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 Luni, 7 noiembrie, Colegiul Tehnic 
”Valeriu D. Cotea” din Focșani a 
sărbătorit 99 de ani de existență, 
într-un cadru festiv, la Ateneul 

Popular ”Maior Gheorghe Pastia” din 
Focșani 

Școala Gimnazială Păunești are 7 
structuri, unde învață 442 de elevi. Toate 
clădirile sunt autorizate I.S.U. și D.S.P și 
oferă condiț i i  propice desfășurări i 
activităților instructiv – educative.

În săptămâna 7 – 11 noiembrie, s-a 
desfășurat, la Școala Gimnazială 
Păunești,  prima inspecție școlară 
generală din anul școlar curent.

Miercuri, 9 noiembrie, inspectorii 
școlari ai Inspectoratului Școlar 
Județean Vrancea au fost prezenți 
la spectacolul ”Vinovat de iubire” - 

i n  m e m o r i a m  A d r i a n  P ă u n e s c u , 
manifestare organizată de Școala 
Gimnazială ”Adrian Păunescu” din 
Focșani și care se află deja la a VI-a ediție. 

“Cum arată astăzi şcoala, va arăta mâine ţara.”
(Spiru Haret)
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Inspectorul Școlar General, profesor Gabriela Daniela Marchitan, a adresat cuvinte de mulțumire 
colectivului de cadre didactice, elevilor și părinților acestora, asigurându-i de o colaborare  permanentă și de 
susținere a demersului educativ. Manifestările dedicate acestui eveniment au cuprins un spectacol de muzică 
susținut de corul Pastorala, dirijat de domnul profesor Dumitru Săndulachi și recitaluri ale tinerilor talentați de la 
Colegiul ”Valeriu D. Cotea” și Liceul de Artă ”Gheorghe Tattarescu” din Focșani. 

Luni, 7 noiembrie, Colegiul Tehnic ”Valeriu D. Cotea” din Focșani a sărbătorit 99 de ani de existență, într-
un cadru festiv, la Ateneul Popular ”Maior Gheorghe Pastia” din Focșani. La eveniment au participat, pe 
lângă profesori și elevi, reprezentanți ai autorităților locale și județene. 

În cadrul festivității au fost omagiați foștii directori ai colegiului care au contribuit la dezvoltarea acestei unități de 
învățământ.

În săptămâna 7 – 11 noiembrie, s-a desfășurat, la Școala Gimnazială Păunești,  prima inspecție școlară 
generală din anul școlar curent. Au fost verificate cele 7 arii tematice, ce cuprind aspecte privitoare la 
managementul școlar, managementul calității, dezvoltarea instituțională, eficiența atragerii și folosirii 
resurselor, modul de aplicare a curriculumului național, dezvoltarea și aplicarea curriculumului la decizia 
școlii, activitatea personalului didactic, nivelul performanțelor realizate de elevi, modul în care unitatea de 

învățământ sprijină și încurajează dezvoltarea personală a elevilor, relațiile unității de învățământ cu părinții și cu 
comunitatea locală și atitudinea elevilor față de educația pe care le-o furnizează unitatea de învățământ. Echipa 
de inspectori a fost coordonată de doamna Carmen Oprea, inspector școlar pentru învățământ profesional și 
tehnic. 

La întâlnirea cu părinții și reprezentanți ai autorității locale, au fost prezenți doamna inspector școlar general, profesor Gabriela Daniela Marchitan, și 
domnul inspector școlar general adjunct, profesor Daniel Gherasim, care au remarcat calitatea parteneriatului  școală – părinți – comunitate locală și, 
totodată, au evidențiat faptul că Inspectoratul Școlar Județean Vrancea susține toate demersurile în vederea asigurării unei educații de calitate.

Școala Gimnazială Păunești are 7 structuri, unde învață 442 de elevi. Toate clădirile sunt autorizate I.S.U. și D.S.P și oferă condiții propice desfășurării 
activităților instructiv – educative. 
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Prima parte a spectacolului a fost susținută de corul școlii, dirijat de domnul profesor Ionuț Drilia,  trupa 
de majorete,  profesor Carmen Smeu, baletul Lianys, profesor Liliana Ioniță și rec elevi ai școlii, care au 
recitat din lirica poetului. 

Miercuri, 9 noiembrie, inspectorii școlari ai Inspectoratului Școlar Județean Vrancea au fost 
prezenți la spectacolul ”Vinovat de iubire” - in memoriam Adrian Păunescu, manifestare 
organizată de Școala Gimnazială ”Adrian Păunescu” din Focșani și care se află deja la a VI-a 
ediție. 
Pe scena  Ateneului Popular ”Maior Gheorghe Pastia” din Focșani au fost prezenți invitați 

speciali, Andrei Păunescu, fiul poetului, Maria Magirescu și Vanghelie Gogu, care au interpretat melodii 
pe versurile marelui poet. 
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