
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
 

CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA 
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC 

 

PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII  
- PAS- 

 
 
 
 
 
 

LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC 
“ELIE RADU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI   

 

2020 – 2024 



2 
 

Nr. Inregistrare: 5131/02.12.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
COLECTIVUL DE ELABORARE: 

 
1.  ING. ANCUŢA MIRIŢESCU - DIRECTOR 
2.  PROF. CARMEN AVRAM - DIRECTOR ADJUNCT 
3.  PROF. CRISTIAN VĂSII - DIRECTOR ADJUNCT 
4.  PROF. IVAȘCU NATALIA 
5. PROF. MAICAN SIMONA 
6. PROF. PĂTRAȘCU CORINA 

 

 

PARTENERI SOCIALI: 
 

- INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI PRAHOVA 
- CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PLOIEŞTI 
- AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ PRAHOVA 
- DIRECŢIA  JUDEȚEANĂ DE STATISTICĂ PRAHOVA 
- CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ PRAHOVA 

APROBAT 
 

 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova 
 
Inspector Şcolar General,  
   Prof. ILONA CORNELIA RIZEA 
     _________________________ 

AVIZAT 
 

Comitetul Local de Dezvoltare a 
Parteneriatului Social pentru Formarea 

Profesională Prahova 
 
Preşedinte,  
      _________________________ 
 



3 
 

	

CUPRINS	
	

 
CUPRINS ......................................................................................................................... 3 
 
Partea I. Contextul .......................................................................................................... 5 

1.1. Misiunea şi viziunea şcolii ................................................................................... 5 
1.2. Profilul şcolii ........................................................................................................ 5 
1.3. Analiza rezultatelor şi evoluţiilor din anul şcolar trecut ........................................ 6 
1.4. Priorităţi la nivel naţional ................................................................................... 10 
1.5. Priorităţi şi obiective la nivel  regional şi local ................................................... 12 

 
Partea a II-a – Analiza nevoilor .................................................................................... 15 

2.1. Analiza mediului extern ..................................................................................... 15 
2.2. Analiza mediului  intern ..................................................................................... 32 

2.2.1. Predarea şi învăţarea ................................................................................. 32 
2.2.2. Resurse didactice ....................................................................................... 33 
2.2.3. Rezultatele elevilor ..................................................................................... 36 
2.2.4. Informarea, consilierea şi orientarea elevilor .............................................. 41 
2.2.5. Calificări şi curriculum ................................................................................. 43 
2.2.6. Resurse materiale şi umane ....................................................................... 50 
2.2.7. Parteneriat şi colaborări .............................................................................. 51 

2.3. Analiza SWOT ................................................................................................. 525 
2.4. Rezumatul aspectelor principale care necesită dezvoltare (priorităţi şi obiective 
generale) ..................................................................................................................... 53 

 
Partea a III-a –Planul operaţional ................................................................................ 54 

3.1. Obiectivele specifice şi ţintele şcolii .................................................................. 54 
3.2. Acţiuni pentru şcoală ......................................................................................... 54 
3.6. Finanţarea planului ............................................................................................ 54 
3.3. Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2015-2016 ......................................... 61 
3.4. Planul de dezvoltare profesională a personalului .............................................. 61 
3.5. Planul de parteneriat al şcolii – pentru colaborarea cu întreprinderile şi cu alţi 
factori interesaţi  - vezi anexa 14 ................................................................................ 64 

 
Partea a IV-a – Consultare, monitorizare şi evaluare ................................................ 65 

4.1. Rezumat privind modul de organizare a procesului de consultare în vederea 
elaborării planului ........................................................................................................ 65 
4.2. Organizarea activitǎţilor de monitorizare, evaluare şi actualizare a planului .... 65 

 



4 
 

Anexe ............................................................................................................................. 66 
Anexa 1- Populaţia  judeţului şi a localităţii unde este situată şcoala  .....................67 
Anexa 2- Evoluţia previzionată a absolvenţilor de clasa a VIII –a........................... 67 
Anexa 3-Elevi şcolarizaţi în unitatea de învăţământ................................................ 68 
Anexa 4-Pierderi cohortă......................................................................................... 69 
Anexa 5-Cauzele pierderilor înregistrate................................................................. 70 
Anexa 6-Rata de promovare.................................................................................. 71 
Anexa 7- Rata abandonului şcolar......................................................................... 73 
Anexa 8- Evoluţia ratei de succes .......................................................................... 74 
Anexa 9- Cheltuieli publice pe elev......................................................................... 76 
Anexa 10- Nr. elevi/cadru didactic.......................................................................... 76 
Anexa 11- Ponderea personalului didactic calificat în TVET ................................. 77 
Anexa 12- Date privind inserţia socio-profesională a absolvenţilor şcolii .............. 79 
Anexa 13- Reţele şcolare ....................................................................................... 80 
Anexa 14- Harta parteneriatului ............................................................................. 81 
Anexa 15- Educaţia adulţilor .................................................................................. 83 
Anexa 16- Evoluţia elevilor cuprinşi în învăţământul profesional şi tehnic ............. 83 

  



5 
 

	

Partea	I.	Contextul	
 

 
 

1.1.	 Misiunea	şi	viziunea	şcolii	

Ansamblul activităţilor educaţionale realizate în cadrul Liceului Tehnologic Energetic „Elie 
Radu” Ploieşti exprimă decizia de a pregăti elevii pentru o lume în permanentă evoluţie, de a oferi 
societăţii absolvenţi activi şi eficienţi, capabili de performanţă, apţi de a se integra în viaţa 
comunităţii.	

Crearea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ şi accentul pus pe dezvoltarea 
individuală a elevului au în vedere atragerea unui număr cât mai mare de elevi către liceul nostru. 

Ţinând cont de nevoile educaţionale ale comunităţii locale şi de priorităţile pieţei muncii, 
se va asigura pregătirea de specialitate a tinerilor cu vârste cuprinse între 14 şi 19 ani, în vederea 
accesului acestora în învăţământul superior sau a găsirii unui loc de muncă. 

Interacţiunea permanentă a şcolii cu mediul social, economic şi cultural o va transforma 
într-un centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite comunităţii. 
 

1.2.	 Profilul	şcolii	
 

Liceul Tehnologic Energetic „Elie Radu” este situat în zona de vest a municipiului Ploieşti, 
str. Şoseaua Vestului nr. 22, în apropierea unor cartiere dens populate: Malu Roşu, Ienăchiţă 
Văcărescu, Cartier Vest, 9 Mai. Se întinde pe o suprafaţă de 23.000 m2 şi are un patrimoniu format 
din mai multe clădiri, în componenţa cărora intră săli de clasă, cabinete, laboratoare, bibliotecă, 
centru de documentare și informare, ateliere, birouri, cantină, internat elevi, sală de sport și sală 
de festivități. 

Instituţia noastră de învăţământ funcţionează începând cu data de 01.09.1966, în urma 
Ordinului nr. 1042 din 31.08.1966 emis de Ministerul Energiei Electrice. 

S-a numit, pe rând, Grupul Şcolar Energetic, Şcoala Profesională Energetică, Liceul 
Industrial Nr.2, Grupul Şcolar Industrial Energetic, Colegiul Tehnic „Elie Radu”, Liceul Tehnologic 
„Elie Radu”, Liceul Tehnologic Energetic „Elie Radu” şi a pregătit pe parcursul anilor muncitori 
calificaţi şi tehnicieni pentru domeniul energetic cu deosebire din partea sudică a ţării. 

Şcoala are ca forme de învăţământ liceu zi, seral şi frecvenţă redusă, profil real 
(matematică-informatică), umanist (filologie), tehnic, în domeniile electric, electronică şi 
automatizări, electromecanic, mecanic, protecţia mediului şi construcţii şi lucrări publice, 
învățământ postliceal (şcoala de maiştri în domeniul energetic și şcoala postliceală în domeniul 
informatică). 

Numărul elevilor atraşi de oferta educaţională a şcolii noastre a crescut constant, de la 
471, câţi au fost şcolarizaţi în primul an, numărul acestora ajungând la 1831 în anul şcolar 2008 
– 2009, după care, din cauza scăderii populatiei şcolare, s-a ajuns în anul şcolar 2020-2021 la 
1505 elevi şcolarizaţi. Dat fiind amplasamentul unităţii de învăţământ, şcolarizăm cu precădere 
elevi din zona de vest a oraşului, dar şi din comunele limitrofe. Totodată, specializările pe care le 
asigură şcoala şi posibilitatea cazării în internatul propriu, aduc în rândul populaţiei noastre 
şcolare, elevi din localităţi apropiate judeţului Prahova. 

Din punct de vedere economic, Liceul Tehnologic Energetic “Elie Radu” se află într-o zonă 
dezvoltată a oraşului, în apropierea agenţilor economici COCA COLA S.A.PLOIEŞTI, BRITISH 
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AMERICAN TOBACCO ROMANIA INVESTMENT PLOIEŞTI, DERO LEVER PLOIEŞTI, 
S.C.M.TROMET PLOIEŞTI și a Parcului Industrial Ploiești 

Liceul Tehnologic Energetic “Elie Radu” a desfăşurat împreună cu diverşi parteneri 
(societăţi economice, instituţii de învăţământ, instituţii şi organizaţii culturale, reprezentanţi ai 
comunităţii locale, ONG-uri, etc.) o serie de programe şi proiecte de interes local, naţional și 
internaţional. Acestea urmăresc adaptarea serviciilor educaţionale oferite de şcoală la cerinţele 
de modernizare a învăţământului european, crearea şi dezvoltarea competenţelor şi deprinderilor 
care să faciliteze integrarea absolvenţilor pe piaţa muncii, sporirea ataşamentului tinerilor faţă de 
valorile democraţiei autentice. 

Baza materială a şcolii reflectă preocuparea pentru pregătirea tehnică, fără a se neglija 
pregătirea teoretică. Astfel, elevii se pregătesc în laboratoare PRAM, maşini electrice, măsurări 
electrice şi electronice, tehnologic, ateliere electromecanice, de prelucrări prin aşchiere, precum 
şi în cabinete de Protecţia muncii şi Desen tehnic, dar şi laboratoare de Informatică, Fizică, 
Chimie, cabinete de Istorie, Limbi moderne, Limba și literatura română (CDI). Dezvoltarea bazei 
materiale a şcolii constituie o prioritate, şcoala noastră înscriindu-se pe direcţia stabilită prin 
P.R.A.I. și P.L.A.I. 
  Liceul desfăşoară acţiuni de parteneriat cu agenţi economici din domeniul electric, 
mecanic, construcţii şi lucrări publice, protecția mediului (SOCIETATEA DE DISTRIBUŢIE A 
ENERGIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD S.A.– SUCURSALA PLOIEŞTI, SC PSM 
ENERGOCONSTRUCŢII S.R.L., CONPET SA, SC PECEF TEHNICA S.R.L., SC CALSONIC 
KANSEI ROMÂNIA S.R.L. PLOIEŞTI, SC RUXO SERVICE CONSTRUCT S.R.L., S.C. TIAB S.A., 
SC AMPLO SA PLOIEŞTI, REGIA AUTONOMĂ DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI, S.C.M. 
TROMET S.A., etc.), asigurând o bună desfăşurare a practicii elevilor. Astfel se consolidează 
parteneriatul public-privat, cu scopul de a adapta oferta educaţională la specificul pieţei muncii. 

Cadrele didactice ale școlii participă activ la cursurile de formare profesională continuă 
organizate de C.C.D. Prahova, U.P.G. Ploieşti, S.N.S.P.A. Bucureşti, precum şi în cadrul şi la 
activităţile metodice desfăşurate la nivel judeţean, prin cercurile pedagogice. 

Şcoala asigură consilierea psihologică, profesională şi pentru carieră prin reprezentanţii 
A.J.O.F.M. Prahova, precum şi prin activitatea consilierilor educativi. 

