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                              ARGUMENT  

 

        Planul de Acțíune  la Şcoala Postliceală  “Vasile Alecsandri”  Focşani ca ofertă 

managerială,  reprezintă instrumentul managementului strategic  ce permite  directorului să  

întreprindă o acțiune cu caracter  amelioratoriu  centrat pe schimbare, pe inovare și 

dezvoltare a şcolii în plan structural și funcțional. 

           Oferta managerială vizează enunțarea problematicilor actuale, a obiectivelor, 

măsurilor și acțiunilor ce privesc contribuția proprie la realizarea și îmbunătățirea lor în  

perioada  2019 - 2024.  În elaborarea PAS-ului esențiale au fost : 

a) monitorizarea  în mod activ a  progreselor înregistrate ; 

b) analiza împreună cu părțile interesate, a factorilor care susțin succesul și a barierelor 

care apar; 

c) folosirea experiențelor, a  bunelor practici, ca sursă de învățare și îmbunătățire a PAS-

ului; 

d) adoptarea consensului ca mod de lucru care să permită găsirea unor soluții eficiente și 

durabile la provocările ce apar. 

 Tot mai mult, calitatea educației oferite de școală depinde de calitatea managementului și  

calitatea resursei umane căreia i se adresează. În acest context trebuie reținut faptul că  

avem de a face cu un nou tip de elevi care necesită un alt tip de abordare. 

Apetența pentru studiu nu mai poate fi  dictată sau prescrisă,  întrucât provine  numai din 

convingerile  proprii  și motivațiile situaționale. Perspectiva propriei deveniri constituind  

resortul de bază al oricărei activități cognitive.  

Prezentul  PAS  este elaborat pentru asigurarea calității procesului instructiv-educativ și în 

concordanță cu noile cerințe ale integrării învățământului românesc în UE, așa cum au fost 

enunțate în Planul de Acțiune pentru Educație, pentru perioada 2019 – 2024.  

Un proces instructiv-educativ și în concordanță cu noile cerințe ale integrării învățământului 

românesc orientat spre viitor, are puterea de a transforma viețile, iar transformarea începe cu 

individul și se transferă spre exterior – familie, comunitate, societate.  Soluția viabilă a unei 

astfel de transformări o constituie furnizarea unei experiențe de  învățare de calitate, care 

permite fiecărei persoane să-și împlinească aspirațiile și să își îndeplinească țintele 

personale. Se generează astfel beneficii sociale și economice importante, care duc la 

formarea unei comunități încrezătoare și dinamice, factorul ce promovează stabilitatea 

socială, autonomia în dezvoltare, creativitatea, anteprenoriatul și capacitatea de învățare pe 

tot parcursul vieții. 
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   Specializarea extremă  și perfecționarea continuă devin factori determinanţi  în crearea 

bunăstării bazată pe tehnologii performante. Dezvoltarea durabilă și progresul general al 

omenirii se suțin numai de un sistem de educație performant și flexibil.  

          Progres înseamnă schimbare și cel mai important factor de schimbare este 

capacitatea de a inova, capacitate  bazată pe  disponibilitatea de a coopera. O viziune 

globală asupra tuturor activităților umane asigură stabilitatea în bunăstare şi echilibru. Școala 

poate îndeplini această misiune și devine o premisă a incluziunii sociale active, în contextul 

globalizării tuturor domeniilor de activitate. Un spațiu european deschis al sistemului de  

învățământ  constitue un  generator de avantaje, în condițiile respectării diversității regionale, 

etnice, culturale. Optăm pentru un sistem educativ care să stimuleze interculturalitatea, 

mobilitatea transeuropeană și cooperarea la toate nivelurile.  

          Un învățământ cu standarde ridicate de calitate, într-o școala de nivel european, este 

dezideratul școlii pe care îl vizează prezentul PAS. 

A.  CONTEXT  LEGISLATIV 

➢ Legea Educatiei Nationale nr.1/2011 cu reactualizările; 

➢ Ordinul nr. 4619 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ 

preuniversitar, cu reactualizările OMECŞ nr. 4621 / 23.07.2015; OMEN nr. 3160 / 

1.02.2017 ;  

➢ Ordinele, notele, notificările și precizările Ministerului Educației Naționale ; 

➢ Metodologia  formării continue a personalului didactic din învățământul preuniversitar. 

➢ O.M.Ed.C. nr. 4183 din 4 iulie 2022 cu privire la Regulamentul cadru  de organizare și  

funcționare a unităților de învățmânt preuniversitar cu reactualizările aduse. 

➢ LEGE nr. 87/2006 pentru aprobarea OG. nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calității 

educației. 

 

B.  REPERE GENERALE  DESPRE  ȘCOALĂ 

  B1. PRIORITĂȚI  NAȚIONALE. 

 Odată cu integrarea României în U.E. întreaga abordare a problematicii 

învățământului trebuie considerată prin implicațiile dezvoltării educației. Ca urmare contextul 

național al formării profesionale, este definit prin documentele programatice ce se referă la 

dezvoltarea economică  și socială  la nivel național, regional  și local.  

 Prioritățile naționale decurg din Planul de Acțiune pentru Educație în perioada 

2019-2030: 
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• Implementarea principiului egalității de șanse în educație; 

• Asigurarea educației de bază pentru toti cetățenii, formarea competențelor cheie; 

• Creșterea calitățtii proceselor de predare – învățare, precum și a serviciilor 

educaționale, prin oferirea unei experiențe de învățare la cele mai înalte standarde de 

calitate; 

• Fundamentarea actului educațional pe baza nevoilor de dezvoltare personală și 

profesională a elevilor, din perspectiva folosirii educației pentru a elimina barierele de 

excludere  socială și economică și pentru a garanta tuturor șansa la dezvoltarea 

rapidă și realizarea personală; 

• Asigurarea complementarității educației formale, nonformale și informale: învățarea 

permanentă ca dimensiune majoră a politicii educaționale prin sprijinirea elevilor în 

procesul de achiziție a capacităților necesare pentru a participa autonom și pentru a 

reuși în plan personal și  profesional într-o lume a schimbării; 

• Deschiderea sistemului educațional și de formare profesională către societate, către 

mediul social, economic și cultural . 

• Facilitarea integrării pe piata muncii, potrivit abilitatilor și motivației intrinseci a 

absolvenților din domeniul medical (specializările asistent medical generalist și 

asistent medical de farmacie) prin  dezvoltarea și consolidarea unui parteneriat activ și 

eficient  între Scoala Postliceală Sanitară Vasile Alecsandri Focsani și parteneri de 

practică, și prin dobândirea competențelor necesare prin programe de învățare la locul 

de muncă; 

• Facilitarea accesului elevilor școlii la servicii de consiliere și orientare profesională specializată 

în cadrul cabinetului de asistență psihopedagogică al școlii, prestate de specialist în domeniu, 

profesor psiholog  angajat, pentru crearea premiselor procesului de tranziție de la școală la 

viața activă a elevilor școlii (din care majoritatea sunt din mediul rural si/sau etnie romă) din 

domeniul medical (asistent medical generalist, asistent medical de farmacie), pe perioada de 

școlarizare ; 

• Facilitarea accesului elevilor școlii  pe piata muncii, in vederea cresterii gradului de ocupare a 

viitorilor absolventi, prin certificarea  în calificarea  școlarizată și  continuarea studiilor prin 

formare continuă  în funcție de cererea pieței forței de muncă. 

• Asigurarea bazei  materiale didactice  în acord cu standardele de pregătire profesională 

impuse de curricula școlară 

 

B2. OBIECTIVE ȘI  PRIORITĂȚI  REGIONALE  ȘI  LOCALE 



 

6 

 

        

      Judeţul Vrancea este aşezat în partea de sud - est a României, la curbura Carpaţilor 
Orientali şi ocupă o suprafaţă de 4857 km2 (situându-se pe locul 31 din ţară). Principalele resurse 
naturale sunt localizate în aria subcarpatică, fiind reprezentate de păduri, sare, materiale de 
construcţii  şi, în cantităţi mai mici, petrol şi gaze naturale.  
   La data de  1.01. 2022 județul  Vrancea avea o populaţie  de 376 009  locuitori cu o densitate de 
77,41 loc /km2, cu un număr de 4996 şomeri înregistraţi la 01.07.2022. Municipiul  Focșani  
reprezintă  principalul    centru    socio‐economic  și   industrial  din Județul  Vrancea.   

La  data  de 1 ianuarie 2022,  conform  datelor  puse  la  dispoziție  de Direcția  pentru  Evidența 

 Persoanelor și Administrarea Bazelor  de  Date,  municipiul  avea  o  populație  stabilă  totală  de 

89357de locuitori.  
Se constată aceeași dinamică negativă de la nivelul județului/regiunii/țării, adică o scădere cu 4,81%  
față de numărul  populației municipiului Focșani la Recensământul populației și al locuințelor din anul  
2017. Evoluția populației în  perioada  2002-2017  este  evidențiată în graficul de mai jos   
 

 

 
 
În ceea ce privește tendințele demografice la nivelul municipiului, în perioada 2011‐2017,  din analiza  
datelor  de mai jos  (conform INS)  se  constată  doar  creșterea  efectivelor  de  persoane  vârstnice, 
 în timp ce numărul copiilor și adulților  este în  continuă descreștere:    
 

Grupe de vârstă Tendințe demografice în mun. Focșani în perioada 2011‐2017 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

Anul 
2014 

Anul 
2016 

Anul 
2017 

Populația tânără 
(0‐14  ani) 

12 801 12 785 12 709 12 642 12 561 12 533 
 

Populația adultă 
(15‐59 ani) 

70 391 69 068 67 606 66 335 63 153 61 359 
 

Populația vârstnică 
(60 ani și peste) 

13 660 14 645 15 543 16 493 18 760 19 849 
 

http://www.rapitori.ro/harti/vrancea.jpg
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(Sursa datelor: INS)    
 
 
La nivelul anului 2021,  populaţia şcolară  49 547 elevi la a fost cuprinsă cu preponderenţă 
(96,9%) în unităţile şcolare publice, iar 3,1% în unităţi şcolare private. 
Pe niveluri educaţionale : 

- Copii înscriși în creșe / 161 copii ; 
- Copii  înscriși în grădinițe / 8641 copii ; 
- Elevi inscrisi in invatamantul primar și  gimnazial (inclusiv special ) / 27328 elevi; 
- Elevi inscrisi in invatamantul liceal / 10361 elevi; 
- Elevi inscrisi in invatamantul profesional /1266 elevi; 
- Elevi înscriși în invățământul postliceal /1485 elevi; 
- Elevi înscriși în învățământul de maiștri /51; 
- Studenti si cursanti inscrisi in invatamantul universitar (licenta, master, cursuri 

postuniversitare, doctorat si programe postdoctorale de cercetare avansata) / 254 
persoane; 

- Studenti si cursanti inscrisi in invatamantul universitar public (licenta, master, cursuri 
postuniversitare, doctorat si programe postdoctorale de cercetare avansata) / 241 
persoane; 

- Studenti inscrisi invatamantul universitar privat de licenta / 13 persoane; 
 În acest context școala postliceală sanitară este alternativa ce  asigură  o înaltă calitate a 
formării profesionale și permite  dobândirea de către absolvenţi a competenţelor profesionale 
la un nivel superior, în condiţiile în care oferta pe piaţa muncii este mai mare decât cererea.  
  Din analiza evoluţiilor prognozate pentru cerere-ofertă şi pentru cerere în perspectiva 2024, 
mai mult ca oricând,  apreciem că este necesară adaptarea ofertei de formare iniţială în 
următoarele direcţii : 

- diminuarea ofertei de şcolarizare pentru domeniile de formare profesională la care 
bilanţul cerere-ofertă arată valori negative mari şi trenduri de accentuare a diferenţei. 
Aceste activităţi economice sunt: administraţie publică, energie electrică, termică şi 
gaze. 

- pentru domeniile de formare iniţială la care activităţile economice indică diferenţa 
cerere-ofertă cu trend de diminuare a valorilor negative, apropiindu-se de 0 şi unde 
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cererea prognozată are valori semnificative apreciem că se poate realiza ofertă 
educaţională de formare iniţială din partea şcolilor, cu succes de inserţie profesională 
a absolvenţilor . În această situaţie sunt activităţile economice: construcţii, comerţ, 
hoteluri şi restaurante, intermedieri financiare, tranzacţii imobiliare, transport, 
depozitare şi comunicaţii, și sanitare. 

  
 
    
 Planificarea ofertei de formare profesională iniţială 
 
Are în vedere contextul în care se urmăreşte dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic 
definit prin Legea Educaţiei Naţionale, nr.1/2011, respectiv structura învățământului 
profesional și tehnic  așa cum  este prezentată în PRAI Sud-Est, 2016-2025. 
 
