizat ca parte a proiectului JA 
Agrobusiness în Școală, cu susținere Romanian--American Founda�on, facilitează 
achiziția de cunoș�nțe necesare procesului de construire pas cu pas a unei afaceri 
și accesul pe piața muncii a �nerilor absolvenți cu potențial de antreprenori.
        Printre condițiile necesare ca un tânăr absovent să devină un antreprenor de 
succes, un chef bucătar, un bun tehnician veterinar sau un mecanic auto priceput, 
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adică să devină acel specialist apreciat în orice societate civilizată, se numără și 
buna pregă�re profesională. Elevii colegiului nostru au demonstrat nu numai 
ap�tudini prac�ce, ci și cunoș�nțe teore�ce substanțiale, recompensate în 
numeroase compe�ții școlare precum: Olimpiada Națională la disciplinele din 
aria curriculară Tehnologii – Profil Tehnic, Domeniul Mecanică, organizată în acest 
an în cadrul ins�tuției noastre școlare. De asemenea, absolvenții clasei de ș�ințe 
sociale aleg să-și desăvârșească pregă�rea profesională în învățământul 
universitar.
        Pornind de la premisa că școala trebuie să răspundă și nevoii �nerilor de a se 
adapta provocărilor unei societăți globalizate, în con�nuă schimbare, demersul 
educațional a valorificat potențialul creator și tendința naturală de socializare a 
�nerilor prin atrac�ve ac�vități extracurriculare, la care elevii au dat măsura 
entuziasmului juvenil și a spiritului crea�v: proiectul pentru prevenirea 
consumului de droguri The Gentleman Bikers din cadrul Campaniei An�drog „Eu, 
Tu, Noi, Liberi”, concursul Treasure Hun�ng (locul I între liceele vrâncene), 
concursul Tinere Condeie – Secțiunea Poezie ( cu singura elevă din județ care s-a 
calificat la faza națională) și multe altele.
         La final de an școlar o nouă generație se pregătește să dea piept cu 
provocările vieții de adult, purtând în suflet tot ce a acumulat în anii de școală, cu 
emoții, bucurii, reușite și eșecuri, cu speranțe, cunoș�nțe, abilități și, mai ales, cu 
încredere în a merge mai departe. Profesorii rămân  statornici și dedicați, pentru a 
forma OAMENI noi, pentru a clădi și încuraja la fiecare început de drum, pentru a-
și pune amprenta în inimi și des�ne.

Director, prof. Coman Nicolaie
Director adj., Prof. Bărculescu Marilena

Prof. Marga Croitoru
Prof. Arvinte Daniela

Consilier educa�v, Prof. Diaconu Liviu-Manuel



LICEUL TEHNOLOGIC “ALEXANDRU IOAN CUZA” - PANCIU
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COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE BALȘ” - ADJUD

44
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LICEUL TEORETIC “GRIGORE GHEBA” DUMITREȘTI

TEL/ FAX: 0237 241 126;EMAIL : grupscolardumitres�@yahoo.com
h�ps://liceulteore�cdumitres�.wordpress.com

42



Nu pentru școală, ci pentru viață învățăm”
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Liceul de Agricultură și Industrie Alimentară Odobeș� 