Se acordă o atenţie deosebită activităţilor extracurriculare, şcoala investind fonduri proprii 
în amenajarea şi dotarea sălii de festivități. 

 
 

1.3.	 Analiza	rezultatelor	şi	evoluţiilor	din	anul	şcolar	trecut	
 

Dezvoltarea bazei materiale şi atragerea de resurse financiare 

O preocupare constantă a echipei manageriale a reprezentat-o reabilitarea şi 
modernizarea bazei didactico-materiale. În acest sens, s-au făcut următoarele lucrări şi achiziţii: 

 
Lucrări 

1. Înlocuirea ușii din lemn de la vestiarul băieților din sala de sport cu ușă tâmplărie PVC; 
2. Reparații la sistemul de iluminat exterior și inlocuirea a 4 lămpi exterioare; 
3. Reparații la sistemul de automatizare al porții de intrare în școală. 
 

Achiziţii 
1. pentru sala de sport: birou, dulap, panouri, mingi, palete, etc.; 
2. pentru săli de clasă: table magnetice, videoproiector, scaune, camere web; 
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3. pentru ateliere: materiale didactice (stații de lipit, menghine, etc), calculatoare și monitoare 
4. pentru laboratoarele de informatică: hard disk-uri; 
5. pentru internat: mașină de spălat; 
6. pentru cantină: robot profesional de bucătărie; 
7. pentru biroul administratorului: calculator și monitor; 
8. pentru cabinetul de limba engleză: imprimantă și tablă magnetică; 
9. pentru secretariat: scaune; 
10. pentru cercul de robotică:bancuri de lucru și fișet metalic. 

Dezvoltarea resurselor umane 

Formarea inițială a cadrelor didactice în anul școlar 2019-2020 

 Număr total 
cadre didactice 

Număr total cadre 
didactice calificate 

Număr total cadre 
didactice 

necalificate 

Procent cadre 
didactice 
calificate 

Profesori 76 76 - 100 
Maiștri instructori 10 10 - 100 
Cadre didactice 86 86 - 100 

Cadre didactice, în curs de formare/formate  
prin grade didactice în anul școlar 2019-2020 

 
Definitivat Gradul II Gradul I 

1 2 3 
Cadre didactice participante la cursuri de formare continuă 

 (altele decât cele obținute prin grade didactice) 
 

Anul școlar 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Număr cadre didactice 

participante la cursuri de 
formare continuă 

13 12 11 
 

24 

Număr total cursuri de formare 
continuă la care au participat 

cadre didactice 
19 20 25 

 
32 

Cadre didactice pe nivel de calificare 
 

Nr. total de 
cadre 

didactice 
calificate 

Definitivat Gradul I Gradul II 

A doua 
instituție de 
învățământ 
absolvită 

Absolvent cursuri 
postuniversitare 

Master în 
domeniul 

specializării 
sau în 

domeniul 
educației 

Master în 
alte 

domenii 

Doctorat în 
domeniul 

specializării 
sau în 

domeniul 
educației 

Doctorat 
în alte 

domenii 

86 10 53 15 2 10 7 5 2 - 
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Proiecte, parteneriate şi activităţi  

 
Liceul Tehnologic Energetic Elie Radu a desfăşurat împreună cu diverşi parteneri 

(societăţi economice, instituţii de învăţământ, instituţii şi organizaţii culturale, reprezentanţi ai 
comunităţii locale, ONG-uri etc.) o serie de programe şi proiecte de interes local, naţional şi 
internaţional. Scopul a fost creşterea calităţii actului educaţional, adaptarea serviciilor 
educaţionale oferite de şcoală la cerinţele de modernizare a învăţământului european. 

 

Nr. 
crt. 

Nivelul 
de 

implem
entare 

Denumirea proiectului 

Perioada 
de 

desfăşurar
e 

Obiective Grup 
ţintă 

1 local Centrul Județean de Resurse 
și Asistență Educațională 
Prahova 
 
 
 
Acord de parteneriat cu 
Centrul de Prevenire, Evaluare 
și Consiliere Antidrog, Ploiești 
 
 
 
Acord de parteneriat cu Casa 
de Cultură I.L. Caragiale 
Ploieşti 
 
Acord de parteneriat cu 
Asociația Română pentru 
Gândire și Oratorie, Ploiești 
 
Accord de parteneriat cu 
Biblioteca Județeană Nicolae 
Iorga, Ploiești  
 
Accord de parteneriat cu 
Școala Gimnazială nr.1, orașul 
Mizil 
 
Centrul Școlar de Educație 
Incluzivă nr. 2, Municipiul 
Ploiești, Asociația Sindrom 
Down Ploiești 

2019-2020 
 
 

 
 
2019-2020 

 
 
 
 

 
2019-2020 
 
 
2019-2020 
 
 
 
2019-2020 
 
 
 
2019-2020 
 
 
2019-2020 
 
 
2019-2020 

Asigurarea, la 
cerere, a serviciilor 
de consiliere şi 
asistenţă 
psihopedagogică 
Activităţi de 
prevenire a 
consumului de 
droguri 

 
 

Activităţi culturale, 
literare 

 
Activități educative și 
cultural-științifice, 
dezbateri, prelegeri, 
seminarii,etc 
Activități educative și 
cultural-științifice 
 
 
Prezentarea ofertei 
educaționale 
 
Prezentarea ofertei 
educaționale 
 
Activități educative, 
înțelegerea educației 
incluzive, 
dezvoltarea 
toleranței 

Elevi, 
părinţi 

 
 

  
Elevi, 
profesori.  

 
 
 
 

Elevi, 
Profesori 

 
Elevi, 

profesori, 
părinți 

 
Elevi, 

profesori,  
 
 

Elevi, 
părinți 

 
Elevi, 

profesori 
 

Elevi, 
profesori 

2 
 
 
 
 

Region
al 
 
 
 

Penitenciarul de femei Ploiești 
Târgșorul Nou 
 
 
Acord de parteneriat cu Școala 

2019-2019 
 

 
 
2019-2020 

Orientare Şcolară şi 
Profesională 
Prezentarea ofertei 
educaţionale 

Elevi,  
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Nr. 
crt. 

Nivelul 
de 

implem
entare 

Denumirea proiectului 

Perioada 
de 

desfăşurar
e 

Obiective Grup 
ţintă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Postliceală Sanitară ”Regina 
Maria de România”, Ploiești 
 
Asociația ARES`EL Ploiești, 
 
 
 
Accord ce parteneriat cu Liceul 
Teoretic „Emil Racoviță” Vaslui  
 
Accord ce parteneriat cu Casa 
Corpului DidacticPrahova 

 
 
 

2019-2020 
 
 
 
2019-2020 
 
 
2019-2020 
 

Orientare Şcolară şi 
Profesională 
Prezentarea ofertei 
educaţionale 
Seminarii și lectorate 
privind aspecte ale 
educației non-
formale 
Colaborare în 
domeniul 
educațional 
Formarea continuă a 
cadrelor didactice 

Elevi, 
profesori, 
părinți 
 
Elevi, 
profesori 
Părinți 
 
Elevi, 
părinți, 
profesori 
Profesori 
 

3 naţional Asociația Școala de Valori 
 
 
 
Alianța Franceză Ploiești 
 
 
Universitatea de Științe 
Agronomice și Medicină 
Veterinară București  
 
Asociația Pancienților 
Oncologici din România 

2019-2020 
 
 
 

2019-2020 
 
 

2019-2020 
 
 
 

2019-2020 

Seminarii și lectorate 
privind aspecte ale 
educației non-
formale 
Activități educative și 
cultural-artistice  
 
Orientare Şcolară şi 
Profesională 
Prezentarea ofertei 
educaţionale 
Activitate de 
prevenție 

Elevi, 
profesori,  
Părinți 
 
comunita
tea 
şcolară 
elevi, 
părinți, 
profesori 
 
profesori, 
elevi 

4 internaţ
ional 

Proiectul Erasmus+ „Profesori 
pentru viitor” 
 
 
 
 
 
 
 

2019-2020 
aprobare, 
2020-2021 
Derularea 
mobilităților 

 
 
 
 
 
 
 

 

perfecționarea a 16 
profesori, în cadrul 
mobilității K1 
Erasmus+, astfel 
încât la finalul 
proiectului aceștia 
vor fi capabili să 
utilizeze metode și 
instumente inovative 
de 
predare/învățare/eva
luare 

Comunit
atea 
şcolară 
 

 

Asigurarea internă a calităţii 

 
Acest proces a fost realizat de către Comisia pentru evaluare internă şi asigurarea calităţii 

constituită la nivelul şcolii şi a constat în: 
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Ø Continuarea implementării principiilor calităţii din Manualul de autoevaluare a furnizorilor 
de educaţie şi formare profesională (FEFP); 

Ø Monitorizarea internă a activităţii şcolii; 
Ø Întocmirea raportului de autoevaluare şi validarea acestuia prin evaluare externă ; 
Ø Întocmirea planului de îmbunătăţire; 
Ø Monitorizarea externă. 

 
În anul şcolar 2019-2020, rezultatele elevilor la examenele de absolvire au fost 

următoarele (Anexa 8): 
Ø La examenul de bacalaureat, rata de promovabilitate a fost de 50 % la acest procent 

participând absolvenţii din promoţia curentă învăţământ de zi, seral, frecvenţă redusă 
precum şi absolvenţii din promoţiile anterioare. În statistica realizată pentru promoţia 
curentă, rata de promovabilitate a fost de 55,14% . 

Ø La examenul de certificare a competenţelor profesionale situaţia pe niveluri a fost 
următoarea: la nivelul 3, 4 și 5 procentul de promovabilitate a fost 100%. 

 

1.4.	 Priorităţi	la	nivel	naţional	
 
Legea  Educaţiei  Naţionale,  reforma  sistemului  educaţional  românesc  vizează 
următoarele schimbări: 

1. Compatibilizarea ciclurilor de învăţământ cu cerinţele unei educaţii moderne şi cu Cadrul 
European al Calificărilor;  

2. Modernizarea şi descongestionarea curriculumului;   
3. Reorganizarea sistemului de evaluare a elevilor;   
4. Asigurarea unui grad sporit de descentralizare, responsabilizare şi finanţare în sistem;  
5. Asigurarea de şanse egale la educaţie pentru grupurile dezavantajate ; 
6. Revalorizarea învăţământului profesional şi tehnic;  
7. Reformarea politicilor în domeniul resursei umane;  
8. Stimularea învăţării pe tot parcursul vieţii;  
9. Modernizarea managementului şi conducerii universităţilor;   
10. Clasificarea universităţilor;   
11. Asigurarea calităţii în învăţământul superior;   
12. Finanţarea competiţională şi încurajarea excelenţei la nivel universitar.   

 
 

1. Compatibilizarea ciclurilor de învăţământ cu cerinţele unei educaţii moderne şi cu Cadrul 
European al Calificărilor  
Referitor la reorganizarea structurii învăţământului preuniversitar, legea reglementează:  
- educaţia timpurie ca educaţie antepreşcolară (de la 0 la 3 ani) şi educaţie preşcolară (de 

la 3 la 6 ani);  
- introducerea clasei pregătitoare în învăţământul primar;   
- creşterea duratei învăţământului gimnazial la 5 ani; generalizarea, în perspectivă, a 

învăţământului de 12 clase.  
2. Modernizarea şi descongestionarea curriculumului   

- crearea unui cadru curricular coerent presupune îmbunătăţirea programelor şcolare prin 
reducerea volumului de cunoştinţe ce trebuie memorate şi creşterea atractivităţii 
conţinuturilor acestor programe, Legea introducând curriculumul bazat pe cele opt 
competenţe cheie de care are nevoie fiecare individ pentru împlinirea şi dezvoltarea 
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personală, pentru cetăţenia activă, pentru incluziunea socială şi pentru intrarea pe piaţa 
muncii. 