 
 

 
 
 Domeniul sanitar. Pentru perspectiva  2024 se apreciază că ponderea de 30 % va asigura 
cererea de pe piaţa muncii. Se are în vedere că acest domeniu de formare include o serie de 
calificări în specializarile de asistent medical generalist şi asistent medical de farmacie. La 
nivel de regiune, ponderea acestui domeniu este de 25 %, iar la nivel de judeţ domeniul 
sanitar deţine 20,3 %. În viitor se preconizează menţinerea acestui procent pentru domeniul 
sanitar. 
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           Sursa datelor: INS    
     7. Priorităţi şi obiective ale Regiunii Sud-Est 
 
  În România au fost create, prin asociere voluntară, opt regiuni de dezvoltare, entităţi 
teritoriale specifice, fără statut administrativ şi fără personalitate juridică, care urmăresc 
sistemul europeean privind Nomenclatorul Unităţilor Teritoriale pentru Statistică (NUTS) şi 
corespund nivelului NUTS II.Conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 75/2001 privind funcţionarea 
Institutului Naţional de Statistică au fost create 8 direcţii generale pentru statistică regională, 
care, alături de cele 34 de direcţii judeţene de statistică, au ca scop dezvoltarea statisticii 
regionale. Una din aceste regiuni este Regiunea Sud-Est care cuprinde judeţele Vrancea, 
Galați, Brăila, Tulcea, Buzău, Constanța. 

 
      
Prioritatea I - Dezvoltarea serviciilor de consiliere, orientare şi informare privind 
cariera 

Obiectiv: Sprijinirea elevilor în luarea deciziei privind cariera, corelând aspiraţiile 
personale cu nevoile pieţei forţei de muncă. 

Ţintă: 

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

• Asigurarea funcţionării centrelor prin susţinerea acestora pentru funcţiile de 
bază 

• Nr. psihologi angajaţi / nr. elevi + un indicator care îşi atinge valoarea dorită de 
1/800 în trei ani. Ritmul şi-l va stabili fiecare judeţ în funcţie de condiţii 
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• Într-o perioadă de patru ani fiecare diriginte va parcurge cel puţin un stagiu de 
formare în domeniul consilierii 

• Scăderea ratei şomajului înregistrat în rândul absolvenţilor 
     Prioritatea II – dezvoltarea bazei materiale a şcolilor in concordanţă cu nevoile de 
formare 

Obiectiv: Asigurarea resurselor necesare dezvoltării competenţelor specifice 
calificării profesionale şi a competenţelor generale la nivelule bază pentru unităţile şcolare din 
regiune 

Ţintă: 

• Clădiri şi spaţii educaţionale care să asigure condiţii foarte bune pentru 
desfăşurarea procesului de calificare profesională pentru cel puţin 90 % din unităţile şcolare, 
astfel încât judeţul să aibă un ritm de dezvoltare de cel puţin 15 % şcoli /an, asigurând 
reabilitarea acelor unităţi şcolare care califică în domeniile prioritare pentru economia 
regiunii. 
     Prioritatea III - Eficientizarea activităţii de parteneriat social.  

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

Ţintă: 

• Propunerile de modificări  legislative elaborate şi promovate prin mecanismele 
identificate 
      Prioritatea IV -  Adaptarea curriculum-ului la comanda specifică a angajatorilor prin 
CDL şi CDŞ 

Obiectiv: Oferta de formare profesională corelată cu cererea pieţei din regiune, 
astfel încât să fie acoperite domeniile prioritare de dezvoltare economică specifice regiunii 
Sud-est 

Ţintă: 

• Capacităţi instituţionale la nivelul şcolii dezvoltate în vederea corelării ofertei de 
formare profesională cu cerinţele pieţei 

• Dotarea unităţii şcolare până în 2024,  cu un cabinet metodic echipat 
corespunzător pentru cadre didactice.  
      
   Prioritatea V – Asigurarea egalităţii de şanse pentru obţinerea unei calificări 

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

Ţintă: 

• Ponderea elevilor care au condiţii asigurate pentru a avea acces la o primă 
calificare profesională într-un domeniu de calificare în concordanţă cu aspiraţiile individuale 

• Rata de creştere a numărului  elevilor care îşi continuă studiile după terminarea 
învăţământului liceal 
     Prioritatea VI – crearea unui sistem de management al informaţiei la nivel regional 

Obiectiv: creşterea accesibilităţii şi  calităţii informaţiilor la nivelul Regiunii Sud-Est 
în vederea luării unor decizii corecte pentru problematica învăţământului postliceal sanitar în 
special şi în general pentru probleme de dezvoltare a resurselor umane 

Ţintă: 

• Pachet de servicii specifice asistenţei sanitare 

• Accesibilitatea informaţiilor şi asigurarea unei informări corecte şi acoperitoare 
a beneficiarilor (elevi, părinţi cadre didactice, unităţi şcolare, alte instituţii de formare 
profesională), parteneri structuri decizionale care elaborează politici educaţionale şi de 
formare în regiune 
     Prioritatea VII – adaptarea resurselor umane la cerinţele unui sistem modern de 
formare profesională 
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Obiectiv: asigurarea resurselor umane necesare pentru un proces de formare 
profesională de calitate în Regiunea Sud-Est, în concordanţă cu cerinţele actuale şi viitoare 
ale economiei 

Ţintă: 

• Un management eficient al unităţilor şcolare, bazat pe un parteneriat local 
efectiv , cuprinzând nivelele de unitate şcolară – judeţ – şi regiune 

• Reducerea deficitului de personal calificat  

• O cultură a formării continue, a învăţării de-a lungul vieţii pentru personalul de 
la nivelul regiunii 
 
     8. Priorităţi şi obiective locale ale judeţului Vrancea  
 
     Prioritatea I – crearea unui sistem de management al informaţiei la nivelul judeţului 
Vrancea 

Obiectiv: creşterea accesibilităţii şi calităţii informaţiilor la nivelul judeţului Vrancea 
în vederea luării unor decizii corecte pentru problematica învăţământului postliceal sanitar  în 
special şi în general pentru problemele de dezvoltare a resurselor umane 

 Ţintă: 

•  Pachet de servicii specifice asistentei sanitare 

• Accesibilitatea informaţiilor şi asigurarea unei informări corecte şi acoperitoare 
a beneficiarilor (elevi, părinţi cadre didactice, unităţi şcolare, alte instituţii de formare 
profesională), parteneri structuri decizionale care elaborează politici educaţionale şi de 
formare în judeţul Vrancea 
    
 
   Prioritatea II – adaptarea resurselor umane la cerinţele unui sistem modern de 
formare profesională 

Obiectiv: asigurarea resurselor umane necesare pentru un proces de formare 
profesională de calitate în judeţul Vrancea, în concordanţă cu cerinţele actuale şi viitoare ale 
economiei 

Ţintă: 

• Un management eficient al unităţilor şcolare, bazat pe un parteneriat local 
efectiv, cuprinzând nivelele de unitate şcolară şi judeţ; 

• Reducerea deficitului de personal calificat 

• O cultură a formării continue, a învăţării de-a lungul vieţii pentru personalul de 
la nivelul judeţului Vrancea 
    
      Prioritatea III – dezvoltarea bazei materiale a şcolilor în concordanţă cu nevoile de 
formare 
Obiectiv: Asigurarea resurselor necesare dezvoltării competenţelor specifice calificării 
profesionale şi a competenţelor generale la nivelul pregătirii de bază pentru  şcolile din 
judeţul Vrancea 

Ţintă: 

• Clădiri şi spaţii educaţionale care să asigure condiţii foarte bune pentru 
desfăşurarea procesului de calificare profesională pentru cel puţin 90% din unităţile şcolare 
în anul 2019, astfel încât judeţul să aibă un ritm de dezvoltare de cel puţin 15% şcoli/an, 
asigurând reabilitarea acelor unităţi şcolare care califică în domeniile prioritare pentru 
economia judeţului Vrancea 
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     Prioritatea IV – dezvoltarea serviciilor de consiliere, orientare şi informare privind 
cariera 

 
Obiectiv: Sprijinirea elevilor în luarea deciziei privind cariera, corelând aspiraţiile 

personale cu nevoile pieţei din judeţul Vrancea 
 
Ţintă: 

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

• Asigurarea funcţionării centrelor prin susţinerea acestora pentru funcţiile de 
bază 

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

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

• Scăderea ratei şomajului înregistrat în rândul absolvenţilor 
 
    Prioritatea V – asigurarea egalităţii de şanse pentru obţinerea unei calificări 

 
Obiectiv: Facilitarea participării la formare profesională pentru elevii care provin 

din grupuri dezavantajate, încurajând mobilitatea interjudeţeană 
 
Ţintă: 

• Ponderea elevilor care au condiţii asigurate pentru a avea acces la o primă 
calificare profesională într-un domeniu de calificare în concordanţă cu aspiraţiile individuale 

• Rata de creştere numărului de elevi care îşi continuă studiile după terminarea 
învăţământului liceal 
 
    Prioritatea VI – adaptarea curriculum-ului la comanda specifică a angajatorilor prin 
CDL şi CDŞ 

Obiectiv: Oferta de formare profesională  corelată cu cererea pieţei din judeţ, 
astfel încât să fie acoperite domeniile prioritare de dezvoltare economică specifice judeţului 
Vrancea 
 
               Ţintă: 

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

• Dotarea unităţilor şcolare cu câte un cabinet metodic echipat corespunzător 
pentru cadre didactice în fiecare unitate şcolară, cel puţin într-un ritm uniform de 20% de 
şcoli/an, astfel încât în 5 ani să avem acoperite toate unităţile şcolare 
 
     Prioritatea VII –eficientizarea activităţii de parteneriat social  

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

Ţintă: 

• Propunerile de modificări  legislative elaborate şi promovate prin mecanismele 
identificate 
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           B3. PROFILUL ŞCOLII.     

  

         Înfiinţată în anul 1997  de către  Fundaţia „Vasile Alecsandri” Iaşi – Filiala Focşani,  

Şcoala Postliceală Sanitară „Vasile Alecsandri” Focşani, unitate şcolară de învăţământ 

particular, a funcţionat cu AUTORIZAŢIE DE ÎNCREDERE în baza Hot. C.N.E.A.I.P. nr. 18 

din 10.09.1999, aprobată de M.E.N. prin  Ordinul  Ministrului nr. 4792 din 28.10.1999.  

Incepând cu anul şcolar 2009 - 2010  Şcoala Postliceala “Vasile  Alecsandri” Focşani a fost 

acreditată în baza Ordinului Ministrului nr. 3575 / 30. 03.2009, pentru nivelul de învăţământ 

“postliceal”, domeniul “sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificările profesionale “asistent 

medical generalist” şi “asistent medical de farmacie”, limba de predare “română”. 

 
➢ DATE DE IDENTIFICARE 

 
1. Persoana juridică de drept privat fondatoare a unității școlare 

 

Denumire persoană juridică : FUNDAŢIA „VASILE ALECSANDRI” IAŞI – FILIALA FOCŞANI 
 

Nume şi prenume preşedinte /  administrator:  Ing.  PARASCHIV   CORNELIU 
 

Sediu social (judeţ, localitate, adresă): VRANCEA,  FOCŞANI,  STRADA  GLORIEI,  NR. 9 
 

Cod poştal: 620 028 

Telefon – fax (incluzând prefixul de zonă):   0237 223 046 

E - mail: vasilealecsandrifocsani@gmail.com   

Obiect activitate:  
a. dezvoltă, gestionează şi implementează programe, acţiuni, manifestări şi activităţi în domeniile 
învăţământului de orice grad (preşcolar  şi postliceal) şi formă, perfecţionării gradelor didactice, 
precum şi dezvoltării şi aplicării cercetării aplicate în domeniile menţionate; 
b înfiinţează şcoli postliceale de orice profil, precum şi  alte  forme de învăţământ preuniversitar, 
care să răspundă cererilor de cadre cu pregătire medie solicitate pe piaţa muncii.   