44

Se spune adesea că “Dacă vrei cu adevărat, poți” iar echipa de proiecte 
europene din școala noastră a demonstrat că există și voință și pu�nță.  Încă din 
2014, elevii Liceului de Agricultură și Industrie Alimentară Odobeș� beneficiază 
de stagii de pregă�re prac�că în țări europene în cadrul programelor ERASMUS+, 
VET. În cadrul acestor proiecte  de formare profesională VET, coordonate de 
doamnele profesoare Marin Narciza și Rodica Moraru, elevilor odobeșteni li se 
oferă șansa de a-și aprofunda cunoș�nțele în domeniul agriculturii. Doctrina pe 
baza căreia ne clădim toată viziunea este aceea de a forma un absolvent capabil 
să se adapteze exigențelor în schimbare ale pieței muncii, să valorifice spiritul de 
crea�vitate, deschis dialogului, responsabil de propria-i instruire și formare.
În fiecare proiect, �mp de trei săptămâni, în parteneriat cu organizațiile de 
primire din țările europene partenere (Portugalia, Spania) par�cipanții la 
proiectele ERASMUS+ și-au desfășurat stagiul de pregă�re prac�că sub 
îndrumarea tutorilor străini  desemnați de parteneri și a profesorilor însoțitori 
români. Par�cipanții au avut posibilitatea de a dobândi acele competențe de 
bază care sunt importante pe piața muncii.
          Pe lângă mul�tudinea de ac�vități prac�ce desfășurate în fiecare zi, elevii 
au avut ocazia de a par�cipa și la ac�vități culturale, al căror scop a fost 
descoperirea istoriei regiunilor vizitate. În cadrul ul�mului proiect, încheiat în 
august 2021, cei 14 par�cipanți au descoperit frumusețile și istoria regiunii 
Andaluzia, reflectate în minunatele s�luri arhitectonice ale impunătoarelor 
catedrale. Printre cele mai importante obiec�ve pe care elevii Liceului de 
Agricultură și Industrie Alimentară Odobeș� le-au vizitat, se numără: Alhambra 
(Nasrid Palaces, Alcazaba si Generalife), Muzeul de Ș�ințe și Biodomo, orașele 
Sevilia, Malaga și orașul Cordoba, al cărui centru vechi este înscris în patrimoniul 
UNESCO.
   La finalul fiecărui proiect elevii au primit cer�ficate Europass si Cer�ficate 
de par�cipare la  stagiul de formare, care le atestă competențele dobândite în 
perioada stagiului de pregă�re prac�că.
Mânați de această dorință, de a crea �neri apți și formați profesional la standarde 
înalte, am realizat un nou proiect Erasmus+ in�tulat “Stagii prac�ce la agenți 

Liceul de Agricultură și Industrie Alimentară Odobeș� 
oferă experiențe europene de formare profesională 
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economici europeni- șanse sporite pentru incluziune și integrare pe piața 
muncii”, înregistrat cu nr. 2022-1-RO01-KA122-VET-000077770, aprobat ca fiind 
eligibil, și așteptăm să vedem dacă vom primi finanțare. Acest nou proiect ar 
urma să se desfășoare în următorii 2 ani școlari, cu căte o mobilitate pe an 
(Portugalia și Cipru) și ar avea drept grup țintă elevii claselor a IXa, aXa și a XIa.
După cum spunea Steve Jobs „Singura modalitate prin care putem face lucruri 
extraordinare este să iubeș� ceea ce faci”, iar noi, echipa de proiecte de la Liceul 
de Agricultură și Industrie Alimentară Odobeș� iubim cu adevărat ceea ce facem 
și ne dorim să deschidem noi orizonturi de așteptare elevilor noștri.

Prof. Marin Gabriela Narciza
Director, prof. Agafiței Adela

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2022 -2023  

Nr.
crt.  

Forma de 
invatamant  

Filiera  Profil  Domeniul de 
pregatire  

Calificare profesionala  Clasa/  
Nr.elevi  

1 ZI TEHNOLOGICĂ  

RESURSE 
NATURALE SI 

PROTECTIA 
MEDIULUI  

AGRICULTURĂ  TEHNICIAN 
HORTICULTOR  

A IX -A 
24 

2 SERAL  TEHNOLOGICĂ  

RESURSE 
NATURALE SI 

PROTECTIA 
MEDIULUI  

INDUSTRIE 
ALIMENTARĂ  

TEHNICIAN IN  
INDUSTRIA 

ALIMENTARA  

A IX -A 
28 

3 SERAL  TEHNOLOGICĂ  

RESURSE 
NATURALE SI 

PROTECTIA 
MEDIULUI  

PROTECȚIA 
MEDIULUI  

TEHNICIAN ECOLOG 
ȘI PROTECTIA 

CALITATII 
MEDIULUI  

A XI -A 
SEM.II  

28 

4 POSTLICEAL  TEHNOLOGICĂ  

RESURSE 
NATURALE SI 

PROTECTIA 
MEDIULUI  

INDUSTRIE 
ALIM ENTARĂ  

TENNICIAN 
CONTROLUL 

CALITATII 
PRODUSELOR 

AGROALIMENTARE  

ANUL I  
28 

5 
SCOALA    

DE MAIȘTRI  
TEHNOLOGICĂ  

RESURSE 
NATURALE SI 

PROTECTIA 
MEDIULUI  

AGRICULTURĂ  MAISTRU MECANIC 
AGRICOL  

ANUL I  
28 

 



ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „ Vasile Alecsandri” - Focșani 
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Alege educația! Alege o carieră de succes!



ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ “CAROL DAVILA”
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Alege educația! Alege o carieră de succes!



ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ HIPPOCRATE
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Alege educația! Alege o carieră de succes!



ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ ANA ASLAN
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Alege educația! Alege o carieră de succes!



PALATUL COPIILOR - FOCȘANI

TIMPUL LIBER CA TIMP EXTRAȘCOLAR

,,Educația este îmblânzirea unei flăcări nu umplerea unui vas”
                                                                                          (Socrate)

 Educa�a nonformalã a fost definitã de catre J. Kleis drept ,,orice ac�vitate educaṭionalã, 
intenṭionatã și sistemicã, desfașuratã de obicei ȋn afara școlii tradiṭionale, al carei conṭinut este 
adaptat nevoilor individului și situaṭiilor speciale, ȋn scopul maximizãrii invãṭãrii și cunoașterii și al 
minimalizãrii problemelor cu care se confruntã acesta ȋn sistemul formal (stresul notãrii ȋn catalog, 
disciplina impusa, efectuarea temelor,etc)    
 Educaṭia nonformalã este importantã prin urmatoarele avantaje pedagogice:
- este centratã pe cel ce invaṭã, pe procesul de ȋnvaṭare, nu pe cel de predare solicitand in mod 
diferenṭiat par�cipanṭii;
- dispune de un curriculum la alegere, flexibil si variat propunȃndu-le par�cipan�lor ac�vitaṭi 
diverse si atrac�ve, ȋn funcṭie de interesele acestora, de ap�tudinile speciale si de aspiraṭiile lor;
- contribuie la largirea și ȋmbogãṭirea culturii generale și de specialitate a par�cipanṭilor,oferind 
ac�vitãṭi de reciclare profesionala, de completare a studiilor și de sprijinire a categoriilor 
defavorizate sau de exersare a capacitãṭii indivizilor supradotaṭi;
- creeazã ocazii de petrecere organizatã a �mpului ȋntr-un mod plãcut, urmãrind des�nderea și 
refacerea echilibrului psiho-fizic;
- asigurã o rapidã actualizare a informaṭiilor din diferite domenii fiind interesatã sã menṭinã 
interesul publicului larg, oferind alterna�ve flexibile tuturor categoriilor de vȃrstã și pregã�rii lor 
preofesionale, punȃnd accentul pe aplicabilitatea imediatã a cunos�nṭelor;
- antreneazã noile tehnologii comunicaṭionale, �nȃnd cont de progresul tehnico-
ș�inṭific,valorificȃnd oportunitãṭile oferite de internet, televiziune, calculatoare;
- este interesantã, oferind ac�vitãṭi plãcute și scu�te de evaluãri riguroase, in favoarea strategiilor 
de apreciere forma�vã, s�mula�vã, con�nuã;
- rãspunde cerinṭelor și necesitãṭilor educaṭiei permanente.
 Ȋn sistemul de ȋnvaṭamȃnt romȃnesc, ac�vitatea educa�vã extrașcolara reprezintã 
spaṭiul aplica�v ȋn care, prin forme specifice, se permite transferul si aplicabilitatea cunoș�nṭelor, 
abilitaṭilor și  competenṭelor dobȃndite in școalã. Ac�vitaṭile extrașcolare au conṭinut ș�inṭific, 
cultural ar�s�c, umanitar , ecologic, moral civic, turis�c, spor�v, precum și caracter recrea�v. Ca și 
ac�vitatea educa�va școlarã, ac�vitatea educa�vã extrașcolarã reprezintã o dimensiune a 
procesului de ȋnvãṭare permanentã, fiind recunoscut ca parte esenṭialã a educaṭiei obligatorii.
 Par�cipând la ac�vități extrașcolare copiii au capacitatea de a iden�fica și de a face față 
emoțiilor, mo�vațiilor în contextul social interac�v. 
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Palatul Copiilor Focșani
Oferta educațională 2022-2023 

Tel. 0237216259

 CURSURI GRATUITE
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Alege educația! Alege o carieră de succes!
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