- reducerea numărului de ore la clasă, în funcţie de vârstă, completează modernizarea 
programei: maximum 20 de ore pe săptămână pentru învăţământul primar, maximum 25 
de ore pentru învăţământul gimnazial şi maximum 30 de ore pentru învăţământul liceal.  

- parte din programa şcolară se va descentraliza, decizia ajungând la nivelul şcolii, iar 
profesorul va putea folosi până la 25% din orele de curs pentru a răspunde nevoilor 
individuale ale elevilor.  

3. Reorganizarea sistemului de evaluare a elevilor   
- se introduce portofoliul educaţional şi se modifică sistemul de evaluare a elevilor. 

Portofoliul va cuprinde totalitatea diplomelor, certificatelor şi a altor înscrisuri obţinute în 
urma evaluării competenţelor dobândite în contexte de învăţare formale, non-formale şi 
informale. Din el se va putea afla parcursul educaţional, înclinaţiile copilului sau 
performanţele lui deosebite.  

- evaluările elevilor vor fi realizate la finalul clasei pregătitoare, la finalul claselor a II-a, a IV-
a, a VI-a şi a IX-a.  

4. Asigurarea unui grad sporit de descentralizare, responsabilizare şi finanţare în sistem  
- descentralizarea se va realiza prin transferul  de responsabilităţi către Consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ şi către autorităţile locale. Consiliul de administraţie 
va avea un rol central în aprobarea curriculumului aflat la decizia şcolii, va organiza 
concursurile pentru ocuparea posturilor catedrelor didactice, postului de director, etc.  

- directorul va semna un contract de management cu primarul, contract care va fi validat de 
Consiliul Local. Unităţile de învăţământ încheie împreună cu părinţii, în momentul 
înscrierii, un contract educaţional în care sunt înscrise obligaţiile reciproce ale părţilor. 
Membrii comunităţii locale vor deţine majoritatea în cadrul Consiliului de administraţie al 
fiecărei unităţi de învăţământ.   

- Legea introduce principiul „finanţarea urmează elevul”, prin care alocarea banilor publici 
va deveni transparentă şi se va face în concordanţă cu ţinte educaţionale strategice. 
Legea Educaţiei Naţionale prevede alocarea pentru finanţarea educaţiei a minimum 6% 
din PIB-ul anului respectiv.  

5. Asigurarea de şanse egale la educaţie pentru grupurile dezavantajate  
- accesul egal la educaţie pentru păstrarea în şcoală a elevilor aflaţi în situaţii de risc şi 

atragerea celor ce au părăsit timpuriu sistemul educaţional se realizează prin programe 
de tip „Şcoală după şcoală” sau „A doua şansă”.  

- de asemenea, se vor subvenţiona de către stat costurile aferente frecventării liceului 
pentru elevii provenind din mediul rural sau din grupuri socio-economice dezavantajate, 
precum şi pentru cei care frecventează şcolile profesionale şi se vor acorda burse pe bază 
de contract încheiat cu operatori economici ori cu alte persoane juridice sau fizice.  

6. Revalorizarea învăţământului profesional şi tehnic  
- sprijinul acordat învăţământului profesional şi tehnic se va concretiza prin: asigurarea 

dobândirii unei calificări; reînfiinţarea şcolilor profesionale; dezvoltarea şi susţinerea 
învăţământului liceal (filiera tehnologică) şi postliceal; extinderea utilizării sistemului de 
credite transferabile (de ex. între învăţământul liceal tehnologic şi cel postliceal); 
asigurarea posibilităţii finalizării, până la vârsta de 18 ani, de către absolvenţii 
învăţământului gimnazial care întrerup studiile, a cel puţin unui program de pregătire 
profesională care permite dobândirea unei calificări corespunzătoare Cadrului Naţional al 
Calificărilor, program organizat gratuit prin unităţi de învăţământ de stat.   

7. Reformarea politicilor în domeniul resursei umane  
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- formarea iniţială profesională a cadrelor didactice va cuprinde studii de licenţă într-o 
specializare, masterat didactic cu o durată de 2 ani şi stagiul practic cu durata de un an.  

- evoluţia în cariera didactică se va realiza prin gradele didactice I şi II şi prin dobândirea  
titlului de profesor - emerit în sistemul de învăţământ preuniversitar.  

- calitatea managementului instituţiilor de învăţământ urmează să se îmbunătăţească în 
urma înfiinţării corpului naţional de experţi în management educaţional, constituit în urma 
selecţiei, prin concurs, a cadrelor didactice care fac dovada absolvirii unui program 
acreditat de formare în domeniul managementului educaţional; numai aceste cadre 
didactice vor putea ocupa funcţii de conducere, îndrumare şi control.   

- un pas înainte în vederea exercitării dreptului la educaţie permanentă îl reprezintă sprijinul 
acordat de stat prin deschiderea, încă de la naşterea fiecărui copil, a unui cont educaţional 
(echivalentul a 500 Euro).  

8. Stimularea învăţării pe tot parcursul vieţii  
- Legea Educaţiei Naţionale defineşte conceptul de educaţie şi formare profesională pe tot 

parcursul vieţii într-un mod integrat şi coerent şi stabileşte recunoaşterea şi certificarea 
competenţelor obţinute în contexte educaţionale formale, informale şi non-formale. 

- legea prevede posibilitatea înfiinţării, de către autorităţile locale, a Centrelor Comunitare 
de Învăţare Permanentă, care au rolul de a implementa, la nivelul comunităţii, politicile şi 
strategiile în domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii.  

 

1.5.	 Priorităţi	şi	obiective	la	nivel	regional	şi	local	
 
Ministerul Educaţiei Naţionale a dezvoltat strategii proprii care vor conduce la integrarea 

educaţiei şi formării iniţiale şi armonizarea sistemului educaţional preuniversitar cu sistemele de 
educaţie şi formare a ţărilor membre UE. 
 Dezvoltările din învăţământul profesional şi tehnic se realizează prin proiecte europene, 
pentru infrastructura şcolară şi dezvoltarea instituţională, prin proiecte care susţin coeziunea 
economică şi socială. 
 Consolidarea realizărilor reformei, susţinerea raţionalizării şi modernizării sistemului de 
Învăţământ Tehnic şi Profesional prin crearea unui cadru naţional românesc de calificări 
profesionale bazat pe competenţă şi transparenţă, care să aibă următoarele caracteristici: 
 - flexibilitatea faţă de noile cerinţe ale economiei ; 
 - calificări naţionale pe cinci niveluri; 
 - structura modulară a calificărilor; 
 - orice metodă, ritm sau durată a studiilor şi a formării profesionale să fie acceptate drept 
pregătire în vederea evaluării; 
 - utilizarea locului de muncă în scopuri de instruire, acumulare de experienţă şi evaluare; 
 - evaluare continuă în vederea certificării şi feedback constructiv pentru toţi cei care 
învaţă; 
 - oportunităţi egale şi politici de includere; 
 - acces liber; 
 - oportunităţi deschise la angajare; 
 - control unitar al sistemului de calificări profesionale, naţionale. 

Legea 87/2006 impune configurarea unor strategii de acţiune intersectate în permanenţă 
cu noţiunea de standard. Metodologia asigurării calităţii educaţiei precizează că asigurarea 
calităţii educaţiei este centrată preponderent pe rezultatele învăţării exprimate în termeni de 
cunoştinţe, competenţe, valori şi atitudini. 
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Pentru elevi, standardele de imagine la care aspirăm sunt cunoştinţe, caracter, atitudine, 
acţiune, iar pentru cadrul didactic profesionalism, deontologie, implicare. 
În acord cu acestea, strategiile I.S.J.Prahova vor orienta demersurile acestei instituţii către: 

§ Prestarea unor servicii educaţionale de calitate, adaptate permanent nevoilor unei 
societăţi bazate pe cunoaştere, în conformitate cu noile tehnologii şi cu necesităţile 
pieţei forţei de muncă;  

§ Crearea unei culturi instituţionale care să încurajeze implicarea întregului personal 
educaţional şi administrativ în adoptarea unei etici a îmbunătăţirii continue a 
calităţii; 

§ Evaluarea permanentă a calităţii în procesul educaţional, depistarea 
neconcordanţei cu standardele existente şi corijarea elementului neconform în 
locul şi la momentul în care a apărut; 

§ Dezvoltarea continuă a infrastructurii; 
§ Împărtăşirea unei dimensiuni europene în evaluarea calităţii prin implicarea în 

proiecte şi reţele internaţionale de asigurare a calităţii în domeniul învăţământului 
preuniversitar; 

§ Perfecţionarea continuă a personalului didactic;  
 

Din priorităţile regionale derivă priorităţile locale, iar pentru judeţul Prahova, conform 
Planului Local de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic acestea sunt: 
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PRIORITATEA 1:  
ARMONIZAREA SISTEMULUI ÎPT CU PIAŢA MUNCII  

Obiectiv: Corelarea ofertei şcolilor ÎPT din regiune cu nevoile de calificare, în condiţiile de calitate 
a procesului de educaţie şi formare profesională, în scopul facilitării tranziţiei de la şcoală la viaţa 
activă şi continuării învăţării pe tot parcursul întregii vieţi. 

PRIORITATEA 2:  
ASIGURAREA DE ŞANSE EGALE PRIN SISTEMUL ÎPT PRIVIND ACCESUL LA EDUCAŢIE AL 
TINERILOR DIN JUDEŢUL PRAHOVA. 

Obiectiv: Creşterea adaptării şcolare, medierea succesului şi integrarea profesională a tuturor 
elevilor, indiferent de nevoile lor, prin asigurarea accesului la educaţie. 

PRIORITATEA 3:  
DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE A ŞCOLILOR ÎPT DIN JUDEȚ 

Obiectiv: Reabilitarea şi dotarea cu echipamente didactice a şcolilor ÎPT din regiune în 
concordanţă cu cerinţele domeniilor de pregătire profesională. 

PRIORITATEA 4:  
EFICIENTIZAREA RELAŢIILOR PARTENERIALE EXISTENTE ŞI DEZVOLTAREA DE NOI 
PARTENERIATE PENTRU TVET 

Obiectiv: Dezvoltarea parteneriatului public-privat pentru o mai bună adaptare a ofertei 
educaţionale la specificul pieţei muncii. 

PRIORITATEA 5:  
FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ A RESURSELOR UMANE DIN ŞCOLILE ÎPT 

Obiectiv: Asigurarea accesului la formare profesională continuă a cadrelor didactice din ÎPT 

PRIORITATEA 6:  
EFICIENTIZAREA ŞI DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR DE CONSILIERE PROFESIONALĂ A 
TINERILOR 

Obiectiv: Dezvoltarea practicilor de consiliere psihologică, profesională şi pentru carieră în fiecare 
şcoală ÎPT. 

PRIORITATEA 7: 
 ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN SISTEMUL ÎPT 

Obiectiv: Implementarea Sistemului Naţional de Asigurare a Calităţii în ÎPT 
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Partea	a	II-a	–	Analiza	nevoilor	
	
 

2.1	Analiza	mediului	extern	
 

Dezvoltarea economică a zonei 

Principalii indicatori economici 
 
Produsul intern brut 

• Produsul intern brut realizat în anul 2008 în judeţul Prahova a fost de 19982,4 
milioane lei (RON) preţuri curente, reprezentând 3,88% din produsul intern brut 
realizat pe ţară şi 30,53% din PIB-ul pe regiune. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
În judeţul Prahova rezultă o pondere semnificativă a VAB în industrie (42,1% faţă de 35,1 

la nivelul regiunii şi 25,8% la nivel naţional). Industria extractivă – 3,9%, industria prelucrătoare – 
36,3%, energie electrică, termică, gaze, 1,9%) – locul I pe regiune. 