CIF / CUI : 90 41 748 
 

2. Unitatea de învăţământ  

mailto:vasilealecsandrifocsani@gmail.com
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Denumirea :    ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „VASILE ALECSANDRI” 
 

 
Localitate / judeţ :  Focşani / Vrancea 
 

 
Subsistem (stat / privat) : unitate de învăţământ  privat 
 

 
COD SIRUES : 398021749  

 
Website : www.vasilealecsandrifocsani.ro  

 
E - mail:  vasilealecsandrifocsani@gmail.ro  

 
Data înfiinţării unităţii de învăţământ: 21.01. 1997 

 
CUI :  310 230 98 

 
Autorizaţie sanitară (număr, dată, spaţiile pentru care este emisă, capacitate maximă elevi 
/copii menţionată): nr. 211/06.03.2013 : 5 săli clasă, 1(un) laborator farmacie, 1(un) 
laborator informatică - 20 calculatoare conectate în reţea şi la internet, o (una) sală 
demonstraţie, spaţii administrative, grupuri sanitare separate pentru personal şi elevi, 
racord la instalaţia de alimentare cu apă potabilă şi canalizare a oraşului, racord la  
instalaţia  de alimentare cu gaz a oraşului, centrală termică proprie 

 
Autorizaţie de securitate la incendiu): 533/16 /SU-VN din29.02.2016 
 

 
Niveluri de învăţământ/ specializări /calificări profesionale autorizate să funcţioneze 
provizoriu în unitatea de învăţământ  : 

• Învăţământ  postliceal sanitar, 

•   profilul/domeniul – „sănătate şi asistenţă pedagogică” 

•   specializarea/calificarea profesională  :     
                   -    asistent pentru ocrotire persoane vârstnice 

•   forma de învâțământ : zi 
   calificare autorizată prin OMECȘ nr. 5765 DIN 12.11.2015 
 

 
Niveluri de învăţământ/ specializări /calificări profesionale acreditate  : 

• Învăţământ  postliceal  sanitar, 

•   profilul/domeniul – „sănătate şi asistenţă pedagogică” 

•   specializarea/calificarea profesională  ; 
          -    asistent medical generalist ; 
          -    asistent  medical de farmacie ; 

•    forma de învăţământ  zi, 
calificări  acreditate prin OMEC  nr. 3575/30.03.2009 

3. Activitatea  de formare  continuă  a  adulților 

http://www.vasilealecsandrifocsani.ro/
mailto:vasilealecsandrifocsani@gmail.ro
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1. Cursuri de calificare în meseriile :  
 

a) Brancardier – autorizație seria Vn, nr. 000456 ; Cod  NC  5 132.1.4 ; Nr de ordine în 
Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților 
39/201/27.12.2018; 

b) Infirmier – autorizație seria Vn, nr. 000416 ; Cod  NC  5 132.2.1 ; Nr de ordine în 
Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților 
39/170/14.11.2016; 

c) Lucrător în alimentație – autorizație seria Vn, nr. 000403 ; Cod  NC  5 123.1.1 ; Nr de 
ordine în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților 
39/53/19.04.2016; 

d) Lucrător comercial – autorizație seria Vn, nr. 000512 ; Cod  COR  5 22303 ; Nr de 
ordine în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților 
39/178/15.11.2021; 

e) Lucrător social – autorizație seria Vn, nr. 000439 ; Cod  NC  5 139.2.2 ; Nr de ordine 
în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților 
39/23/07.03.2018; 

f) Maseur – autorizație seria Vn,  nr. 000499 ; Cod RNCP  RO/04/0915/215 ; Nr de 
ordine în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților 
39/111/24.06.2021; 

g) Asistent maternal - autorizație seria Vn,  nr. 000475 ; Cod  NC  5 131.2.1 ; Nr de 
ordine în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților 
39/39/11.03.2020; 

h) Femeie de serviciu- autorizație seria Vn,  nr. 000495 ; Cod  RNPC  RO/01/1011/208 ; 
Nr de ordine în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților 
39/73/14.05.2021; 

 

      2.  Cursuri de specializare : 

      a)    Machior – autorizație seria Vn, nr.000 457; Cod  NC  5 14205 ; Nr de ordine în 
Registrul național al     furnizorilor de formare profesională a adulților 39/1/15.01.2019; 
      b)    Noțiuni fundamentale de igienă – autorizație  
      c)    Competențe antreprenoriale - autorizație seria Vn,  nr. 000467 ; Cod  NC  5 132.1.4 ; 
Nr de ordine în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților 
39/116/10.06.2019; 
      d)   Operator introducere, prelucrare și validare date - autorizație seria Vn,  nr. 000509 ; 
Cod  NC  4113.2.1 ; Nr de ordine în Registrul național al furnizorilor de formare profesională 
a adulților 39/172/18.10.2021; 

 
➢ MANAGEMENT STRATEGIC ŞI OPERAŢIONAL 

➢ Conducerea  unităţii  de  învăţământ  este asigurată prin director  

➢ Consiliul de Administraţie  este format din 7 membri: 2 membri numiți de 

fondator, directorul, 3 profesori titulari ai școlii și reprezentantul Consiliului 

elevilor 

➢ Consiliul Profesoral  este format din personalul didactic angajat al școlii 

➢ Consiliul elevilor funcţionează în baza Ghidului CNE  
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➢ Documente strategice şi operaţionale elaborate de conducerea unităţii de 

învăţământ avizate de Consiliul de administraţie şi Consiliul profesoral la începutul  

fiecărui an  şcolar :  

➢ Analiza procesului de învăţământ la nivelul Şc. Postlic. Sanitare „V. Alecsandri” 

Focşani” ; 

➢ Planul de Acţiune al Şcolii 2014-2019, revizuit anual; 

➢ Planuri operaţionale ;  

➢ Planul managerial ;  

➢ Programul managerial ; 

➢ Planuri de măsuri pe domenii de activitate ; 

➢ Organigrama unităţii  

 

➢ RESURSA  UMANĂ  

➢ PERSONALUL UNITĂȚII  

ÎNCADRAREA CU PERSONAL  DIDACTIC  

➢ s-a realizat de către  conducerea şcolii, în conformitate cu OMEN privind 

metodologia cadru de mişcare a personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar respectându-se pe cât posibil principiul continuităţii şi al 

competenţei profesionale 

ÎNCADRAREA CU PERSONAL NEDIDACTIC  ŞI AUXILIAR se face pe normele 
disponibile cu respectarea dispozițiilor legale                                                                     
 
INFORMAŢII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI 
  Planul de şcolarizare pentru an şc. 2022 / 2023  a fost realizat în proporţie de  50 % din oferta 

educaţională, respectiv  :   

➢ 2 clase AMG din 4 clase propuse                                                   

➢ 1 clasă AMF din 2 clase propuse. 

 
N

R. 

C

RT 

SPECIALIZĂRI  ANI  DE 

STUDIU 

NR. 

CLS/AN 

DE 

STUDIU 

NR. 

ELEVI PE 

ANI DE 

STUDIU 

DIN  CARE: 

FETE/BĂIEŢI 

TOTAL  

FETE/BĂIEŢ

I 

1 Asistent medical generalist 6 

clase /161 elevi 

 

I 

 

2 

 33 28/5 68 

58/10  35 30/5 

 

II 

 

2 

 29 25/4 56 

52/4  27 27/0 

 

III 

 

2 

 24 18/6 44 

37/7  20 19/1 

Total AMG 3 6 168 147/21 168 

2 Asistent medical de farmacie 

54 elevi 

I 1   18 18 18 

II 1   14 14/0 14 

III 1   12 11/1 11/1 

Total AMF 3 3   44 43/1 44 

 TOTAL GENERAL 3 9 212 190/22 190/22 

 

 

➢ În anul Şc. 2021 - 2022 au fost  înscrişi 215 elevi repartizaţi în 9 clase în funcţie de calificare şi 

nivelul de pregătire , după cum urmează : 
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N

R. 

C

RT 

SPECIALIZĂRI  ANI  DE 

STUDIU 

NR. 

CLS/AN 

DE 

STUDIU 

NR. 

ELEVI PE 

ANI DE 

STUDIU 

DIN  CARE: 

FETE/BĂIEŢI 

TOTAL  

FETE/BĂIEŢ

I 

1 Asistent medical generalist 6 

clase /161 elevi 

 

I 

 

2 

 34 31/3 63/5 

 34 32/2 

 

II 

 

2 

 24 18/6 39/7 

 22 21/1 

 

III 

 

2 

 24 23/1 43/4 

 23 20/3 

Total AMG 3 6 161 145/16 161/145/16 

2 Asistent medical de farmacie 

54 elevi 

I 1   21 21/0 21/0 

II 1   14 13/1 14/0 

III 1   19 19/0 18/0 

Total AMF 3 3   54 53/1 54/53/1 

 TOTAL GENERAL 3 9 215 

 

198/17 215/198/17 

 

➢ În anul Şc. 2020 - 2021 au fost  înscrişi 228 elevi repartizaţi în 9 clase în funcţie de calificare şi 

nivelul de pregătire , după cum urmează : 

 
nr. 

crt 

SPECIALIZĂRI  ANI  DE 

STUDIU 

NR. 

CLS/AN 

DE 

STUDIU 

NR. 

ELEVI PE 

ANI DE 

STUDIU 

DIN  CARE: 

FETE/BĂIEŢI 

TOTAL  

FETE/BĂIEŢ

I 

1 Asistent medical generalist 6 

clase /161 elevi 

 

I 

 

2 

35 32/3 56/9 

 30 24/6 

 

II 

 

2 

26 22/4 47/9 

30 25/5 

 

III 

 

2 

20 17/3 36/7 

23 19/4 

Total AMG 3 6 164 139/25 139/25 

2 Asistent medical de farmacie 

54 elevi 

I 1 28 28/0 19/0 

II 1 22 20/2 18/2 

III 1 14 13/1 11/1 

Total AMF 3 3 64 61/3 61/3 

 TOTAL GENERAL 3 9   200/28 

 

➢ În anul Şc. 2019 - 2020 au fost  înscrişi 228 elevi repartizaţi în 9 clase în funcţie de calificare şi 

nivelul de pregătire , după cum urmează : 

 

Nr 

crt 

Specializări  Ani  de 

studiu 

Nr. cls/an 

de studiu 

Nr. elevi pe 

ani de studiu 

Din  care: 

Fete/băieţ

i 

Total  

Fete/ 

băieţi 

1 Asistent medical 

generalist /164 elevi 

 

I 

 

2 

35 32/3  

56/9 
30 24/6 

 

II 

 

2 

26 22/4  

47/9 
30 25/5 

 

III 

 

2 

20 17/3  

36/7 
23 19/4 
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 Total AMG 3 6 164 139/25 139/25 

2 Asistent medical de 

farmacie 

64 

   elevi 

I 1 28 28 28/0 

II 1 22 20/2 20/2 

III 1 14 14 /0 14/0 

 Total AMF 3 3 64 62/2 62/2 

 2 3 9 228 201/27 201/27 

 

➢  În anul şc. 2018 / 2019  s-au realizat : 

➢ 2 clase AMG din 4 clase propuse                                                   

➢ 1 clasă AMF din 2 clase propuse. 

➢ În anul Şc. 2018 - 2019 au fost înscrişi 223 elevi și repartizaţi în 9 clase în funcţie de 

calificare şi nivelul de pregătire , după cum urmează  

Nr. 
crt 

Specializări  Ani  de 
studiu 

Nr. 
cls/an 
de 
studiu 

Nr. elevi pe 
ani de 
studiu 

Din  care: 
Fete/băieţi 

Total  
Fete/băieţi 

1 Asistent medical generalist 
161 elevi 

 
I 

 
2 

36 30  
 
59/13 6 

36 29  

7 

 
 
II 

 
  2 

21 18  
33/8 3 

20 15 

5 

 
III 

 
2 

22 18  
38/10 4 

26 20 

6 

2 Asistent medical de 
farmacie 
62 elevi 

 
I 

 
1 

 
30 

27 27/3 

3 

II 1 17 16 16/1 

1 

III 1  15 15 15/0 

0 

 2 3 9 223 Total 
general 

188/35 

 
➢ În anul Şc. 2017 - 2018 au fost  înscrişi 212 elevi și repartizaţi în 8 clase în funcţie de 

calificare şi nivelul de pregătire , după cum urmează  

Nr. 
crt 

Specializări  Ani  de 
studiu 

Nr. 
cls/an 
de 

Nr. elevi pe ani de 
studiu 

Din  
care: 
Fete/băi

Total  
Fete/
băieţi 
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studiu eţi 

1 Asistent medical 
generalist 
132 elevi 

I 2 25 23 43/11 

2 

28 19 

9 

 
II 

 
        2 

22 19 37/9 

3 

24 18 

6 

 
III 

 
1 

33 26 26/7 

7 

2 Asistent medical de 
farmacie 
80 elevi 

I 1 23 22 22/1 

1 

II 1 23 23 23/0 

0 

III 1 34 34/0 34 

3 2 3 8 212 Total 
general 
184/28 

 

➢ În anul Şc. 2016 – 2017 au fost înscrişi 204 elevi repartizaţi în 7 clase în funcţie de 

calificare şi nivelul de pregătire , astfel  : 

➢ AMG /4 clase 

➢ AMF /3 clase 

Calificarea 
profesională 

Nr. ordinului ministrului de 3575/ 30.03.2009 

Nr de clase Nr de elevi 

anul I anul 

II 

anul 

III 

anul I anul II anul III 

Asistent 
medical de 
farmacie 

1 1 1 29 34 16 

Asistent 
medical 
generalist 

2 1 1 70 33 22 

 Total  3 2 2 99 67 38 

 
➢ În anul Şc. 2015 – 2016 au fost înscrişi 255 elevi repartizaţi în 10 clase în funcţie 

de calificare şi nivelul de pregătire , astfel  
  
Calificarea Nr. ordinului ministrului de 3575/ 30.03.2009  
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profesională Nr de clase Nr de elevi 

anul I anul II anul III anul I anul II anul III 

 
 
 

      

Asistent medical 
de farmacie 

2 1 2 50 17 51 

Asistent medical 
generalist 

2 1 2 55 21 61 

 Total  4 2 4 105 38 112 

 
 
 

1. RESURSA  MATERIALĂ 
 
  Din  anul  2003  şcoala dispune de o clădire nouă cu săli de clasă spaţioase, cu laboratoare  
moderne şi săli de demonstraţie bine utilate. Spaţiul de şcolarizare a  fost extins  în  anul  
şcolar  2012-2013,  când  s-au  proiectat  şi dat în folosinţă spaţiile aflate  la mansarda clădirii 
 

➢ Spaţii şcolare 

 

Nr. 
crt 

Spaţii şcolare Starea Nr. 
săli 

condiţii pentru activităţi 
eficiente/dotare 

1 Cabinet de  
informatică 

Funcţional  1 15  calculatoare conectate în reţea şi la 
internet 

2 Săli de demonstraţie funcţionale 1 Manechine, mulaje, planşe, instrumentar, 
consumabile, ghiduri şi baterii de teste 
specifice calificărilor 

3 Laboratoare  farmacie funcţional 1 Planşe,  mulaje,  sticlărie, aparatură, 
substanţe, monstre  medicamente, 
literatură de specialitate 

4 Ateliere /activităţi de 
 Formare 
continuă/machior 

funcţional 1 Dotare  standard 

5 Săli de clasă /grupă funcţionale 4 Mobilier  şcolar  nou/o sală de curs; 
Mobiler şcolar  

6 Spaţiu destinat 
activități  
didactice de formare 

funcţional 1 Cabinet masaj 

➢ Dotarea cu material didactic : denumirea materialelor didactice şi numărul 

acestora 

nr.
crt 

denumire cantit
ate 

nr. 
crt 

denumire canti
tate 

nr. 
crt 

denumire cantitat
e 

1 Pat adult + pat 
spital 

2 +1 31 pean 1 61 Masă pentru pat 1 

2 Pat copii +1 2 +1 32 Pensa pean 1 62 Geantă medicală 1 

3 Table scolare 10 33 Pensa kocher 3 63 Geantă medicală 

de urgență 
1 
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4 Masa lemn 69 34 Pensa 
anatomica 

5 64 Targă pliabilă 1 

5 Aer conditionat 1+2 35 Port tampon 1 65 Phlichart  2 

 

6 Aparat tensiune 1 36 retroproiector 2 66 Ecran de proiecție 2 

7 Bust mulaj 1 37 scara 1 67 Microscop optic 1 

8 calculatoare+m
onitor 

5 38 Schelet mare 1 68 Cărucior cu două 

sertare 
1+1 

9 Calculatoare noi 15 39 Schelet mic 1 69 Dulap medical 1 

10 Calculator birou 
secretar 

1 40 Schelet 
urogenital f 

1 70 Noptieră 
medicală cu masă 

1 

11 copiator 1 41 Schelet 
urogenital b 

1 71 Targă tip lopată   1 

12 Copiator 
imprimanta 

2 42 spatula 8 72 Kit injecție intrav. 

plica cotului și 

dosul palmei 

1 

13 Led  Tv  Smart 1+1 43 Spatula 
uterina 

1 73 Manechin 
didactic anatomic 

1 

14 Craniu model-
encefal 

1 44 ureche 2 74 Laptop 2+2 

15 Ficat si vezica 
biliara 

1 45 Model stomac 1 75 PC - Desktop 5 

16 forceps 1 46 Mulaj inimă 1 76 Multifuncțională 
A4 

1+1 

17 Model fesa-os 
femur 

1 47 Atlas  
anatomie 

2 77 Multifuncțională 
A3 

1+1 

18 Model art sold 1 48 Manechin 

resuscitare 

Brayden 

1 78 Cutii 
instrumentar 

1+1 

79 Cărți AMG – 3 
Titluri 

3 

19 imprimanta 2 49 Videoproiector 

 
2 80 Cărți  AMF – 8 

Titluri 
5 

81 Tensiometru tip 
coloană 

1 

20 Instrumentar 
medical 

1 50 Bust mulaj 

articulații sold 
1 82 Termohigrometru 2 

83 Pulsoximetru 1 
21 Instrumente si 

aparatură sp. 
1 51 Sticlărie lab. 

Farmacie: 
eprubete 

28 84 Set echipamente 

medicale practică 

AMG 

16 

85 Tensiometru de 

braț cu afișaj 
1 

22 irigator 1 52 Trusa exp. 
chimie 

1 86 Masă pentru pat 

spital 
1 

23 Mana didactica 2 53 Manechin 
didactic 

1 87 Noptieră pat 

spital  

1 

24 Vezica urinara 1 54 Balanțe 
farmaceutice 

2 88 Simulator injecție 

intradermică 

1 

25 Manechin cu 1 55 Manechin 1 89 Brațe și mâini 1 
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valiza digital laerdal pentru instruire  

90 Simulator injecție 

intramusculară 

1 

26 Model rinichi 1 56 Guler cervical 1+1 91 Simulator injecție 

intramusculară 

trunchi inferior 

1 

27 Model uter 1 57 Instructor 
perfuzie 
intraosoasă 

1 92   

93   

28 monitor 15 58 Cântar 
electronic cu 
taliometru 

1 94   

95   

29 Ochi pleoape 1 59 Electrocardiog
raf  

1 96   

30 papusa 1 60 Kit resuscitare 
nou născut 

1 97   

98   

 
 

2.  RESURSA FINANCIARĂ 

➢ Unitatea şcolară se susţine din surse proprii, respectiv taxe şcolare şi activităţi de 

formare continuă a adulţilor pe calificări din domeniul medical ( infirmier; tehnician 

maseur; lucrător social; noţiuni fundamentale de igienă; educator - puericultor) ; 

domeniul serviciilor (lucrător în comerţ, lucrător în alimentaţie), perfecţionare limbă 

engleză, operator şi prelucrare date. Bugetul de venituri şi cheltuieli al şcolii se 

realizează la începutul fiecărui an şcolar în funcţie de cifra de şcolarizare realizată şi 

prognoza medie  a numărului de cursanţi pe calificări.   

➢ În anul şcolar 2022 - 2023 Şcoala Postliceala “Vasile  Alecsandri” Focşani 

funcţionează cu 9 clase  şi oferă pregătire pentru două calificări profesionale:  

➢ asistent medical generalist – 6 clase curriculum aprobat prin OMEdCT Nr. 3499 din 

29.03. 2018) ; 

➢  asistent medical de farmacie – 3 clase (curriculum aprobat prin OMEC Nr. 5042 din 

27.09.2005).  Resursele umane, materiale şi financiare ale şcolii sunt la dispoziţia 

elevilor, beneficiarii direcţi ai serviciilor noastre educaţionale. Cele două  specializari 

sunt  absorbite în timp, în  proporţie de peste 70 % de piaţa forţei de muncă. 

          Adaptându-se noilor condiţii ale economiei de piaţă Şcoala Postliceala “Vasile  

Alecsandri” Focşani a stabilit relaţii de parteneriat cu diverse instituţii în vederea realizării 
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obiectivelor propuse și implementării reformei educaţionale, oferind tuturor tinerilor şanse  

egale privind educaţia, specializarea şi pregătirea pentru integrarea în viaţa socială. 

 Cultura organizaţională a şcolii este caracterizată printr-un ethos profesional înalt. Valorile 

dominante   sunt : egalitarism, cooperare, munca în echipă, respect reciproc, ataşament faţă 

de elevi, respect pentru profesie, libertatea de exprimare, receptivitatea la nou, creativitatea, 

entuziasm, dorinţa de afirmare. 

          Misiunea oricărui cadru didactic din şcoala noastră este de a oferi trasee diferenţiate şi 

personalizate, pe măsura capacităţilor şi particularităţilor printr-un învăţământ centrat în 

primul rând pe beneficiari serviciilor educaţionale. 

Pornind de la principiul potrivit căruia  „calitatea reprezintă valoarea pe care indivizii, 

comunităţile şi societatea o acordă produselor şi serviciilor educaţionale precum şi 

educaţiei  în  asamblul ei”, în cadrul şcolii am pus în valoare un sistem explicit de principii, 

criterii, standarde şi indicatori. 

           Am considerat că numai  investind  în oameni poţi obţine calitate în educaţie, ea fiind 

la rândul ei produsă de oameni şi definindu-se prin negociere între şcoală şi comunitate şi 

asumată în parteneriat. 

          Trebuie avut în vedere şi asigurată calitatea ţinând cont de  faptul ca aceasta se află în 

permanentă evoluţie şi transformare, în funcţie de nevoile, şi ele în evoluţie, ale indivizilor, 

comunităţilor şi societăţii. 

In cadrul şcolii am ţinut  cont  că, întrucât calitatea nu este un set de proceduri, imuabile, date 

odată pentru totdeauna, iar calitatea nu poate fi asigurată exclusiv nici măcar prin evaluare 

externă, ea trebuie iniţiată prin autoevaluare şi  interevaluare. 

           Comisia pentru regulament,  în  colaborare  cu conducerea şcolii, a eliberat 

Regulamentul de Ordine Interioară care cuprinde norme privind activitatea elevilor şi a 

cadrelor didactice. 

           In ceea ce priveşte climatul organizaţiei şcolare putem spune că este un climat 

deschis, caracterizat  prin  dinamism  şi grad  înalt de angajare a membrilor instituţiei noastre 

şcolare, este un climat stimulativ care oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice fiind 

deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc. 

B4. Parteneriate şi colaborare / Parteneriate 

          Şcoala Postliceală  “Vasile  Alecsandri” Focşani dezvoltă parteneriate cu diverse 

instituţii la nivel local  şi  regional . 

          Parteneriatele  se  realizează pe bază de contracte / convenţii şi protocoale de 

colaborare şi au  ca  obiectiv  asigurarea bazei de activităţi  practice pentru elevii noştri, 
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sprijinirea unor elevi, participarea la activităţi extracurriculare, organizarea şi participarea la 

diverse activităţi, participarea la sesiuni de referate şi comunicării ştiinţifice, participarea la 

concursuri pe diverse teme în domeniul sanitar, activităţi de perfectionare a cadrelor 

didactice prin masterate sau prin C.C.D. etc. 

           Dintre relaţiile de parteneriat şi colaborare ale Şcolii Postliceale “Vasile  Alecsandri” 

Focşani subliniem:  

• parteneriate  cu : 

- Spitalul Judetean de Urgentã “SFÂNTUL  PANTELIMON” Focşani şi  farmaciile  

din judeţul Vrancea; 

- Spiatalul “ Nicolae Săveanu” Vidra; 

- Spitalul Municipal Adjud; 

- Spitalul Orăşenesc Panciu; 

- Spitalul Miliar  de urgenţă DR. Alexandru Popescu Focşani; 

- Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni,  asigurând  furnizarea serviciilor de 

instruire  şi formare clinicã de naturã sã asigure toate condiţiile necesare în vederea 

formãrii profesionale practice complete si corecte . 

• parteneriat  cu  O.A.M.G.M.A.M.R.  organizarea stagiilor de pregătire  practicã a 

elevilor  din şcolile sanitare pentru facilitarea tranziţiei acestora de la şcoală la viaţa 

activă. 

• parteneriat cu D.G.A.S.P.C. Vrancea – organizarea de acţiuni în comun care să 

conştientizeze rolul asistentului medical în societate. 

• unităţi şcolare la nivelul  municipiului Focşani şi al judeţului Vrancea, 

• unităţi şcolare de profil  din ţară: Şcoala Postliceala Sanitara “Vasile Alecsandri” 

Buzau; Şcoala Postliceala Enescu Longinus Botoşani; Colegiul „Mihai Eminescu” 

Bacău; Şcoala Postliceală Sanitară Suceava; CSE „Ştefan Cel Mare şi Sfânt” Rădăuţi; 

CSE „Ştefan Cel Mare şi Sfânt” Botoşani; Şcoala Postliceală Sanitară „Cristiana” 

Suceava; Școala Postliceală Sanitară „Hippocrate” Tîrgu Jiu. 

Alte parteneriate: 

• I.S.J. Vrancea; 

• Primăria Focşani; 

• C.C.D. Vrancea; 

• Consiliul Judetean Vrancea; 

• Colegiul Farmacistilor; 

• D.S.P. Vrancea; 
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• Crucea Rosie Filiala Focşani; 

• Inspectoratul Judeţean de Poliţie Vrancea 

          Directorul este deschis şi ascultă sugestiile cadrelor didactice, face aprecieri frecvente 

şi sincere  la  adresa  acestora, le respectă competenţa, le oferă o largă autonomie, îi sprijină  

şi evită un control birocratic. 