Construcţiile deţin 11,6% din VAB, procent  peste media regională şi cea naţională 
(situează judeţul pe locul 1 din regiune) Dintre servicii (41,9% din VAB) se remarcă transporturile 
8,8%, valoare sub media naţională11,2, apropiata de media regională 9,3%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firmele din judeţ. Dinamica, repartiţia sectorială şi pe clase de mărime 
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Repartizarea unitaţilor local active pe sectoare industriale – Prahova 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În judeţul Prahova sunt operaţionali 17 801 agenţi economici, reprezentând circa 32% din 

numărul unităţilor active ale Regiunii Sud Muntenia şi cca. 3,3% din totalul unităţilor din România. 
În ceea ce priveşte distribuţia întreprinderilor pe clase de mărime, în judeţul Prahova, sunt 

predominante microîntreprinderile (0-9 salariaţi), deţinând o pondere de 87% din numărul total al 
unităţilor active. Întreprinderile mici şi mijlocii reprezintă 12%, iar cele mari (peste 250 de salariaţi) 
doar 1%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cifra de afaceri 
 

Cifra de afaceri, investiţii brute, nete şi personalul unităţilor locale active din industrie, 
construcţii, comerţ şi alte servicii, pe activităţi ale economiei naţionale sunt prezentate în 
tabelul următor: 
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Denumire activitate conform CAEN Rev.2 
Cifra de 
afaceri       

-milioane lei- 

Investiţii Brute  
-milioane lei- 

Investiţii Nete  
-milioane lei- 

Numărul total 
de personal  
-milioane lei- 

TOTAL JUDEŢ 41466 5759 4106 187034 

Industria extractivă 1058 1146 599 6903 

Industria prelucrătoare 19123 2268 1828 68550 

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, 

gaze, apă caldă şi aer condiţionat 
892 131 130 1670 

Distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, 

activităţi de decontaminare 
331 32 29 2899 

Construcţii 3325 398 259 24783 

Comerţ 11419 838 553 39459 

Transport, depozitare şi activităţi de poştă şi de curier 1599 368 329 12147 

Hoteluri şi restaurante 400 162 107 5854 

Informaţii şi comunicaţii 1162 72 41 3006 

Tranzacţii imobiliare şi activităţi prestate 

intreprinderilor 
1848 314 207 17473 

Învăţământ 25 2 2 377 

Sănătate şi asistenţă socială 77 12 10 1286 

Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale 207 16 12 2627 

 
 

La capitolul investiţii interne judeţul Prahova ocupa locul II in regiune deci are un potenţial ridicat 
pentru investitori. Cele mai mari investiţii brute au fost făcute în industria prelucrătoare 39%. 

 

  

Tabel 3.2 – Sursa INSSE 

Fig.3.11 – Sursa INSSE 

Fig.3.12 – Sursa INSSE 
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Industrie 
 
Ponderea cea mai mare in cifra de afaceri revine  industriei extractive, de prelucrare a 

ţiţeiului şi de cocsificare a cărbunelui;  producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice, 
termice, a gazelor naturale şi a apei;  industria alimentară, a băuturilor şi a tutunului ; industria de 
maşini şi echipamente şi industria produselor textile şi de tricotaje, a confecţiilor de îmbrăcăminte 
şi a blănurilor. 

Ca dovadă a potenţialului, facilităţilor şi stabilităţii economice a judeţului şi a deschiderii 
autorităţilor locale către economia de piaţă, mari concerne multinaţionale au ales judetul Prahova 
pentru a prelua companii româneşti viabile - Unilever, Timken, DBW, Cameron, Lukoil, Grupul 
Vivendi, Halewood - sau pentru a-şi crea propriile centre de producţie: Coca-Cola, Interbrew, 
British American Tobacco, Yazaki, Mayr Melnhoff, Michelin, Holcim Group, Coilprofil, 
Procter&Gamble, Oztasar, Smart, Romanian Trade Garments, Britanic World, Milapath, Illano, 
Michelin, Plastipack, Kraftanlagen Romania, Johnson Controls, Lufkin Industries, Dongguan 
Plate Making Co., Kalsonic Kansei, Bergenbier, Alexandrion Group Romania, Tymbark Maspex 
Romania. 

 
O altă ramură importantă a industriei judeţului Prahova – pe locul trei din punct de vedere 

al producţiei industriale - este cea de maşini şi echipamente (utilaj petrolier, minier şi chimic, 
rulmenţi grei, echipamente şi piese de schimb).  
Unităţi reprezentative: Upetrom S.A. Ploieşti, Electroutilaj S.A. Câmpina, Hidrojet S.A. Breaza, 
TIMKEN Ploieşti, PCC STEROM, S.A. Sinaia S.C. Hidraulica U.M. Plopeni 

 
Parcuri industriale 
 
Judeţul Prahova a reuşit  în ultimii ani construcţia a 7 parcuri industriale, în afara 

Ploieştiului "S.C. Ploieşti Industrial Parc" S.A., Prahova Industrial Parc SA, Plopeni Industrial Parc 
SA, Brazi Industrial Parc S.A., Mizil Industrial Park, Urlaţi Industrial Park, Ciorani Industrial Park 
la care actionar principal este Consiliul Judeţean Prahova, și a trei parcuri private: Allianso 
Business Park, Parc Industrial DIBO, Parc Industrial WDP. 

Facilităţile acestora sunt determinate de infrastructura parcului, şi anume drumurile de 
acces interioare şi utilităţile aferente precum apă, gaze, energie electrică, sistem de canalizare 
etc. Serviciile oferite firmelor partenere din parcuri sunt paza, comunicaţiile, salubritatea, 
transportul, consultanţa juridică şi economico-financiară. 

Principalele avantaje: Oraşul Ploieşti este situat în apropierea capitalei României - 
Bucureşti, distanţa dintre cele două oraşe fiind de 60 km; distanţa de la Aeroportul Internațional 
Otopeni la Ploieşti poate fi acoperită în acelaşi timp ca distanţa de la Otopeni la centrul 
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Bucureştiului; varietatea de resurse naturale: petrolul, gazele naturale, sarea, cărbunele şi alte 
minerale şi materii prime; solul fertil şi vastul potenţial turistic; cele mai bune vinuri roşii din 
România; un mediu de afaceri extrem de dezvoltat, cu un potenţial din ce în ce mai dinamic. 
 

Construcţii.  

Materiale de construcţii 
 
Industria construcţiilor şi a materialelor de construcţii este o ramură industrială care s-a 

dezvoltat în judeţul Prahova, în pofida tuturor dificultăţilor cu care s-a confruntat, construindu-se 
atât în domeniul industrial, cât şi în cel locativ. Se constată un trend crescător continuu în această 
ramură industrială. 

În domeniul construcţiilor industriale, dezvoltarea s-a datorat în special numeroaselor 
firme straine care şi-au deschis filiale in judeţul Prahova. Construcţiile locative s-au dezvoltat mai 
ales in localităţile mari ale judeţului unde un puternic impuls l-a dat derularea programului 
guvernamental al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. 

In ceea ce priveşte materialele de construcţie în afara cererilor multiple pe care le solicită 
industria constructivă, un argument care a impulsionat acest domeniu îl constituie şi numeroasele 
lucrări de modernizare şi renovare. 
 

Tendinţele de dezvoltare la nivelul judeţului Prahova sunt:  
 

§ dezvoltarea infrastructurii de transport; 
§ dezvoltarea serviciilor publice şi a infrastructurii sociale; 
§ dezvoltarea infrastructurii informaţionale şi de telecomunicaţii şi facilitarea accesului la 

serviciile IT; 
§ extinderea si modernizarea infrastructurii de protecţie a mediului;   
§ modernizarea şi reabilitarea siturilor industriale şi a zonelor urbane; 
§ reconstrucţia ecologică a zonelor degradate şi protejarea patrimoniului natural; 
§ dezvoltarea turismului, 
§ dezvoltarea afacerilor si în mod prioritar susţinerea IMM-urilor. 

Analiza unităţilor locale active pe domenii de activitate / număr salariaţi, precum şi 
analiza investiţiilor interne şi a cifrelor de afaceri pe domenii de activitate ne recomandă ca 
domenii prioritare: 

§ industria prelucrătoare şi extractivă 
§ construcţiile 
§ comerţul, turismul 
§ servicii (tranzacţiile financiare şi imobiliare; transport, depozitare şi comunicaţii) 

 
Şcoala îşi propune dezvoltarea parteneriatelor cu firmele de profile electric, electronic şi  

construcţii  din Ploieşti : 
1. S.C.FILIALA DE ÎNTREŢINERE SI SERVICII ENERGETICE "ELECTRICA SERV" S.A. 

, S.I.S.E."Electrica Muntenia Nord, str. Andrei Mureşanu nr.58, tel.0244405501 -  Domeniul 
electric şi automatizări 

2. S.C. FDEE ELECTRICA DISTRIBUŢIE MUNTENIA NORD S.A., str. Mărăşeşti nr.44, 
tel:0244405701 -  Domeniul electric şi automatizări. 

3. S.C. TROMET S.C.M. Ploieşti, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr.348, tel: 0244512859 - 
Domeniul mecanic. 

4. SC INSCONS SRL- Domeniul Construcţii, instalaţii şi lucrări publice. 
5. SC YODCLIMA SRL- Domeniul Construcţii, instalaţii şi lucrări publice. 
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6. SC TIHE SRL - Domeniul Construcţii, instalaţii şi lucrări publice. 
7. SC DYROT - Domeniul Construcţii, instalaţii şi lucrări publice. 
8. REGIA AUTONOMĂ DE SERVICII PUBLICE PLOIEŞTI - Domeniul Protecţia mediului. 
 

Piaţa muncii  

Piaţa muncii din judeţul Prahova a suferit transformări majore, în contextul procesului de 
restructurare economică, manifestate prin reducerea populaţiei active şi a populaţiei ocupate cu 
25.96%, creşterea şomajului, a celui de lungă durată, creşterea populaţiei inactive. Impactul 
fenomenelor demografice asupra evoluţiei resurselor de muncă (scăderea natalităţii, menţinerea 
mortalităţii ridicate, creşterea migraţiei externe) a fost însoţit de efecte economice cum ar fi 
restructurarea economică, recesiunea, care au accentuat migraţia urban-rural şi ocuparea în 
agricultura de subzistenţă, dezvoltarea pieţei muncii informale sau constituirea unui segment 
important de populaţie inactivă  

Populaţia activă civilă la nivelul judeţului Prahova, la 1 ianuarie 2010 este de peste 319,7 
(mii persoane ) din care 56 % bărbaţi şi 44 % femei. 

 
 
Rata de activitate 

 
Ø tendinţă de creştere în perioada 2004 -2009 cu 1,1%, uşoară tendinţă de scădere faţă de 

2008 (0,2%) 
Ø disparităţi majore între sexe, o rată de creştere cu 2,8% faţă de 2004, pentru populaţia 

masculină, şi o tendinţă de scădere cu 0,6 % pentru populaţia feminină 
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Ø tendinţă de creştere faţă de 2004 cu 1,2 / 1,1 în mediul urban / rural, tendinţă de creştere 
faţă de 2008 în mediul urban cu 1,4 %, şi de scădere în mediul rural cu 1,5% 

Ø rata de activitate în 2009 cu 5,6% peste media naţională (cu 8,2% mai mare pentru 
populaţia masculină, cu 2,9% pentru populaţia feminină, cu 1,3% în mediul urban, cu 
10,6% în mediul rural) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rata de activitate pe grupe de vârstă – Reg Sud Muntenia(%) 

  
Anul 

2004 

Anul 

2005 

Anul 

2006 

Anul 

2007 

Anul 

2008 

Anul 

2009 

Trimestrul 

IV 2010 

15 - 24 ani 38,3 35,3 38,6 37,6 37,2 37,9 35,6 
25 - 34 ani 80,4 79,9 82 82,2 80,8 80,5 79,4 
35 - 54 ani 78,4 79,3 80,4 80,1 79,7 79,9 78,9 
25 - 54 ani 79,2 79,5 81 80,9 80,1 80,1 79,1 
55 - 64 ani 42,6 43,8 44,7 46,7 48,1 46,3 43,4 
15 - 64 ani 64,6 64,3 66,2 66,3 65,9 65,7 64,2 

15 ani si peste 55,5 55,1 56,2 56,8 56,7 56 54,5 
 
Populaţia ocupată la nivel regional 

La sfârşitul anului 2010 rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost 
de 60,3,%, iar cea a populaţiei în vârstă de 20-64 ani a fost de 62,5%, Raportul de dependenţă 
economică (numărul persoanelor inactive şi în şomaj ce revin la 1000 persoane ocupate) a fost 
de 1361‰, mai ridicat pentru persoanele de sex feminin (1697‰), precum şi pentru cele din 
mediul rural (1432‰). 