           Toate  acestea se reflectă pozitiv în activitatea  instructiv - educativă şi în conduita 

cadrelor didactice. 

 

 

C. PLANIFICARE STRATEGICA 

 

      C1. CORELARE OFERTA - NEVOI DE CALIFICARE; 

           In ceea ce privește oferta educațională a şcolii, din analiza comparată a planului de 

școlarizare și a structurii locurilor de muncă vacante se constată că pentru domeniul sănătate 

și asistență pedagogică :  

• pentru calificarea Asistent Medical Generalist interesul elevilor este în creștere,  

• în timp ce pentru calificarea Asistent Medical de Farmacie numărul celor care doresc  

specializarea în acest domeniu este din ce în ce mai mic. 

 Deoarece la nivelul judeţului există cerințe și pentru ale calificări din domeniul sănătate și 

asistență pedagogică, ne propunem ca în scurt timp să diversificăm oferta educaţională și cu 

alte calificări profesionale cum ar fi:  

• asistent medical balneo-fiziokinetoterapie si recuperare; 

• asistent medical de igienă  şi sănătate publică; 

 

Orientarea şi consilierea în carieră. 

        In contextual actual şi în perspectiva anului 2024, rolul şcolii în consilierea profesională 

trebuie  să  se  realizeze  la  alt nivel prin implicarea  părinţilor  şi altor parteneri, prin 

constituirea unei reţele implicată efectiv în consilierea în carieră. 

         Un rol important revine şcolii, coordonatorilor de an, cadrelor didactice, dar  şi 

furnizorului  serviciilor psihologice care trebuie să propună şi să dezbată cu colectivele de 

elevi, teme referitoare la consilierea în carieră. 

 

C2. EXIGENŢELE CALIFICĂRILOR OFERITE 
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          Una din prioritatile strategiei de dezvoltare a învatamântului preuniversitar este aceea 

de crestere a capacitatii de ocupare a fortei de munca, precum si combaterea excluderii 

sociale. 

Exigentele se vor concretiza prin:  

✓ Adaptarea planificării educaționale la nevoile de dezvoltare durabilț, integratț, 

economică  și socialș, la nivel local, județean, regional și național, precum și la nevoile 

de dezvoltare personală  și profesională a elevilor.   

✓ Proiectarea și elaborarea metodologiilor de examinare, evaluare și certificare a 

competențelor profesionale dobândite.  

✓ Întărirea mecanismelor de asigurare a calității procesului de pregătire profesională , în 

vederea creșterii șanselor de integrare socio-profesională și a dezvoltșrii capacităților 

de învățare permanentă. 

✓ Dezvoltarea și consolidarea culturii organizaționale a unităților de învățământ din 

perspectiva parteneriatului social  și  spiritului antreprenorial. 

✓ Asigurarea transparenței formării profesionale inițiale.  

Vechile și noile calificări oferă elevilor o gamă de abilități, cunoștințe și capacități de 

întelegere în cadrul unor contexte bine structurate prin intermediul unor activități de instruire 

și învățare practică atât în cadrul formal al școlii cât și la agentul economic și social. 

Şcoala Postliceala “Vasile  Alecsandri” Focşani  are ca deziderat major pentru  perioada 

2019 - 2024 rezolvarea aspectelor legate de : 

▪ calitatea şi  finalitatea pregatirii profesionale; 

▪ absolventul  şcolii, profesionist şi cetăţean european, bun cunoscător al limbajului 

specific calificărilor profesionale : asistent medical generalist / asistent medical de 

farmacie . 

▪ absolventul  şcolii, profesionist şi cetăţean european, bun cunoscător al limbajului 

informatic, al unei limbi de circulatie internationala; 

▪ înalta calitate a educatiei si a procesului de predare învatare focalizat pe elev 

(elevul în centrul procesului de educatie si instruire); 

▪ puternica motivaţie,  angajare  şi pregătire profesională a corpului profesoral şi al 

elevilor; 

▪ participare prin educatie si instruire la dezvoltarea durabila a comunitatii locale; 

▪ experienta educationala de marca (deosebita) oferita pentru mediul local si 

national; 
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▪ climat organizational intelectual oferit atât profesorilor, cât si elevilor; 

▪ contributie specifica, diversa si semnificativa la oferta educationala; 

▪ resursele materiale la nivelul cerintelor si tehnicii anului 2016; 

▪ responsabilitatea actiunilor personalului didactic si ale elevilor; 

▪ cunoasterea si implementarea politicii Uniunii Europene ; 

▪ managementul performant; 

▪ responsabilizarea parintilor elevilor fata de actul educational; 

▪ cresterea cuantumului resurselor financiare atrase ; 

▪ cultivarea unui comportament tolerant, democratic; 

▪ stimularea încrederii în sine, în puterea individului de a imagina, de a crea si de a 

lucra în echipa; 

▪ promovarea modelelor de gândire inteligente, creatoare si strategic 

 

C3.  VIZIUNEA SCOLII. 

         Obiectivul principal al Şcolii Postliceala “Vasile  Alecsandri” Focşani este ridicarea 

calității muncii intructiv – educative în concordanță cu cerintele Reformei și asigurarea dotării 

unui imobil modern cu o  bază materială de ultimă generație, în vederea obținerii de 

performanțe, ținându-se cont de situația concretă din școală și de condițiile comunității.  

 În realizarea acestui scop, obiectivele școlii sunt/vor fi: 

▪ schimbarea, modernizarea și utilizarea metodelor și mijloacelor de învățare, predare și 

comunicare; 

▪ creșterea rolului calculatorului și a internetului ca mijloc de învățare, surse de 

documentare și acces la informații atât pentru elevi cât și pentru cadre didactice; 

▪ cunoașterea și stăpânirea limbilor de circulație internațională, a limbajelor universale 

care contribuie la informarea de specialitate și comunicare în relațiile de parteneriat; 

▪ dezvoltarea corectitudinii, a cinstei; 

▪ proprietatea publica si private; 

▪ dezvoltarea de parteneriate cu alte scoli de profil din tara si strainatate; 

▪ cunoasterea, respectarea si protejarea mediului inconjurator de impactul cu 

tehnologiile moderne; 

▪ dezvoltarea simtului estetic si cultivarea dragostei pentru frumos. 

▪ accesarea de fonduri europene nerambursabile pentru  dotarea cu echipamente și 

mijloace didactice moderne 

Şcoala Postliceala “Vasile  Alecsandri” Focşani trebuie sa fie o instituţie: 
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▪ specializată pentru educație și adaptată cerințelor societății cu un sistem funcțional și 

coerent; 

▪ apreciată şi cotată ca unitate de prestigiu atât in județul Vrancea cât și în țară;în care 

toți dascălii constituie un “corp didactic” urmărind împreună dezvoltarea atribuțiilor 

indispensabile potențialului uman: moralitatea, cetățenia democratică, coeziunea 

socială, dorința de învățare permanentă și depășirea propriilor standarde, capacitatea 

de autoperfecționare și creație, conștiința ecologică. 

   

 

C4.   MISIUNEA ȘCOLII : Educaţie, formare, dezvoltare, informare  

 

 Orientarea educației a evoluat în ultimele decenii, în mod considerabil, sub influența 

schimbărilor sociale fundamentale, de la simpla achiziție de cunoștinte (a ști) și de la 

formarea deprinderilor (a învăța să faci) la dezvoltarea atitudinilor (a vrea să fii) și a 

personalității  în întregul ei (a învăța să fii)  și a competențelor sociale și profesionale (a 

învața să fii împreună cu alții ) toate aceste domenii concurând la potentarea dezvoltării și 

devenirii individului în cadrul societății (a învăța să devii). Totodată, accentul strategic în 

procesul educațional se mută de la punctual și fragmentat (cunoștințe, deprinderii, abilități 

izolate) la integrat, holistic și emergent (competențe personale și sociale).  

 Stabilirea  misiunii  şcolii, ca raţiune de a fi a unității şcolare, ca tendință de a ne 

suprapune sau măcar de a ne apropia tot mai mult de viziune, este aceea de a avea un corp 

profesoral specializat, bine pregătit profesional: 

▪ resurse umane necesare societății și comunității locale apte normelor U.E. în 

concordanță cu aspirațiile de bună stare, stabilitate și coeziune socială; 

• educație sănătoasă  capabilă de a forma competenţe  de  adaptare  într-un  context  

nesigur  și  problematic în perspectiva creșterii capacităților de competitivitate, de 

ocupare și dezvoltare cât mai durabilă; 

• temeinica  pregătire de specialitate. 

▪ școala este chemată să îi pregatească pe elevi pentru a deveni cetățeni europeni 

competenți. 

Pentru realizarea obiectivelor propuse vom urmări: 

▪ asigurarea condițiilor necesare dezvoltării morale, intelectuale și fizice; 

▪ centrarea procesului instructiv pe elevi, elevul fiind un participant activ la propria-i 

formare; 



 

29 

 

▪ asimilarea, formarea și dezvoltarea competențelor funcționale de bază necesare 

pentru continuitatea studiilor; 

▪ accentuarea metodelor activ – participative pentru a sădi încrederea în sine, respectful 

pentru respectul celor din jur, pentru a forma tineri specialiști  care posedă competențe 

profesionale, comunicativi, expresivi care sș poate fi capabili să învingă rigorile 

meseriei alese. 

 

 

C.5.  DIAGNOZA 

 

C.5. (A) CURRICULUM. 

a) Realizări – puncte tari. 

• Curriculum-ul este bine documentat și întocmit conform nevoilor și cerințelor 

legislației în vigoare – existența documentelor curriculare, oficiale, a manualelor; 

• Asigurarea obiectivității și standardelor de calitate pentru alegerea manualelor 

alternative 

• S-au elaborate planurile manageriale anuale și semestriale, planul Consiliului de 

Administrație, al Comisiilor Metodice de Specialitate, programul activităților 

extracurriculare; 

• Curriculum național s-a adaptat la specificul local prin redactarea proiectului 

planului de școlarizare avizat de către I.S.J. Vrancea; 

• S-au avut în vedere în mod continu activitatea de calificare a personalului prin 

antrenarea lui în activități de formare continuă, de perfecționare prin diferite 

forme; 

• Recunoașterea muncii întregului colectiv și creearea unei imagini bune despre 

școală cel puțin la nivel județean. 

b) Minusuri-puncte slabe 

• Lipsa unei baze proprii de instruire  practică; 

• Lipsa unor manuale de specialitate; 

• Prezenţa unui număr foarte mare de elevi navetişti cu situaţii financiare 

precare; 

• Statutul social de căsătorit al elevilor şcolii cu program redus pentru orele de 

studiu fiind  angajaţi în câmpul muncii. 

c) Oportunități. 
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• Tendințele alinierii evaluării profesionale la standardele internaționale, în 

vederea recunoașterii reciproce a competențelor  

• Imbunătățirea sistemului educațional prin politica de orientare a programelor 

școlare către formarea abilităților cerute de comunitatea locală;  

• Disponibilitatea colaborării Inspectoratului Școlar Județean, a Casei 

Corpului Didactic  și  a  altor instituții abilitate în procesul de formare 

continuă a cadrelor didactice;   

• Asigurarea unui demers didactic constant vizând formarea de competențe 

valori și atitudini și nu stocarea temporară de informație; 

• Profesorii, medicii, farmaciștii, asistenții medicali dispun de reale resurse, 

ideii care pot contribui la schimbarea politicilor educaționale prin antrenarea 

lor în realizarea actului educațional. 

d) Amenințări.  

• Nu cei mai dotați studenți optează pentru o carieră didactică;  

• Educația nu mai este privită, de către elevi și părinții lor drept o posibilitate și un 

mijloc de promovare socială.   

• Criza  economică  mondială /scăderea salariilor pot conduce la abandon școlar 

mai ales dacă nu se respectă calitatea procesului didactic.  

  

 

C.5. (B) RESURSE UMANE. 

a) Realizări – puncte tari. 

• Incadrarea cu personal didactic calificat în proporție de 100 %; 

• Școala a avut și mai  are elevi care simt nevoia de a se perfecționa, de a 

obține rezultate și performanțe deosebite la învățătură; 

• Lecții în sistem informatic, lecții demonstrative, mese rotunde,  interasistențe;  

• Admiterea constantă în unitate  a unui număr de elevi cu un nivel de pregătire 

bun;  

• Existența unui interes real pentru formarea continuă în specialitate și in 

disciplinele complementare;  

• Şcoala Postliceala “Vasile  Alecsandri” Focşani are un procent de 

promovabilitate  maxim (99 %);  

• Se remarcă  În ultimii ani o stabilitate tot mai mare a cadrelor didactice;  
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• Personalul didactic auxiliar și nedidactic are studiile necesare ocupării 

posturilor 

b) Minusuri – puncte slabe. 

• Există încă un procent mic de cadre didactice care se lasă subjugate de 

puterea obișnuinței și acceptă situațiile existente, ca un lucru dat, fără să se 

gândească la consecințe sau la utilitatea lor; 

• Există o inerție pronunțată la schimbare, din partea unor cadre didactice; 

• Scăderea calității instruirii informatice prin faptul că şcoala nu dispune de un 

laborator de informatică la nivelul standardurilor UE.  

c) Oportunități 

• Crearea condițiilor pentru ca o parte a colectivului didactic să fie implicat in 

structuri și grupuri de lucru la nivel local și național pe probleme de reformă și 

inovație didactică;   

d) Amenintari. 

• Scăderea efectivelor de elevi in următoarea perioadă datorită: 

❖ crizei economice ( scăderea salariilor, pierderea locurilor de muncă); 

❖ costurilor ridicate de transport pentru naveta; 

❖ faptului ca unii dintre ei se îndreaptă spre învățământul superior cu  

durata de 3 ani. 

• formalismul și slaba implicare a unor cadre didactice; 

• lipsa de motivare a unor cadre didactice din diferite cauze. 
 

 

C.5.  (C) RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE. 

a) Realizări – puncte tari. 

• Existenţa sălilor de clasă şi a laboratoarelor ( pentru specializarea A.M.F., 

pentru specializarea A.M.G. ) în care activitatea se desfășoară în mod 

corespunzător; 

• Activitatea / instruirea  practică se desfășoară în laboratoare, farmacii și în 

spitale în conformitate cu contractele de parteneriat încheiate; 

• Existența unei baze de date privind populația școlara, cadrele didactice, 

normarea, mișcările de personal, examenele de final de ciclu, documente şi 

situaţii contabile, etc;  

• Cabinet de cal 

• Conectarea reţelei şcolare la internet 
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• Preocuparea pentru dotarea în viitor a şcolii cu materiale didactice electronice 

pentru toate obiectele de studiu; 

• Existenţa unei pagini web a școlii care să transmită către partenerii comunitari 

informaţia completă şi la zi privind toata gama de preocupări, oferte ale şcolii şi 

rezultatele obţinute 

b) Minusuri – puncte slabe. 

• Dotarea insuficientă a  laboratoarelor  școlii. 

c)  Oportunităţi 

• Existenţa cadrului legislativ permisiv în obtinerea de fonduri proprii;  

• Posibilitatea implementării programelor de formare/dezvoltare profesională şi a celor 

specifice prin finanţare din diferite surse;  

• Existenţa unei baze moderne care poate asigura formarea de competenţe în toate 

domeniile vizate de ariile curriculare din planurile de învăţământ (informatizare) . 

c)  Ameninţări. 

• Odată simţită criza economică şi la nivelul judeţului Vrancea, unii elevi şi-au întrerupt 

studiile ceea ce a determinat scăderea bugetului şcolii. 

 

C.5.  (D) DEZVOLTARE ȘI RELATII COMUNITARE. 

a)  Realizări – puncte tari. 

• Colaborarea bună cu : I.S.J.Vrancea, C.C.D. Vrancea, Primăria Focşani, 

Prefectura Vrancea, D.S.P. Vrancea, Consiliul Judeţean Vrancea, Colegiul 

Farmacistilor, D.G.A.S.P.C. Vrancea, O.A.M.G.M.A.M.R. Vrancea, C.A.S. 

Vrancea, diferite fundaţii; 

• Colaborarea bună cu şcolile din zonă; 

• Interacţionarea cadrelor didactice cu reprezentanţi ai instituţiilor comunităţii 

locale;  

•  Colaborări, participări şi protocoale cu instituţiile locale pentru realizarea unor  

acțiuni extracurriculare (vizite la muzee, vizionări de spectacole, excursii);  

•  La nivelul şcolii există Consiliul elevilor care constitue o punte de legătură 

între elevi şi conducerea unităţii şcolare. 

b)  Minusuri – puncte slabe. 

• Absenţa cadrelor didactice din componenţa Consiliului Municipal pentru 

informare corectă şi precisă a necesităţilor din şcoli,  
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• Popularizare  încă destul de slabă a acţiunilor de succes în mass – media 

locală;  

c) Oportunități. 

• Se remarcă un interes din ce în ce mai mare din partea unor parteneri sociali 

pentru pregătirea forţei lor de muncă prin şcoala noastră – în special 

farmaciile întrucât începe să se simtă penuria de personal calificat, dar şi 

interesul Centrului Militar Judeţean sau D.G.A.S.P.C. Vrancea pentru viitorii 

absolvenţi ai şcolii noastre de la specializarea Asistent Medical Generalist. 

• Conştientizarea şi responsabilizarea morală a elevilor privind calitatea 

reprezentării unităţii şcolare în relaţiile cu alte şcoli şi instituţii la nivel local, 

judeţean, naţional şi internaţional;  

• Colaborarea cu instituţii ca şi Primăria, Biserica, Poliţia pentru favorizarea 

impactului de percepţie pozitivă a unităţii şcolare ca furnizor de oferte 

educaţionale;  

• Consolidarea în comunitatea locală a imaginii de unitate şcolară modernă, 

conectată la utilităţi și dotări comparabile cu nivelul European 

d) Ameninţări. 

• Datorită crizei economice şi blocării locurilor de muncă  în sectorul bugetar 

există posibilitatea ca fenomenul angajării absolvenţilor noştri să fie din ce in 

ce mai dificilă; 

•  Există posibilitatea ca pe durata crizei economice  absolvenţii noştrii să fie 

angajaţi ca Asistenţi Medicali Generalişti doar prin reconversie profesională în 

diferitele instituţii unde unii dintre ei lucrează; 

 

C.6. – ŢINTE  ŞI  OPŢIUNI  STRATEGICE 
   
        Tintele sau scopurile strategice derivă din viziunea școlii şi reprezintă intențiile majore 

care vor fi realizate prin proiectul de dezvoltare a unității şcolare şi prin care se va îndeplinii 

misiunea şcolii. Aceste scopuri nu se referă la activitățile obligatorii, ci reprezintă domeniile 

pe care şcoala (şi comunitatea educațională) doreşte să le dezvolte sau după caz  să le 

îmbunătățească.  

        Țintele sau scopurile strategice stabilite de Şcoala Postliceala Sanitară “Vasile 

Alecsandri” Focşani  pe  baza  diagnozei mediului intern şi extern, având ca reper misiunea 

şcolii sunt tinte legate de : 

• susținerea proiectului de descentralizare a învățământului preuniversitar;  
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•  calitatea în educatie ; 

•  diversificarea  ofertei  educaționale pe baza nevoilor de dezvoltare personală a 

elevilor ;  

•  învățarea continuă ;  

•  cunoașterea, respectarea și valorizarea diversității culturale; 

•  armonizarea cadrului legislativ și respectarea legalității;  

•  integrare europeană, relații internaționale, programe de cooperare internațională. 

Parteneriate (cf. Strategia de descentralizare a învățământului preuniversitar) . 

          Sunt subsumate aici cele 4 domenii funcționale de referință: 

 - Curriculum  

 - Resurse umane  

 - Resurse financiare și dezvoltarea bazei materiale  

 - Dezvoltarea relaţiilor comunitare  

          Am formulat 10 ţinte care pot fi atinse la modul realist în cadrul unui an școlar și care 

reflectă misiunea scolii.                   

• Ţinta 1. Elaborarea unei oferte educaționale a şcolii care să sporească accesul 

elevilor la o educație continuă,  prin stimularea motivației pentru învățare care 

să le faciliteze alegerea pentru carieră.    

• Ţinta 2. Formarea și perfecționarea continuă a cadrelor didactice şi oferirea de  

oportunități pentru dezvoltarea carierei acestora în vederea îmbunătățirii 

accesului la o educație de calitate pentru toți elevii. 

• Ţinta 3. Stimularea şi dezvoltarea la elevi a competențelor de comunicare 

socială şi de relaționare interpersonală. 

• Ţinta 4. Participarea la programele comunitare în domeniul educației și formării  

profesionale; dezvoltarea unor parteneriate. 

• Ţinta 5. Menținerea în școală a unui  climat de siguranță fizică şi psihică 

necesar derulării activităților școlare şi extrașcolare.  

• Ţinta  6. Asigurarea calității proceselor de predare-învățare-evaluare.  

• Ţinta  7. Extinderea învățării informatizate.  

• Ţinta  8. Asigurarea bazei materiale pentru un învatamânt de calitate.  

• Ţinta 9. Asigurarea complementarității educației formale, nonformale şi 

informale în contextul educației permanente 
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• Ţinta 10. Promovarea programelor  UE - întărirea dimensiunii europene în  

educație  şi  facilitarea unui acces  cât  mai  larg  la  resursele educaționale  din  

Europa  

 

OPŢIUNI STRATEGICE. 

 Optiunile strategice reprezinta strategia de dezvoltare a unuia sau mai multor domenii 

functionare:  

• curricular ( CC ); 

• al resurselor umane ( RU ); 

• de atragere a resurselor financiare ( RF ); 

• a bazei materiale ( BM ); 

• a relațiilor comunitare ( RC ). 

          Problemele omului contemporan s-au multiplicat   în mod evident, situație ce poate 

bulversa echilibrul lăuntric, astfel încât găsirea soluțiilor la micile și marilor dileme ale sale a 

devenit o necesitate, iar a fi competitiv este o condiție obligatorie esentțială. 

           Restructurările la care a fost și este supus sistemul de învățământ din țara noastră, în 

ultimul timp ilustrează eforturile de reînnoire menite să asigure o calitate superioară în 

pregătirea elevilor. Ideia de la care s-a pornit este unanim acceptată în teoria și practica 

pedagogică: rolul specializării și al educației este de a-l pregăti pe individ conform nevoilor 

societății și  într-un raport nemijlocit cu ele. 

           Procesul educațional este un act de socializare, de culturalizare, de formare și de 

dezvoltare a personalității dus la îndeplinire de întreaga echipă didactică.  

          Managerul de proiect are responsabilitatea de a promova o cultură organizaţională 

care să îi încurajeze pe fiecare dintre cei implicaţi în demersul comun de atingere a 

obiectivelor proiectului. Complexitatea situaţiilor, dinamica grupurilor de lucru, precum şi 

noutatea activităţii, impun susţinerea unor valori şi norme de bază: încredere şi respect 

reciproc, dreptate şi onestitate, altruism, cooperare, dar şi competiţie, toleranţă şi egalitate, 

respect de sine şi respectul echipei, “ethos”, “pathos” şi “logos”, spirit liber şi spirit critic, 

creativitate. Ca urmare, o echipă de succes trebuie să  dovedească următoarele: 

 

1.  SCOPURI  ÎMPĂRTĂŞITE.  “știm ce avem de făcut” 

2. RESPONSABILITATE PENTRU 

SUCCES. 

“trebuie să reușim” 
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3. COLEGIALITATE. “suntem împreună” 

4. IMBUNĂTĂŢIRE CONTINUĂ “competența, face diferența” 

5. INVĂŢARE CONTINUĂ “învățătura este pentru toți” 

6. ASUMARE DE RISCURI. “învățăm încercăm” 

7. SPRIJIN  “întotdeauna există cineva care să ne ajute” 

8. RESPECT   RECIPROC “oricine are ceva de oferit” 

9. DESCHIDERE “putem discuta pentru diferendele noastre” 

10. SĂRBĂTORIRE ŞI UMOR “ne simtim bine impreuna” 

 

        Optiunile strategice derivate din misiunea şcolii şi vizând atingerea tintelor propuse vor fi 

realizate :   

T1. Elaborarea unei oferte educaționale a şcolii care să sporească accesul elevilor la o 

educaţie continuă, prin stimularea motivației pentru învățare și facilitarea alegerii 

pentru cariera. (OSP). 

• Formularea domeniilor (sănătate și asistență pedagogică) și calificărilor 

profesionale (asistent medical de farmacie, asistent medical generalist ) prin 

constituirea  unor opțiuni atractive bazate pe cunoașterea nevoilor de educație 

ale elevilor ; 

• Asigurarea bazei materiale și logistice necesare  realizării unei oferte 

educaționale de calitate ;i 

• Realizarea unor evaluări în funcție de standardele de performanță propuse. 

T2. Formarea continuă a cadrelor didactice și oferirea de oportunități pentru 

dezvoltarea carierei acestora în vederea îmbunătățirii accesului la o educație de 

calitate pentru toti elevii. 

• participarea cadrelor didactice la stadiile de formare continuă oferite de 

universități sau CCD ; 

• constituirea de echipe în vederea realizării de proiecte educaționale sau 

parteneriale . 

• sprijinirea inițiativelor și stimularea creativității cadrelor didactice. 