Gradul de ocupare a fost mai mare pentru bărbaţi (64,6%, faţă de 51,5% pentru femei) şi 
pentru persoanele rezidente în mediul urban (58,3% faţă de 57,6% în mediul rural). 

Totodată, rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) a fost de 23,1%. 
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Structura populaţiei ocupate după nivelul de educaţie(fig.4.4) indică ponderea mare a 
angajaţilor cu studii medii: liceal (32%), profesionale (26%), accesul mai uşor pe piaţa muncii a 
persoanelor cu studii superioare(11%).  

 
 

 
 

 
• Tendinţă de creştere cu 2,6%,  ȋn perioada 2004 – 2008, cu 4,4% pentru populaţia 

masculină, cu 2,8% in mediul urban 
• Tendinţă de scădere în perioada 2008-2010 cu 1,4% 
• Destul de grav pare faptul că rata de ocupare este mult mai redusă pentru populaţia 

feminină. Se remarcă un fenomen  al subocupării care afectează în mod deosebit 
populaţia feminină din mediul rural, combinat cu o calitate redusă a ocupării în mediul rural 
(în condiţiile unei ocupări de subzistenţă, în agricultură). 

• Decalajul  ratei de ocupare faţă de ţinta UE pentru 2010-2016: 
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•  Rata de ocupare în Regiunea Sud Muntenia în 2009 este cu 1,5 puncte procentuale peste 
media naţională şi cu 
4.5 puncte procentuale 
sub media europeană 
(UE-27), respectiv la  
9,9 procente distanţă 
faţă de obiectivul UE 
pt. 2010. Acest decalaj 
este şi mai accentuat în 
cazul femeilor, al 
vârstnicilor (55-64 ani) 
şi în mediul rural 
 
În perioada 

1990-2010,numărul 
salariaţilor din jud. 
Prahova înregistrează o 
scădere continuă de la 
341.0 mii persoane în 
1990 la 171.249 mii 
persoane angajate în 
luna aprilie 2010, 
(fig.4.4). 
Ponderea salariaţilor în 
total populaţie ocupată 
 
Profilul dominant al cererii de forţă de muncă pare să fie dat de următoarele domenii (în ordinea 
descrescătoare a numărului de locuri de muncă vacante la nivel regional):  

• Mecanică 
• Comerţ 
• Construcţii, instalaţii şi lucrări 

publice 
• Industrie textilă şi pielărie 
• Turism şi alimentaţie 

• Economic 
• Fabricarea produselor din 

lemn 
• Industrie alimentară 
• Electric 
• Electromecanică 

Domenii cu dinamică pozitivă şi potenţial mare de absorţie pe piaţa muncii in Judeţul Prahova 
• comerţ,  
• industrie textilă şi pielărie 
• construcţii şi lucrări publice , 
• turism şi alimentaţie publică,  
• estetică şi igiena corpului omenesc 
• locuri de muncă în creştere, şomaj în scădere, balanţă locuri de muncă-şomeri pozitivă 

sau cu tendinţă de echilibrare 
Structura proiecţiei cererii potenţiale pe domenii de pregătire în Regiunea Sud Muntenia  
% - Prahova (%) 
 
 

Domeniul de educaţie şi 
formare profesională 

Ponderi previzionate ale cererii de 
formare profesională pentru 2013-
2020 (%)Regiunea Sud Muntenia 

Ponderi previzionate ale cererii de 
formare profesională pentru 2013-2020 

(%)Prahova 
Agricultură 4 3,5 
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Chimie industrială 2,5 2,5 
Construcţii, instalaţii şi 

lucrări publice 
12 8 

Comerţ 10 10 
Economic 7 8,5 

Electric 8 8 
Electromecanică 3 2 

Electronică şi automatizări 3 3 
Fabricarea produselor din 

lemn 
2 3,5 

Industrie alimentară 3 3,8 
Industrie textilă şi pielărie 6 6,5 
Materiale de construcţii 1 1 

Mecanică 27 27 
Turism şi alimentaţie 4 6,5 

Protecţia mediului 7 6 
Tehnici poligrafice 0,5 0,2 

 
 
Domeniul de pregătire -ruta 

prog. 
Ocupaţii / grupe de ocupaţii relevante(prin nr. de locuri de 

muncă vacanteîn cadrul domeniului) 

Construcţii, instalaţii şi  
lucr. publice 

• Zidari,  
• Dulgheri,  
• Zugravi,  
• Instalatori,  
• Constructori în beton armat şi asimilaţi,  
• Mozaicari,  
• Faianţari, Parchetari 

Mecanică 

• Constructori montatori structuri metalice 
• Conducător auto 
• Sudori şi debitatori autogeni 
• Lucrători la maşini de polizat, rectificat şi   ascuţit 
• Mecanic auto 
• Operatori prelucrători la maşini unelte 
• Operatori la liniile de montaj automat 

Electric 

• Electricieni montatori şi reparatori de linii electrice 
aeriene şi subterane ; 

•  Electricieni în construcţii ; 
•  Electrician auto 

Electromecanic 

•  Electromecanici montatori şi reparatori de aparate şi 
echipamente electrice şi energetice;   

• Electromecanici montatori şi reparatori de instalaţii 
telegrafice şi telefonice; 

• - Operatori la instalaţiile de producere a energiei şi 
tratare a apei 

 
  Domeniile în care şcoala pregăteşte elevii se află în atenţia angajatorilor din Prahova, 
pentru toate nivelurile de pregătire. Angajatorii preferă nivelul 2, 3 de pregătire, au înţeles că 
acestea oferă un plus de specializare, mai apropiat de nevoile lor. 

 
Direcţii de acţiune : 
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 Fluctuaţia ratei de ocupare, rata şomajului peste media la nivel naţional, şomajul ridicat al 
tinerilor şi şomajul de lungă durată - direcţionează acţiunile şcolii către: 

Ø anticiparea nevoilor de calificare şi adaptarea ofertei la nevoile pieţei muncii;  
Ø acţiuni sistematice de informare, orientare şi consiliere a elevilor; 
Ø abordarea integrată a formării profesionale iniţiale şi continue, din perspectiva învăţării pe 

parcursul întregii vieţi 
Ø implicarea în programele de măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă, în special în 

cele privind oferirea unei noi calificări tinerilor care nu şi-au găsit un loc de muncă după 
absolvirea şcolii; 

Ø parteneriate active cu agenţii economici, Agenţiile de Ocupare a Forţei de Muncă, autorităţi 
şi alte organizaţii care pot contribui la integrarea socio-profesională a absolvenţilor – 
prioritate permanentă a managementului şcolar. 
Participarea scăzută a forţei de muncă în programe de formare continuă - în contrast 

cu nevoile de formare în creştere (pentru întreprinderi, salariaţi, şomeri), decurgând din 
mobilitatea ocupaţională accentuată de procesele de restructurarea economiei, nevoile de 
actualizare şi adecvare a competenţelor la cerinţele în schimbare la locul de muncă, etc. - oferă 
şcolii oportunitatea unei implicări active ca furnizor de formare profesională pentru adulţi, având 
în vedere: 

Ø creşterea nivelului de calificare a capitalului uman şi formarea de noi competenţe pentru 
adaptarea la schimbările tehnologice şi organizaţionale din întreprinderi; 

Ø adecvarea calificării cu locul de muncă; 
Ø reconversia profesională în funcţie de nevoile pieţei muncii; 
Ø recunoaşterea şi valorificarea experienţei profesionale şi a competenţelor dobândite pe 

cale formală şi informală; 
Ø diversificarea ofertei de formare şi adaptarea la nevoile grupurilor ţintă, exemple: programe 

de formare la distanţă, consultanţă, etc. 
Evoluţiile sectoriale în plan ocupaţional, analizele şi prognozele privind evoluţia cererii şi 
ofertei de forţă de muncă - trebuiesc avute în vedere pentru: 

Ø Planificarea strategică pe termen lung a ofertei de calificare, corelată la toate nivelurile 
decizionale: regional (PRAI), judeţean (PLAI), unitate şcolară (PAS); 

Ø Identificarea şi eliminarea unor dezechilibre între planurile de şcolarizare şi nevoile de 
calificare;  

Ø Planurile de şcolarizare trebuie să reflecte ponderea crescută a serviciilor şi perspectiva 
dezvoltării acestora, nevoile în creştere în construcţii, precum şi diversificarea şi 
modernizarea ocupaţiilor din acest domeniu, calificările necesare ramurilor industriale cu 
potenţial competitiv (cu accent pe creşterea nivelului de calificare şi noile tehnologii).  

Pentru facilitarea inserţiei absolvenţilor IPT pe piaţa muncii, şcoala trebuie să se axeze la 
aceştia pe creşterea nivelului competenţelor „cheie” cât şi pe dezvoltarea de abilităţi 
precum: 

Ø disponibilitate la schimbare şi la mobilitate profesională; 
Ø capacitate de adaptare a competenţelor la cerinţele angajatorilor; 
Ø capacitate de comunicare; 
Ø disponibilitate la mobilitate geografică; 
Ø capacitate  de adaptare la transformările micro şi macroeconomice; 
Ø abilităţi antreprenoriale; 
Ø abilităţi de stabilire a scopurilor şi priorităţilor, de a-şi valorifica iniţiativa proprie. 

 
 

Concluziile privind şansele absolvenţilor 
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 Analizele şi prognozele privind evoluţia pieţei muncii conturează realitatea  unei pieţe a 
muncii marcate de şomaj structural pe termen lung. Faţă de aceasta, şansele absolvenţilor pe 
piaţa muncii sunt condiţionate de conştientizarea şi valorificarea următoarelor posibilităţi: 

Ø ocuparea  locurilor noi de muncă care vor fi create prin creşterea economică 
Ø înlocuirea  celor care se pensionează (cererea înlocuită) 
Ø pregătirea continuă astfel încât să se poată prelua oricând locul celor slab calificaţi, 

împinşi în şomaj sau spre alte 
ocupaţii (cerere substituită) 

Ø crearea şi administrarea 
propriului loc de muncă 

 

Analiza factorilor 

demografici 

 
Structura populaţiei judeţului la 

data de 1 iulie 2010 
 

 

La nivelul judeţului Prahova  se constată trend descendent în perioada 2002-2010 al 
populaţiei,  Valorile negative ale sporului natural, conjugate cu cele ale migraţiei interne / 
externe, au făcut ca populaţia să se diminueze cu 22 900 persoane 

 
Distribuţia pe medii rezidenţiale (urban, rural) 

 
Urbanizarea judeţului este de 50,27%, 

prahovenii locuind în doua municipii (Ploieşti şi 
Câmpina), 12 oraşe (Azuga, Băicoi, Boldeşti-Scăieni, 
Breaza, Buşteni, Comarnic, Mizil, Plopeni, Sinaia, 
Slănic Prahova, Urlaţi şi Vălenii de Munte) şi 90 de 
comune (405 sate)  

 
Distribuţia pe sexe 

Din punct de vedere al structurii pe sexe, populaţia se 
caracterizează printr-o uşoară predominare a populaţiei feminine 
•  51,58% - femei 
• 48,42% - barbati 
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Structura populaţiei pe grupe de vârstă 

 
 

Populaţia cu vârsta cuprinsă între 0-24 
ani: 

•  0-  14 ani 14,13% 
• 15 - 19 ani 5,18%  
• 20 - 24 ani 7,57% 

Total                      26,88%  
 

Distribuţiapopulaţiei pe grupe 
de vârstăîn judeţul Prahova păstrează 
aspectul general de la nivelul regiunii 
Sud Muntenia . 

 

 
Proiecţii demografice pentru 2005-2025 în judeţul Prahova 

 
Din punct de vedere demografic, principalii factori care acţionează asupra mărimii şi 

structurii populaţiei sunt: fertilitatea, mortalitatea şi migraţia. 
Îmbătrânirea populaţiei este un fenomen mondial. Conform datelor ONU, proporţia 

populaţiei de vârsta a treia se va mări, pe termen lung, chiar în regiunile unde natalitatea este 
superioară ratei de reproducere. 
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Sursa: INS – Proiectarea populaţiei României în profil teritorial până în anul 2025 
 
Datele extrase din prognoza demografică realizată de Institutul Naţional de Statistică 

pentru perioada 2005-2025 indică (într-o variantă medie) tendinţa de îmbătrânire demografică, 
caracterizată printr-o reducere a populaţiei judeţului cu 123 mii locuitori până în 2025 .Această 
scădere se va datora menţinerii unui deficit al naşterilor în raport cu numărul deceselor (spor 
natural negativ), la care se va adăuga soldul negativ cumulat al migraţiei interne şi externe.  

 
Proiecţia evoluţiei populaţiei de vârstă şcolară şi preşcolară, în perioada  

2005-2025. 
 

În perioada 2005-2025, 
populaţia şcolară la nivelul judeţului 
Prahovase va afla pe o curbă 
puternic descendentă. Efectivele 
şcolare se vor reduce cu circa 84,4 
mii persoane (respectiv cu 61,89% 
faţă de anul 2005).  
Din punct de vedere al structurii, cele 
mai semnificative modificări  se vor 
înregistra în rândul populaţiei din 
grupa 15-24 ani, care se va reduce 
cu 42,77 %  (52,4 mii persoane)şi în 
rândul populaţiei din  grupa 7-14 ani, care se va reduce cu 30,95 % (21,3 mii persoane). 

Migraţia populaţiei  
Un alt factor explicativ al scăderii populaţiei judeţului Prahova estemigraţia, atât cea 

internă, cât şi cea internaţională. Mutaţiile din structura socio-economică a României au 
determinat o intensă 
mobilitate teritorială a 
populaţiei, cu consecinţe 
directe în modificarea 
numărului şi structurii 
socio-demografice a 
populaţiei în profil teritorial. 
În cadrul migraţiei interne, 
fluxul rural-urban merită o 
menţiune deosebită, fiind 

cel care deţine cea mai mare pondere în cadrul acesteia. Referitor la segmentul de populaţie 
care este mai dispusă la modificarea domiciliului se constată o migrare a populaţiei tinere către 
oraş, mai întâi la şcoală, iar mai apoi prin integrarea pe piaţa muncii (Fig. 2.9).  
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Migraţia internă şi internaţională a populaţiei din judeţul Prahova nu influenţează în mod 
semnificativ structura demografică a regiunii deoarece numărul celor plecaţi este sensibil egal cu 
numărul celor sosiţi (10866, respectiv 10557). 

Schimbările din sistemul politico-social românesc au făcut ca populaţia din judeţ  să se 
poată îndrepta atât spre ţările membre ale Uniunii Europene, cât şi spre SUA şi Canada. După 
anul 1995,  judeţul Prahova cunoaşte o emigrare a populaţiei (în special a celei tinere, fără 
ocupaţie) către Italia, Spania şi alte ţări europene.  

Structura etnică a populaţiei din judeţul Prahova, conform cu datele ultimului recensământ din 
martie 2002  se prezintă astfel: 

 

 
  

ETNIA REGIUNEA SUD PRAHOVA 
martie 2002 Date absolute % Date absolute % 

TOTAL 3.379.406 100,00 829945 100 
Români 3.274.433 96,89 811194 97,74% 
Maghiari 1,545 0,05 655 0,08% 

Romi (ţigani) 98,538 2,92 16781 2,02% 
Ucraineni 126 * 38 * 
Germani 599 0,02 291 0,04% 

Ruşi-Lipoveni 814 0,02 93 0,01% 
Turci 811 0,02 147 0,02% 
Tătari 35 * 9 * 
Sârbi 84 * 15 * 

Slovaci 17 * 8 * 
Bulgari 734 0,02 24 * 
Croaţi 7 * 2 * 
Greci 319 0,01 145 0,02% 
Evrei 116 * 75 0,01% 
Cehi 17 * 12 * 

Polonezi 44 * 17 * 
Italieni 196 0,01 84 0,01% 
Chinezi 25 * 8 * 
Armeni 83 * 25 * 
Ceangăi 19 * 11 * 
Altă etnie 735 0,02 265 0,03% 

Nedeclarată 109 * 46 0,01% 
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Dinamica populaţiei la nivelul judeţului 

 
 

 
 

 
  

Evoluţia populaţiei şcolare - Jud Prahova
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Populatia de 
varsta scolară 2005 2015 2025 

2015-2005 2025-2005 
Abs. % Abs. % 

3-6 ani 30,209 26,739 19,474 -3,47 -11,5% -10,735 -35,5% 
7 - 14 ani 68,81 58,37 47,53 -10,44 -15,2% -21,279 -30,9% 
15 - 24 ani 122,46 81,76 70,10 -40,71 -33,2% -52,365 -42,8% 

Total 221,481 166,865 137,102 -54,62 -24,7% -84,379 -38,1% 

 

Concluzii şi recomandări ce decurg din analiza demografică a judeţului Prahova 

Imaginea furnizată de analiza demografică, se caracterizează prin: 
• scăderea numărului populaţiei; 
• densitate superioară mediei pe ţară; 
• spor natural negativ; 
• ponderea populaţiei feminine 
• dominarea populaţiei de naţionalitate română.  

Ponderea populaţiei feminine 52%, atât la populaţia totală a judeţului Prahova cât şi în mediul 
rural, implică asigurarea unor calificări specifice populaţiei feminine. 
Structura etnică a populaţiei, în special procentul ridicat de populaţie rroma (2%), recomandă 
înfiinţarea de clase pentru învăţământul TVET în localităţile cu populaţie preponderent de etnie 
rroma şi iniţierea unor acţiuni pentru şcolarizarea acestora. 
Tendinţa de îmbătrânire a populaţiei are următoarele efecte negative: 

• reducerea numărului populaţiei active ; 
• deteriorarea raportului de dependenţă economică; 
• reducerea populaţiei de vârstă şcolară cu efecte negative asupra întregului sistem 

educaţional şi asupra întregii vieţi economice şi sociale. 
Îmbătrânirea populaţiei constatată la nivelul regiunii reclamă implementarea unor politici care să 
conducă la prelungirea vieţii active pentru adulţi.   
Creşterea populaţiei pensionate înseamnă: 

q dezvoltarea şi extinderea la nivel naţional a serviciilor adecvate nevoilor specifice ale 
populaţiei vârstnice (asistenţa medicală comunitară, îngrijiri la domiciliu, terapia durerii, 
centre medicale de zi, centre comunitare de psihiatrie, unităţi medico-sociale); 

q dezvoltarea ofertei serviciilor turistice pentru vârsta a treia (cantitativ şi calitativ prin 
asigurarea de agenţi de turism – ghizi cu experienţă în a avea grijă de pensionari), 
dezvoltarea serviciilor de estetică şi înfrumuseţare. Se recomandă şcolarizarea  pentru 
domeniile de calificare: estetica şi igiena corpului omenesc. 

q declinul tranşei de vârstă 15–24 de ani ridică problema dezvoltării resurselor umane prin 
sprijinirea unei vieţi active pe piaţa muncii cât mai lungi şi o bătrâneţe activă. Aceasta 
presupune educaţia şi formarea pe parcursul întregii vieţi, retragerea din activitate mai 
târziu şi progresiv.   

Scăderea populaţiei şcolare necesită:   
- restructurarea reţelei şcolare şi corelarea ofertei TVET cu cererea pieţei muncii; 
- dezvoltarea de programe pentru menţinerea elevilor în educaţie şi prevenirea părăsirii 
timpurii a şcolii; 
- dezvoltarea unor pachete integrate pentru creşterea participării la învăţământul TVET a 
persoanelor care provin din  grupuri vulnerabile; 
- promovarea unei culturi a învăţării permanente; 
- asigurarea accesului cadrelor didactice din TVET la programe de reconversie 
profesională. 
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2.2	Analiza	mediului		intern	

2.2.1 Predarea	şi	învăţarea	
 

Oferta educaţională este elaborată în conformitate cu planurile şi programele aprobate de 
M.E.N., cu nevoile locale de dezvoltare socio-profesională, cerinţele pieţei muncii; în stabilirea 
orelor prevăzute în C.D.S. s-a ţinut cont de nevoile formulate de beneficiarii educaţiei.  

Prezentarea ofertei educaţionale se realizează în cadrul bursei ofertelor educaţionale 
desfăşurat anual la nivel judeţean, popularizarea în cadrul şcolilor generale, organizarea unei 
săptămâni a „porţilor deschise”, dar şi prin participarea şcolii la activităţi extracurriculare. 

În vederea eficientizării sale, procesul instructiv-educativ este atent monitorizat prin 
asistenţele efectuate la clasă, discuţiile cu cadrele didactice şi cu elevii, schimburi de experienţă 
la nivelul catedrelor. În urma analizelor efectuate, au rezultat următoarele concluzii: 

Ø În general, elevii sunt implicaţi activ în procesul de predare – învăţare; 
Ø Unii elevi nu învaţă suficient, obţinând rezultate sub posibilităţile lor intelectuale; 
Ø Majoritatea cadrelor didactice folosesc strategii didactice interactive; 
Ø Materialul didactic existent se utilizează în mod curent la ore; 
Ø Sistemul AEL nu se utilizează în suficientă măsură. 

 

Puncte tari 

Ø ofertă educaţională adaptată la nevoile de formare identificate pe piaţa muncii; 
Ø interes pentru realizarea unui învăţământ de calitate şi preocuparea permanentă pentru 

utilizarea metodelor active de învăţare; 
Ø utilizarea în lecţii a unei diversităţi de resurse și metode didactice; 
Ø imparţialitate şi promovarea egalităţii şanselor faţă de elevi; 
Ø adaptarea lecţiilor la nevoile elevilor; 
Ø încurajarea productivităţii, angajamentului, concentrării şi eforturilor elevilor; 
Ø încurajarea învăţării centrate pe elev; 
Ø utilizarea de strategii didactice diverse pentru a răspunde stilurilor individuale de învăţare 

ale elevilor, inclusiv a celor cu CES; 
Ø comunicare eficientă cu elevii; 
Ø oferirea în timp util a unui feed-back constructiv privind învăţarea şi progresul elevilor; 
Ø asigurarea unei evaluări riguroase, formative; 
Ø încurajarea elevilor în a-şi asuma responsabilitatea pentru propriul proces de învăţare; 
Ø organizarea de activităţi extracurriculare diversificate; 
Ø promovarea interculturalității. 