• formarea continuă prin programe acreditate de CNFP: 

• cunoaşterea furnizorilor de formare acreditați şi transmiterea informației în 

teritoriu; 
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• colaborarea cu CCD în scopul elaborării de programe de formare şi 

obținerea acreditării acestora 

• dezvoltarea profesională a cadrelor didactice pe cele două componente: 

❖  națională - vizând sustinerea politicilor de reformă  ale MEN ; 

❖  personală – vizând susținerea gradelor didactice; 

• locală - bazată pe nevoile de formare şi dezvoltare profesională identificate 

la nivelul şcolii 

• prin asistențe,  inspecție şcolară sau din proprie inițiativă; 

T3. Stimularea și dezvoltarea la elevi a competențelor de comunicare socială și de 

relaționare interpersonală. 

• identificarea situațiilor de învățare favorabile muncii prin cooperare; 

• aplicarea strategiilor didactice ce vizează dezvoltarea inteligențelor multiple, a 

gândirii critice și a educației rațional emoționale la elevi ; 

• îmbinarea evaluării performanțelor individuale cu evaluarea performanțelor in 

echipă. 

T4 . Participarea la programele comunitare in domeniul educației și formării  

profesionale; dezvoltarea unor parteneriate 

▪ Formarea spiritului civic, a relațiilor interpersonale bazate pe coexistența într-un 

mediu multicultural, pe toleranța  și solidaritate; 

▪ Dezvoltarea relatiilor inter-institutionale cu: Primăria, Poliția și Jandarmeria; 

▪ Valorificarea interesului familiei de educare a copilului pentru realizarea 

parteneriatului părinţi – şcoala; 

▪ Obținerea  sprijinului mass – media pentru popularizarea acțiunilor școlii și 

formarea imaginii despre școala; 

▪ Colaborarea cu agenți economici pentru asigurarea locurilor de instruire practică, 

pentru sponsorizări, pentru încadrarea absolvenților. 

▪ Participarea la oricare alta activitate/concurs la care elevii scolii sunt invitaţi (din 

partea I.S.J.Vrancea  sau alte scolii/institutii cu domeniul comun de activitate). 

▪ Participarea  la proiecte multiculturale oferite de alte ţări europene; 

▪ Participarea la proiecte multiculturale oferite de alte tări din afara Uniunii Europene; 

▪ Dezvoltarea parteneriatelor interne  şi internaţionale existente; 

▪ Identificarea unor noi parteneri de educație; 

▪ Identificarea de noi programe. 
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T5. Menținerea în școală a unui  climat de siguranță  fizică și psihică necesar derulării 

activităților școlare și extrașcolare. 

▪ Initierea de proiecte educationale cu institutiile care monitorizeaza respectarea 

drepturilor copilului ; 

▪ Dezvoltarea serviciilor educationale de consiliere scolara pentru elevi si  parinti ; 

▪ Cunoaşterea factorilor de risc si a consecintelor actelor de delincventa juvenila. 

T6.   Asigurarea calitatii proceselor de predare-învatare-evaluare 

▪ monitorizarea activitatii didactice din scoala, privind învatarea centrata pe elev; 

▪ monitorizarea activitatii cadrelor didactice; 

▪ monitorizarea activitatii cadrelor didactice formate pe didactica disciplinei prin 

CCD; 

▪ monitorizare şi consiliere privind utilizarea softului educational în lectii; 

▪ sustinerea de lectii demonstrative în cadrul Comisiilor metodice, a  cercurilor 

pedagogice; 

▪ monitorizarea activitatii de evaluare şcolara; 

▪ diseminarea în cadrul activitatilor metodice a informatiei privind evaluarile 

internationale şi nationale  

▪ organizarea  şi coordonarea actiunilor de simulare si desfasurare a evaluarilor 

nationale 

▪ valorificarea experientei didactice prin participarea la  examenele nationale şi la 

concursurile scolare 

T7.   Extinderea învăţării informatizate 

▪ continuarea programului de dotare a şcolii cu retele de calculatoare; 

▪ formarea şi consilierea cadrelor didactice în folosirea eficienta a retelelor de 

calculatoare  şi a programelor AEL şi SEI  în lectie formarea competentelor de 

utilizare şi creare de 

▪ softuri educationale; 

T8.   Asigurarea bazei materiale pentru un învatamânt de calitate 

▪ dotarea liceului cu auxiliare şi mijloace didactice, cu aparatura IT prin programele 

MEdC şi proiecte; 

▪ monitorizarea utilizarii eficiente a acestora; 

T9.   Asigurarea complementaritatii educatiei formale, nonformale şi informale în 

contextul educatiei permanente 

▪ Derularea proiectelor vizând: 
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▪ educatia pentru sanatate; 

▪ respectarea drepturilor copilului; 

▪ protectia mediului; 

▪ integrarea/reintegrarea copiilor proveniti din medii diferite în microgrupuri, prin 

actiuni comune scoala-comunitate; 

▪ consilierea parintilor în vederea coordonarii/implicarii în activitatile educative 

mediate 

T 10. Promovarea în vederea dezvoltarii parteneriatelor transnationale 

▪ întarirea dimensiunii europene în  educatie  şi  facilitarea unui acces  cât  mai  larg  

la  resursele educationale  din  Europa 

▪ derularea  programelor de formare profesională  din fonduri europene în scopul 

cresterii participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor si 

ucenicilor din învățământul secundar si terțiar nonuniversitar, cu accent pe 

sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC si din 

domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, respectiv proiectul  /MySMIS 

132540 – ’’PASSA - Practică și activități suport la standarde actuale’’, 

▪ monitorizarea proiectelor  în  derulare şi evaluarea  periodica  prin  intermediul 

grilelor de  evaluare ; 

▪ monitorizarea  realizarii   spatiilor  de  vizualizare  a  politicii Uniunii Europene; 

integrare europeana 

▪ acordarea de consiliere cadrelor  didactice din institutie privind participarea la 

programele de cooperare   internationala, furnizarea informatiilor despre potentiali 

parteneri, prin  intermediul  listelor  de  discutii pe  Internet 

▪ acordarea  de  asistenta la completarea  formularelor; 

▪ sprijinirea în respectarea datelor limita de trimitere a proiectelor. 

 

C.7.  PLANURI  OPERAŢIONALE (ANEXA 1) 

D - RESURSE NECESARE  IMPLEMENTARII  PAS 

D.1. - Resurse umane  

Actiuni 

- Organizarea concursurilor scolare si a simularilor pentru examenul de absolvire conform 

metodologiilor stabilite la nivel national, judetean sau propriu.  

 - Realizarea consilierii şi orientarii vocationale a elevilor  

 - Asigurarea asistentei sanitare,a protectiei si securitatii muncii , respectarea normelor P.S.I.  
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 - Întocmirea si completarea fiselor P.S.I. si a fiselor de Protectia si securitatea  muncii, 

realizarea instructajelor specifice conform graficului  

 - Reactualizarea fiselor posturilor/descrierilor de rol pentru personalul din subordine  

 - Realizarea procedurilor disciplinare si administrative (premiere, sanctionare, concediere si  

pensionare) 

 - Evaluarea periodica a personalului didactic si nedidactic din subordine  

 - Intocmirea documentelor privind managementul resurselor umane  

 - Evaluarea ritmica si periodica a elevilor 

 - Repartizarea echitabila a stimulentelor materiale si morale stabilite prin lege pentru  

personalul didactic/nedidactic si pentru elevi. Stimularea prin mijloace materiale si morale a 

(auto)formarii si dezvoltarii profesionale.  

  - Asigurarea cadrului institutional pentru participarea personalului la procesul decizional  

  - Realizarea unui sistem intern de comunicare rapid, eficient, transparent  

  - Incurajarea unei culturi organizationale care stimuleaza comunicarea, participarea si 

creativitatea  

D.2. - Curriculum  

Oferta si documente: 

    - curriculum de baza (core curriculum),  

    - curriculum nonformal,  

    - curriculum informal,   

    - curriculum local sau la decizia şcolii  

   - documente curriculare oficiale, subiecte, teste de verificare a  cunostintelor si a 

baremurilor aferente pentru concursurile scolare si simularile examenului de absolvire 

Actiuni: 

  - asigurarea bazei logistice pentru activitatile extracurriculare 

  - simularile probelor scrise si orale ale examenului de absolvire si concursurile scolare pe   

discipline de învatamant  

  -  urmarirea activitatii colectivelor de catedra si a echipelor de proiect în functie de  

necesitatile unitatii  si de activitatile planificate  

 -  asigurarea coerentei între curriculumul national si dezvoltarile regionale/locale  

 -  asigurarea coordonarii între diferite discipline/module/cadre didactice  

Control si evaluare: 
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- Evaluarea ofertei educationale si a performantelor educationale pe baza criteriilor de 

monitorizare si evaluarea indicatorilor de performanta stabiliti prin proiectul de curriculum sau 

prin proiectele de dezvoltare realizate în urma inspectiilor.  

-  Asigurarea organizarii si desfasurarii examenelor nationale de sfarsit de ciclu  

-  Intocmirea documentelor si a rapoartelor tematice curente si speciale solicitate de I.S.J. , 

C.C.D. , MEN, autoritatile locale.  

-   Întocmirea documentelor legale privind curriculumul naţional  

-   Arhivarea si pastrarea documentelor scolare oficiale    

D.3.  Resurse financiare si materiale / Actiuni curente 

- Realizarea executiei bugetare  

- Realizarea planului de achizitii  

-  Alocarea burselor,a alocatiilor de stat pentru copii si a celorlalte forme de ajutor stabilite 

prin lege  

-  Utilizarea fondurilor extrabugetare conform prioritatilor stabilite în proiectele si  

programele unitatii scolare  

-  Procurarea fondurilor extrabugetare si repartizarea lor conform prioritatilor  

-  Repartizarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar conform planificarii deja existente  

-  Elaborarea planului de dotare cu materiale pe obiecte de studiu pt. anul scolar 2016-2017  

-  Elaborarea planului de investitii pe anul 2015-2019 / Responsabil: director, contabil  

-  Asigurarea de servicii: consultanta, expertiza si logistica pentru diferite  activitati  

-  Asigurarea transparentei executiei bugetare  

Control si evaluare 

-  Incheierea exercitiului financiar  

-  Evaluarea utilizarii fondurilor extrabugetare  

-   Intocmirea documentelor si a rapoartelor tematice curente si speciale cerute de I.S.J., 

C.C.D., MEN, autoritatile locale  

-  Intocmirea documentelor legale privind managementul scolar  

-  Arhivarea si pastrarea documentelor oficiale 

D.4  - Dezvoltarea relatiilor comunitare  

Actiuni : 

-  Colaborarea cu autoritatile locale  

- Încheierea de parteneriate cu instuitutii abiliate (spitale,farmacii) in vederea desfasurarii 

instruirii practice  

-  Incheierea de contracte cu agentii economici si alte organizatii privind prestari  
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de servicii  

-  Aplicarea programelor nationale de reforma si intocmirea documentelor de implementare  

- Stabilirea si actualizarea legaturilor cu autoritatile locale,agentii economici, institutiile 

nationale si regionale de cultura, biserica, alte instituti interesate pentru cresterea adecvarii 

ofertei educationale a unitatii scolare la cererea concreta, pentru realizarea proiectelor si 

programelor proprii si în vederea cresterii importantei scolii ca factor de civilizatie.  

-  Reactualizarea legaturilor formale cu organele de politie, pompieri si politia comunitara in 

vederea asigurarii pazei si sigurantei elevilor, pentru prevenirea si combaterea 

infractionalitatii.  

-   Oferirea cadrului logistic (spatii,mijloace didactice, consultanta)pentru programe si activitati 

comunitare  

-   Implicarea organizatiei sindicale în procesul decizional  

-   Organizarea de intalniri periodice cu reprezentantii comunitatii locale: membrii în  

 organele alese de conducere de la nivel local, parinti, oameni de afaceri, reprezentanti ai  

organizatiilor culturale si ai bisericii  

Control si evaluare 

-   Operationalizarea /elaborarea criteriilor de monitorizare si evaluare   

-   Aplicarea instrumentelor de monitorizare si evaluare  

-  Elaborarea rapoartelor privind activitatea de asigurare a calitatii ofertei educationale si a 

programelor de imbunatatire a calitatii educatiei.  

-  Intocmirea documentelor de evaluare, a realizarii proiectelor de reforma  

-   Intocmirea raportului anual de activitate a unitatii scolare  

 

E. PROGRAME  DE  DEZVOLTARE 

 Programele de dezvoltare servesc atingeri tintelor strategice pe baza optiunilor 

strategice si reprezinta proiectul tactic al proiectului. 

 Programele de dezvoltare se pun in practica prin realizarea de proiecte care vizeaza 

segmente precise ale dezvoltarii  - stabilite de tinte strategice si care reprezinta actiuni cu 

caracter ameliorativ si anticipativ. 

 Proiectele vor fi elaborate de echipe si puse in practica, aceasta activitate 

reprezentand si un exercitiu de management pentru un procent ridicat de personal. 