Puncte slabe 

Ø lipsa de stabilitate a cadrelor didactice care nu au statut de titular;  
Ø formalism în desfăşurarea unor activităţi; 
Ø implicarea insuficientă a unor cadre didactice în activitatea extracurriculară; 
Ø desfăşurarea unor cursuri exclusiv după metode tradiţionale de învăţare; 
Ø medii mici la examenul pentru admitere în clasa a IX-a;  
Ø utilizarea unui număr restrâns de tipuri de metode de evaluare. 
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2.2.2 Resurse	didactice	
 
 Activitatea instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat şi finanţarea cheltuielilor se 
desfăşoară având ca suport: 

Ø Legea Educației Nationale nr. 1/10.01.2011 cu modificările şi completările ulterioare 
Ø Ordinul M.E.N.C.S. nr. 5097/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare 

şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar cu modificările şi completările 
ulterioare 

Ø Ordinul M.E.N.5113/2014  pentru aprobarea Metodologiei  privind managementul riscurilor 
de corupție în cadrul M.E.N. și al instituțiilor și unităților subordonate/coordonate a căror 
activitate vizează învățământul preuniversitar 

Ø Ordin 5144/26.09.2014 cu privire la aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție în sectorul 
Educațional 

Ø OMEN 5294/08.10.2018 COD CADRU DE ETICĂ al personalului didactic din invățământul 
preuniversitar 

Ø OMECTS 5530/05.10.2011- privind aprobarea Regulamentului –cadru de organizare si 
funcționare a inspectoratelor scolare 

Ø OMECTS 5547/06.10.2011- cu privire la Regulamentul de inspectie al unitatilor de 
invatamant preuniversitar 

Ø OMENCS 3844/24.05.2016 -  cu privire la Regulamentul privind regimul actelor de studii 
si al documentele scolare gestionate de unitatile de invatamant preuniversitar 

Ø OMECTS 4865/16.08.2011-cu privire la aprobarea Normelor metodologice pt. stabilirea 
obligației didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele școlare, 
unitățile de învățământ,unitățile conexe, precum și a personalului de îndrumare și control 
din inspectoratele școlare și a personalului didactic din casele corpului didactic cu 
modificările și completările ulterioare; OMEN 6370/ 06.12.2012 completat de O.U.G 
NR.14/2013 ce modifică Legea Educației nr. 1/2011 la art. 263 

Ø Hotărârea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator 
funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în trepte sau grade profesionale 
imediat superioare a personaului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice + anexa la regulamentul-cadru cu modificările şi completările ulterioare 

Ø OMEN–5460./12.11.2018  metodologia privind mobilitatea personalului didactic pentru 
anul școlar 2019-2020 

Ø Ordinul Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului de control intern/managerial al 
entitatilor publice 

Ø OMEN 4619/2014-cu privire la Metodologia de organizare si functionare a consiliului de 
administratie din unitățile de învățământ cu modificările şi completările ulterioare 

Ø Ordinul MEN nr. 3.191/2019 privind structura anului şcolar 2019 - 2020  
Ø Legea nr. 29 /2010, completare a Legii nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în 

unităţile de învăţământ; 
Ø Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75 / 2005 privind asigurarea calității în educație, 

aprobată prin Legea nr. 87 / 2006; 
Ø HG nr.21/10.01.2007 privind standardele naționale de acreditare și evaluare periodică a 

unităților de învățământ 
Ø HG. Nr.1534/25.11.2008 privind standardele de referință și indicatorii de performanță 

pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar 
Ø Legea 53/2003-Codul Muncii – cu completările şi modificările ulterioare  
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Ø OMECTS 6143/01.11.2011-cu privire la aprobarea criteriilor de performanță pentru 
evaluarea cadrelor didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar,  
completat cu OMEN 3597/18.06.2014 

Ø OMECTS 4613/28.06.2012 privind modificarea Anexei 1 a OMECTS 6143/2011(graficul 
activităților de evaluare a cadrelor didactice) cu modificările și completările ulterioare prin 
OMEC Nr. 4247/2020  

Ø OMECI nr. 5132 / 2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte + Adresa MEN nr. 
38546/13.09.2017 Precizări cu privire la activitatea specifică funcției de diriginte în 
învățământul preuniversitar 

Ø OMECTS nr. 5562/07.10.2011 - metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaștere 
şi echivalare a creditelor profesionale transferabile 

Ø OMEN nr. 4.950/2019 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de 
bacalaureat 2020, modificat succesiv prin 

- Ordinul de ministru nr. 4.307/21.05.2020 + anexă: calendar prima sesiune 
- Ordinul de ministru nr. 4.441/02.06.2020 pentru modificarea și completarea 

ordinului ministrului educației naționale nr. 4.950/2019 privind organizarea și 
desfășurarea examenului național de Bacalaureat - 2020 + Anexă: Calendar 
etapă specială 

- Ordin nr. 4.341/27.05.2020 privind aprobarea Metodologiei pentru 
echivalarea/recunoaşterea nivelurilor de competenţă din cadrul probelor de 
evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale - examenul naţional de 
Bacalaureat 2020 + Norme metodologice de aplicare a ordinului nr. 4. 
341/27.05.2020 (pdf) 

Ø Ordin MEN nr. 4829/2018 privind organizarea si desfasurarea admiterii în învățământul 
liceal și profesional de stat pentru anul școlar 2019- 2020 

Ø Criterii generale de admitere în învăţământul postliceal - Anexa la OMECTS nr. 5346/07. 
09.2011 

Ø OMEN nr. 4435 / 21.10. 2014 privind aprobarea metodologiei de organizare şi 
desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii 
învăţământului profesional de 3 ani modificat și completat prin ORDIN nr. 4.321/2020  

Ø OMEN nr. 4434 /29.08.2014 privind aprobarea metodologiei de organizare şi 
desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învatamantului liceal, 
filiera tehnologică de 4 ani modificat și completat cu ORDIN nr. 4322/22 mai 2020 

Ø OMEN 5005 / 23.12.2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a 
examenului de certificare a calificarii profesionale a absolventilor invatamantului 
postliceal completat cu OMEC nr. 4.494 din 10 iunie 2020 

Ø Hotărârea Guvernului nr. 866/2008, privind aprobarea Nomenclatoarele calificărilor 
profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum 
şi durata de şcolarizare; 

Ø Hotărârea Guvernului nr. 1555 / 9.12.2009 pentru completarea hotărârii guvernului nr. 
866/2008, privind aprobarea Nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se 
asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare; 

Ø Hotărârea Guvernului nr.918 / 20.11.2013 privind aprobarea cadrului naţional al 
calificărilor 

Ø Hotărârea Guvernului 567/15.07.2015 pentru modificarea Hotărârea Guvernului nr.918 / 
20.11.2013 privind aprobarea cadrului naţional al calificărilor 

Ø Precizările MEN nr. 37380/10.09.2019 privind aplicarea Nomenclatoarele calificărilor 
profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum 
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şi ordinele de ministru în vigoare privind planurile de învăţământ şi programele şcolare 
pentru anul şcolar 2019-2020 

Ø Precizările MEN nr. 34070/06.07.2018 privind încadrarea personalului didactic care 
predă curriculumul de specialitate din cadrul ariei curriculare ”Tehnologii” 

Ø OMENCS nr. 4742/10.08.2016 pentru aprobarea Statutului Elevilor 
Ø OMENC:4959/18.08.2016 cu privire la aprobarea unor măsuri privind recunoaşterea 

autorizării, respectiv acreditării unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic pentru 
calificări profesionale de nivelurile 3 şi 4 al Cadrului naţionalal calificărilor 

Ø OMENCŞ 3742 /6.05.2016 privind aprobarea modelului suplimentului descriptiv la 
certificatul de calificare / certificatul de calificare profesională EUROPASS 

 Finanţarea unităţii şcolare se realizează din: 
Ø bugetul local care asigură cheltuielile pentru salarii, utilităţi, materiale şi obiecte de inventar, 

reparaţii curente, burse pentru elevi; 
Ø bugetul republican, care asigură finanţarea examenelor de grad, a programului „Bani 

pentru liceu”, a competiţiilor sportive la nivel interjudeţean; 
Ø venituri extrabugetare provenite din autofinanţare (încasări provenite din închirieri de spaţii, 

regii cantină, sponsorizări, activităţi cultural – educative ș.a.); 
 Proiectul de buget se fundamentează pe: 

Ø finanţarea proporţională cu numărul de elevi, pentru cheltuieli de personal, manuale şi 
burse; 

Ø finanţarea complementară pentru cheltuieli materiale, servicii, alocaţii şi pentru cheltuieli 
de capital. 

 Veniturile extrabugetare se înscriu în proiectul de venituri şi cheltuieli al activităţilor 
extrabugetare, pe surse, conform legii. Strategia de realizare şi gestionare a resurselor  
financiare extrabugetare se stabileşte în Consiliul de Administraţie.  
 Pilon important al învăţământului ploieştean, Liceul Tehnologic Energetic „Elie Radu” 
Ploieşti dispune de o bogată bază materială, reactualizată permanent, întreţinută de un colectiv 
inimos, conştient de importanţa acesteia în formarea competenţelor şi deprinderilor practico – 
aplicative într-o şcoală cu profil predominant tehnic. 

În componenţa construcţiei şcolare există următoarele clădiri: C1 post transformator, C2 
Magazie, C3 atelier mecanic, C4 hala turbină, C5 atelier electric, C6 cămin baieți, C7 laboratoare, 
C8 clădirea şcolii, C9 cabină poartă, C10 cantină, C11 cămin fete, C12 gospodărie anexă, C13-
14 PT punct termic, C15 sala de sport. Suprafaţa desfăşurată a clădirilor este de 10700 m.p., din 
care 1035 m.p. reprezintă suprafaţa sălilor de clasă. 
 Spaţiile din unitate se împart în spații de învăţământ (23 săli de clasă, 3 laboratoare, 9 
cabinete, o sală de sport, 6 ateliere şcolare), spaţii auxiliare (o cancelarie, un atelier întreţinere, 
o sală de bibliotecă dotată cu peste 30 000 de volume în cadrul CDI, CEAC), un teren de sport şi 
o sală de festivități 
 Cămin cu o capacitate de 100 de locuri. 
 Cantina şcolii are o capacitate de 500 de locuri. 
 Baza sportivă a şcolii este formată dintr-o sală de sport, dotată cu echipamente specifice 
şi un teren amenajat pentru practicarea jocurilor de baschet, volei, fotbal. 
 Serviciile medico-sanitare sunt asigurate de un cabinet medical prevăzut cu medic 
pediatru și asistent pediatrie. 
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Puncte tari 

Ø dotarea spaţiilor de învăţământ cu mobilier, echipamente şi mijloace didactice 
corespunzătoare; 

Ø existenţa unei baze sportive amenajată la standarde moderne; 
Ø calitatea spaţiilor şcolare şi încadrarea acestora în normele de igienă şcolară privind 

respectarea spaţiului prevăzut în normative, condiţii de iluminat şi încălzire, calitatea 
mobilierului şcolar;  

Ø asigurarea accesului la internet a diferitelor compartimente ale şcolii (cabinetele de 
informatică, cancelarie, laboratoare, bibliotecă, secretariat, contabilitate); 

Ø realizarea de venituri extrabugetare care pot fi folosite pentru amenajarea şi modernizarea 
bazei materiale; 

Ø dotarea atelierelor şi laboratoarelor este bună, având în vedere evoluţia rapidă a tehnicii; 
Ø realizarea din fonduri proprii a sălii de festivităţi. 

 

Puncte slabe 

Ø inexistenţa cabinetului de consiliere psihopedagogică; 
Ø fondurile băneşti nu sunt suficiente pentru achiziţionarea de materiale şi echipamente 

didactice moderne. 
Ø  

2.2.3 Rezultatele	elevilor	
 
În anul şcolar 2019-2020, rezultatele elevilor la examenele de absolvire au fost 

următoarele: 
Ø La examenul de bacalaureat, rata de promovabilitate a fost de 50% la acest procent 

participând absolvenţii din promoţia curentă învăţământ de zi, seral, frecvenţă redusă 
precum şi absolvenţii din promoţiile anterioare. În statistica realizată pentru promoţia 
curentă, rata de promovabilitate a fost de 54,14% . 