 

E.1. PROGRAM DE DEZVOLTARE CURRICULARA. 
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 Programul de dezvoltare curriculara urmareste asigurarea identitatii scolii in mediul 

concurential legand scoala cu comunitatea locala si tendintele cererii de educatie. Proiectele 

prin care acesta se va realiza sunt: 

E.1.A. Proiectul EDUCATIEI PRIN ACTIVITATI EXTRASCOLARE SI 

EXTRACURRICULARE; 

E.1.B. Proiectul IMPLICAREA CADRELOR DIDACTICE IN ACTIVITATI  

EXTRACURRICULARE; 

E.1.C. Proiectul DEMERSUL DIDACTIC PENTRU EFICENTIZAREA ACTIVITATII  

DE  INVATARE. 

E.2. PROIECTUL / PROGRAMUL DE DEZVOLTARE / MODERNIZARE A BAZEI 

MATERIALE. 

 Programul de dezvoltare a bazei materiale si pentru achizitionarea de echipamente si 

atragerea de resurse financiare urmareste asigurarea logistica pentru sustinerea demersului 

didactic si educativ. Proiectele prin care acesta se va realiza sunt: 

E.2.A. Proiectul  FONDURI  PENTRU  SCOALA; 

E.2.B. Proiectul de INFORMATIZARE; 

E.2.C. Proiectul ASIGURARE CU MIJLOACE DIDACTICE SI MOBILIER SCOLAR; 

E.2.D. Proiectul  INVESTITII  PENTRU  ŞCOALA; 

E.2.E. Proiectul  REPARATII; 

E.3. PROIECTUL/ PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A RESURSELOR UMANE. 

 Programul de dezvoltare a resurselor umane contribuie la profesionalizarea ocupatiilor 

didactice prin cresterea efectului actului instructiv-educativ in noul context socio-economic al 

tarii. Proiectele care vor contribui la dezcvoltarea programului sunt: 

E.3.A. Proiectul FORMAREA CONTINUA A PERSONALULUI DIDACTIC; 

E.3.B. Proiectul CONSOLIDAREA STATUTULUI SOCIAL AL CADRULUI 

DIDACTIC. 

E.4. PROIECTUL DE OPTIMIZAREA A COMUNICARII SI DE INTARIRE  A  

LEGATURILOR  CU  COMUNITATEA. 

 Programul de optimizare a comunicarii si de intarire a legaturilor cu comunitatea mi-

am propus sa-l realizez prin elaborarea si punerea in practica a urmatoarelor proiecte: 

E.4. A. Proiectul  LEGATURI  EUROPENE; 

E.4. B. Proiectul  SCOLII  INFRATITE; 

E.4. C. Proiectul CONCETATENI. 

E.5. PROIECTUL CONCURS.  
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 Programul concurs are ca scop si obiective: constientizarea importantei promovarii 

stilului de viata sanatos, cunoasterea legislatiei romanesti in vigoare, priviind viitoarea 

activitate profesionala a elevilor, verificarea nivelului de cunostinte despre temele 

concursului, verificarea abilitatilor practice legate de temele concursului precum si 

dezvoltarea spiritului de competitie si de fair play avand ca grup tinta atat elevi ai specializarii 

Asistent Medical de Farmacie cat si Asistenti Medicali Generalisti. 

E.1.A. Proiectul EDUCATIEI PRIN ACTIVITATI EXTRASCOLARE SI 

EXTRACURRICULARE va viza: 

• asigurarea unei bune educatii in vederea adaptarii la mediul social in continua 

schimbare astfel incat sa raspunde nevoilor comunitatii si necesitatii alinierii la 

standardele europene; 

• asigurarea unui climat de siguranta fizica si libertatea spirituala pentru elvii 

scolii; 

• promovarea spiritului de disciplina; 

• educatia pentru: sanatate, civica, ecologica, rutiera, prin sport, stiintifica si 

cultural-artistica .  

E.1.B.  Proiectul IMPLICAREA CADRELOR DIDACTICE  IN ACTIVITATI 

EXTRACURRICULARE va asigura: 

• informarea si formarea corpului profesoral asupra aspectelor managementului 

la nivelul scolii; 

• eficientizarea procesului decizional; 

• rationalizarea delegarii de sarcini; 

• promovarea activitatilor in echipe; 

E.1.C. Proiectul DEMERSUL DIDACTIC PENTRU EFICENTIZAREA ACTIVITATII DE 

INVATARE va viza: 

• demersul didactic sa fie centrat pe formarea si dezvoltarea de competente 

functionale avand in vedere particularitatile individuale, combaterea invatarii 

mecanice, accentuandu-se dezvoltarea creativitatii, prelucrarea, utilizarea si 

comunicarea contextuala a informatiilor; 

• planificarile calendaristice vor prevedea parcurgerea ritmica a programei 

scolare la toate disciplinele cu o repartizare justa a materiei pe semestre, lectii 

si ore; proiectarea didactica sa cuprinda cat mai multe exemplificari si aplicatii 

din domeniile respective; 
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• evaluarea continua va consta, in primul rand, printr-o notare ritmica, cu 

diferitele ei forme: evaluare initiala, evaluare orala, scrisa, formativa, sumativa 

practica, referate, portofolii, teme pentru acasa, eseuri, teste integrative etc.; in 

acest context se vor utiliza auxiliarele curriculare: planse, harti, caiete de texte 

si exercitii, diapozitive, CD etc; 

• rezultatele analizei situatiei la invatatura sa aiba un caracter formativ-stimulativ 

prin afisarea clasamentului de ierarhizare a elevilor; 

• comisiile metodice ale cadrelor didactice vor dezbate aspecte privind aplicarea 

reformei invatamantului in actul de predare, evaluare, prezentarea si discutarea 

informatiilor noi de ordin stiintific sau metodic din domeniul respectiv si vor avea 

un caracter de perfectionare continua. 

• Implicarea  grupelor de elevi  în concursuri pe meserii şi nu numai care să ducă 

la creşterea calităţii actului educativ şi a nivelului de pregătire al elevilor şcolii. 

E.2.A.  Proiectul  FONDURI  PENTRU  SCOALA  urmareste:  

• identificarea resurselor financiare in vederea remunerarii activitatilor 

suplimentare; 

• atragerea resurselor financiare din sponsorizari ale diverselor institutii/ agenti 

economici, colaborari de parteneriat etc. 

• gospodarirea rationala si eficienta a resurselor atrase si a celor alocate; 

• realizarea de venituri proprii: productie proprie de material didactic, taxe 

scolare; 

• realizarea de proiecte finantate din fonduri nerambursabile./ În anul școlar 2020 

– 2021, respectiv 2021 -2022,   se derulează  Proiectul  ’’PASSA - Practică și 

activități suport la standarde actuale’’ Cod Mysmis 132540, proiect  

cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul 

Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU/633/6/14.  Obiectivul general al 

proiectului constă în facilitarea integrării pe piața muncii, a 182 de elevi în 

domeniul  medical, Valoarea totală a proiectului: 2.056.613,77 lei 

E.2.B. Proiectul  de  INFORMATIZARE  are ca scop: 

• dotarea cu tehnica de calcul a tuturor domeniilor: cabinete, biblioteca, 

administratie, sali; 

• actualizarea si digitalizarea instrumentelor utilizate pentru monitorizarea si 

evaluarea reultatelor activitatilor si inregistrarea lor, de catre cadrele didactice 

in baza de date; 
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• asigurarea posturilor individuale de lucru fiecarui elev pentru activitatile de 

informatica si nu numai indiferent de forma de invatamant si nivelul de 

scolarizare; 

• asigurarea accesului la informatie la internet a posturilor de lucru; 

E.2.C. Proiectul ASIGURARE CU MIJLOACE DIDACTICE SI MOBILIER SCOLAR  pentru  

care  se  va  actiona in urmatoarele directii: 

• imbunatatirea calitatii spatiului scolar prin reorganizarea  cabinetului de 

informatică 

• reproiectarea esteticii interioare a bibliotecii  

• achizitionarea de mobilier in cabinete, laboratoare si sali de curs. 

E.2.D. Proiectul  INVESTITII  PENTRU  SCOALA va avea ca finalitate: 

• dotări : manechin didactic; centrală termică; mână de demonstraţie 

• achizitionarea de calculatoare şi laptopuri şi conectarea lor în reţea 

E.2.E. Proiectul REPARAŢII va avea următoarele repere: 

• refacerea zugravelii interioare pentru locatia din str. Gloriei, Nr. 9; 

• asfaltarea curţii şi a căilor de acces; 

• refacerea pereţilor exteriori şi a zugrăvelii. 

E.3.A. Proiectul FORMAREA CONTINUĂ  A PERSONALULUI  DIDACTIC va asigura: 

• informarea si formarea corpului profesoral asupra sistemului de masterate 

conform M.Of. – acreditate, precum si de doctorate; 

• informarea si formarea corpului profesoral asupra sistemului de formare 

continua si incadrare in sistemul pentru dezvoltarea carierei; 

• cunoasterea si aplicarea metodelor actuale practicate in procesul de 

invatamant; 

• cunoasterea si utilizarea metodelor de educatie pentru democratie; 

• implementarea procedurilor de evaluare a performantelor scolare vizand 

pregatirea elevilor centrata pe competente si educatia avand in centru elevul si 

personalitatea lui; 

• profesionalizarea carierei prin organizarea in scoala a activitatilor metodice de 

formare continua, vizand continuturi si metode care faciliteaza dobandirea 

competentelor personale si sociale de catre elevi; 

• incurajarea personalului didactic in identificarea si participarea la programe de 

formare continua a personalului didactic cu sprijinul I.S.J. Vrancea, C.C.D. 

Vrancea, O.A.M.G.M.A.M.R. Vrancea, D.S.P. Vrancea  etc. 
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• organizarea in scoala activitailor metodice de formare continua vizand 

continuturi si metode care faciliteaza dobandirea competentelor personale si 

sociale de catre elevi. 

• Înscrierea la examenele pentru acordarea gradelor didactice a personalului 

didactic angajat al şcolii. 

E.3.B. Proiectul CONSOLIDAREA  STATUTULUI  SOCIAL AL CADRULUI  DIDACTIC prin: 

• identificarea de resurse financiare în vederea renumerării activităţii 

suplimentare; 

• menţinerea nivelului motivării angajaţilor pentru participarea lor activă  şi 

afectivă la activitatea şcolii; 

• încurajarea, informarea şi formarea personalului şcolii pentru dezvoltarea 

capacitatilor si disponibilitatii lor vizand realizarea de proiecte; 

• asigurarea  conditiilor statutare de exercitare a profesiei; 

• finantarea de catre scoala a unor activitati recreative, turistice, de formare etc. 

• cultivarea unor relatii inter – personale bazate pe coexistenta intr-un mediu 

multicultural, toleranta si solidaritatea; 

E.4. A. Proiectul LEGATURI EUROPENE va viza participarea cu proiecte in cadrul 

programelor multiculturale oferite de alte țări europene și dezvoltarea parteneriatelor 

internationale; 

E.4. B. Proiectul SCOLII INFRATITE are ca scop intarirea si dezvoltarea relatiilor 

educationale cu şcoli  partenere: 

• Scoala Postliceala Sanitara „Carol Davila”  Focşani; 

•  Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Bacău; 

• Scoala Postliceala Sanitara „Vasile Alecsandri” Buzau; 

• Scoala Postliceala Sanitara „prof. Enescu  Longinus” Botoşani; 

• identificarea unor noi parteneri de educatie, scolii din tara, scolii din spatiul 

Uniunii Europene; 

• participarea în cadrul unui consorțiu școlar la activități menite să asigure 

diversificarea, respectiv creșterea nivelului de pregătire al elevilor unității 

școlare în special și calității actului didactic în general. 

E.4. C. Proiectul CONCETATENI  va avea in vedere urmatoarele aspecte: 

• formarea spiritului civic,  a relatiilor inter- personale bazate pe coexistenta intr-

un mediu multicultural, pe toleranta si solidaritate; 

• dezvoltarea relatiilor inter- institutionale cu: Primaria, Politia si Jandarmeria; 
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• valorificarea interesului familie de educare a copilului pentru realizarea 

parteneriatului parinti – scoala; 

• obtinerea sprijinului mass–media pentru popularizarea diferitelor 

actiuni/activitati ale scolii si formarea imaginii despre scoala; 

• colaborarea cu agenti economici pentru asigurarea locurilor de instruire 

practica, pentru sponsorizari, pentru incadrarea absolventilor; 

• identificarea de noi programe finantate de asociatii si organizatii 

nonguvernamentale. 

E.5. Proiectul  CONCURS  va cuprinde cate doua sectiuni pentru fiecare dintre cele doua 

specializari: Asistent Medical Generalist / Asistent Medical de Farmacie. Cele două   

secţiuni sunt de: 

• evaluare profesională – examen de sală  / test grila si sustinerea probei 

practice ; 

• evaluarea stiintifica – colocviu / test grilă, probă practică de laborator . 
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