Ø La examenul de certificare a competenţelor profesionale situaţia pe niveluri a fost 
următoarea: la nivelul 3 și nivelul 4 procentul de promovabilitate a fost 100%.
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Liceul Tehnologic Energetic "Elie Radu" Ploieşti 
Rezultate concursuri/competiţii/olimpiade 2019-2020 

 
Aria curriculară: Limbă şi comunicare 

Disciplina Denumirea 
concursului Etapa Locul 

obţinut Elevul/a Profesor îndrumător 

Limba şi 
literatura 
română 

Povestile Cangurului Națională 

II 
Nițu George, Zănescu Eduard, Kipoz Ayșe, Botea Diana   Cojocaru Gina, Raluca Iagar, Boteanu 

Mădălina 

III 
Neagu Ionuț, Bîrsan Patricia, Țâncu Mircea, Dascălu Mihăiță, 

Grigore Cosmin, Manea Ana Maria, Cârlig Andreea, Cociu Roxana, 
Dedu Andreea, Hoescu Ștefan, Niță Cristina, Ene Natalia 

Iagăr Raluca, Ciudin Paula, Boteanu 
Mădălina, Mihalache Mihaela,Cojocaru 

Gina 
Lumea lui Caragiale Județeana II Mitrea Diana Boteanu Mădălina 

Limba engleza Festival-concurs 
Halloween  Locala 

  Costume -  
Premiul I  

Bogănescu Ştefan X E  Stan Roxana 
Dumitrache Mihai XII C  Maican Simona 

                  
Premiul II 

Zecheru Marius XI F  Vasilescu Libertina 
Prica Iulia XI C Lupu Gabriela 

                  
Premiul III   

Radu Alexandru IX D  Vasilescu Libertina 
Ene Rareş IX A  Stan Roxana 

                    
Menţiune 

Mateescu Denisa IX D  Vasilescu Libertina 
Bălănescu Claudia IX D  Vasilescu Libertina 

Dovleci - Premiul 
I 

Caloian Justin IX F  Vasilescu Libertina 
Păduraru Alexandru IX F  Vasilescu Libertina 
Bucurescu Tudor XII E  Vasilescu Libertina 

 Premiul II 
Şurliu Roberta XII E  Vasilescu Libertina 
Roman Ioana XIIE Vasilescu Libertina 
Neda Mihai IX F  Vasilescu Libertina 

                 Premiul 
III 

Aldea Andreea Ionela X A Vasilescu Libertina 
Harasim Adrian IX G Stan Roxana 
Dedu Ruxandra IX G  Stan Roxana 

                
Mentiune 

Pîrvuţ Eduard IX D  Vasilescu Libertina 
Dumitru-Dobre Paula IX D  Vasilescu Libertina 

 Postere - 
Premiul I 

Mancuţă Alexandru XI F  Vasilescu Libertina 
Niţă Cristina XII A  Vasilescu Libertina 
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Disciplina Denumirea 
concursului Etapa Locul 

obţinut Elevul/a Profesor îndrumător 

Cazacu Ruxandra X B Stan Roxana 
               Premiul 

II 
Plăiaşu Cristina XII E  Vasilescu Libertina 

Aldea Bianca+Damian Andreea X A  Vasilescu Libertina 
               Premiul 

III 
Minigote Alexandru XI B  Lupu Gabriela 

Bordei Oana+Prică Iulia XI C  Lupu Gabriela 

               
Mentiune 

Zamfir Mihai IX F  Vasilescu Libertina 
Mitrea Diana X A  Vasilescu Libertina 

Bălănescu Claudia IX D  Vasilescu Libertina 
Premiu special Sîrbu Irina XI H + Denciu Gabriela XI A Maican Simona 

Concursul naţional 
«Speak Out » 

Locala 

Scriere creativa IX-
X Premiul I  

Radu Roxana X A Vasilescu Libertina 
Danciu Antonio X A  Vasilescu Libertina 

Premiul II Neagu Andrei Călin X A  Vasilescu Libertina 
Dumitrescu Andreea Monica IX G Stan Roxana 

Premiul III  Bîrsan Patricia Maria Ioana IX B  Maican Simona 
Iancu Claudiu Stefan IX G Stan Roxana 

Menţiune Caloian Florin Iustin IX F  Vasilescu Libertina 
Ghizdăvescu Ioan Andrei IX C  Vasilescu Libertina 

Scriere creativa 
XI-XII  Premiul I Bratu-Bizinechi Alice Ioana XII A  Vasilescu Libertina 

 Premiul II 
Ianculescu Andrei XI F  Vasilescu Libertina 
Gîrbău Ana Maria XII A  Vasilescu Libertina 

Mărăcineanu Narcisa Georgiana XII D  Maican Simona 

                 Premiul 
III 

Brencu Gabriela Cristina XII A  Vasilescu Libertina 
Săcuiu Diana XII A  Vasilescu Libertina 

Pământaş Cristina Maria XII A  Vasilescu Libertina 
Monolog IX-X 

Premiul I                 Neagu Andrei Călin X A  Vasilescu Libertina 

Premiul II Mitrea Diana Ana Maria X A  Vasilescu Libertina 
Dumitrescu Andreea Monica IX G Stan Roxana 

Monolog XI-XII 
Premiul I Maracineanu Narcisa Georgiana XII D Maican Simona 

Județeană Scriere creativa 
XI-XII Mentiune    Săcuiu Diana XII A  Vasilescu Libertina 
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Disciplina Denumirea 
concursului Etapa Locul 

obţinut Elevul/a Profesor îndrumător 

Limba franceză 

Lire en fête județeană 

I Ţâncu Mircea Mihai (XA) Ivașcu Natalia  
I Călin Maria Elena Cristina (XII) Popescu Mădălina 
II Grigore Cosmin (XIB) Ivașcu Natalia  
II Minigote Alexandru (XIB) Ivașcu Natalia 
II Spătaru Ionuţ (XE) Porumb Georgiana 
II Dănilă Mihai Cristian (XE) Porumb Georgiana 
II Şurliu Roberta (XII) Lupu Gabriel 
III Constantin Matei Catalin (XE) Porumb Georgiana 
III Neagu Octavian Bogdan (IXD) Popescu Mădălina 

Mențiune Dumitru Andrei (XA) Ivașcu Natalia 
Mențiune Neagu Nicolae Cristian (XF) Porumb Georgiana 

Cangurul lingvist - limba 
franceză locală 

Mențiune Șerban Laura Mihaela (XIIF) Ivașcu Natalia 
Mențiune Bușă Gabriel Vlad (XIIC) Ivașcu Natalia 
Mențiune Miculeasa Alina Georgiana (XIIC) Ivașcu Natalia  
Mențiune Alecu Silvia Georgiana (XIIE) Lupu Gabriela 
Mențiune Roman Ioana (XIIE) Lupu Gabriela 
Mențiune Neagu Octavian Bogdan (IXD) Popescu Mădălina 
Mențiune Radu Denisa Valentina (IXF) Porumb Georgiana 

 
 

Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe 
 

Disciplina Denumirea concursului Etapa Locul obţinut Elevul/a Profesor îndrumător 

Matematică Concursul de matematică '' Elie Radu'', 
Ediţia a XVI-a Judeţeană 

III Vlad Lucian Popescu Vasile 
III Bold Razvan Frunza Mirela 

Chimie-Biologie 
Simpozionul  "Ştefan Ilie" ediția a II-a Judeţeană 

I Denciu Gabriela, Sîrbu Irina  Novinschi Angelica, Soare Elena  
M Șerban Maria, Voinea Ruxandra Novinschi Angelica    

  



40 
 

Aria curriculară: Educaţie fizică şi sport 
Disciplina Denumirea concursului Etapa Locul obţinut Elevul/a/Echipa Profesor îndrumător 

Educaţie fizică Olimpiada Națională a Sportului Școlar la 
Tenis de masă 

Județeană- II Radu Rebecca 10 Ap 
Pîrvu Letiția, Damian Florina III Pandele Alexandru 10 Ap 

 
Aria curriculară Tehnologii 

Disciplină/ Calificare Denumirea concursului Etapa Locul obţinut Elevul/a sau echipa de elevi Profesorul îndrumător 

Protecția mediului 
Concursul Național „O viață fără 
riscuri! Securitatea și sănătatea 

mea!”, Ediția VII  
Națională Mențiune Massimiliano Alessandro, Iordan 

Alexandru, Brasov  Paiş Costin ing. Otilia Radu 

Protecția mediului Conferința Studențească ”Chimie. 
Mediu. Energie”, Ediția I Națională Premiul “Pentru cea 

mai bună prezentare” 
Sîrbu Irina-Elena,  Sîrbu Andreea- 
Maria ing. Otilia Radu 

Informatica /Tic Concursul EmpowerSoft 
2020, Ediția VII Națională  

Premiul III 
Categoria: PAGINI 

WEB) 

Neagu Nicolae Marius, 
 Neagu Vasile Ion, 

 Georgescu Stefan Daniel  
Văsii Cristian 

Electric, electrotehnic, 
electromecanic 

Olimpiada la domeniile / clasele 
din aria curriculară Tehnologii 

Județeană I Gheorghe F. Nicolae Mihai 
ing. Mirițescu Ancuța, ing. Stoica 
Daniela, ing. Cojocaru Clarisa,  ms. 
Radu Vasilica, ms. Manole Lucian 

Electric, electrotehnic, 
electromecanic Județeană II Cocîrlea G.C. Costin Alexandru 

ing.Mirițescu Ancuța, ing. Nistor 
Gabriela, ing. Pleșea Mihaela,  ms. 
Manole Lucian 

Electric, electrotehnic, 
electromecanic Județeană III Botea S. Diana 

ing.Mirițescu Ancuța, ing. Stoica 
Daniela, ing. Pleșea Mihaela,  ing. 
Cojocaru Clarisa, ms. Manole Lucian,           
ms.Radu Vasilica 

Electric, electrotehnic, 
electromecanic Județeană I Dinu M. Adina Ancuța 

ing.Mirițescu Ancuța,  ing. Nistor 
Gabriela, ing. Pleșea Mihaela,  ms. 
Manole Lucian 

Electronică, automatizări, 
telecomunicații Județeană III Răducanu N.Andrei Cătălin  ing. Chiriță Doinița 

Electronică, automatizări, 
telecomunicații Județeană Mențiune Mocanu M.Marian Andrei  ing. Chiriță Doinița 

Mecanică Județeană Mențiune Petre Antonio ing. Arsenoiu Mihaela, ing. Vintilă 
Carmen 

Protecția mediului Județeană II Sîrbu Bianca ing. Otilia Radu 
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- Rata abandonului şcolar pe niveluri de învăţământ (Anexa 7). 

- Rata de promovare pe niveluri de învăţământ (Anexa 6). 

 

Puncte tari 

Ø Procent mare de promovabilitate la clasele terminale; 

Ø Procente ridicate de promovabilitate la examenele de certificare a competențelor 

profesionale; 

Ø Rezultate bune și foarte bune obținute la concursurile școlare locale, județene și 

naționale. 

 

Puncte slabe 

Ø Procent scăzut de promovare la examenul de bacalaureat; 
Ø Participare scăzută a elevilor la concursurile organizate la disciplinele de cultură 

generală 
 

2.2.4 Informarea,	consilierea	şi	orientarea	elevilor	
 
Procesul educaţional reprezintă un act de socializare, de culturalizare, de formare şi 

dezvoltare a personalităţii, dus la îndeplinire de echipa didactică. Aceste finalităţi se realizează 
preponderent la nivelul clasei de elevi, sub îndrumarea dirigintelui, ca mentor şi organizator al 
acestuia.  

Profesorul diriginte intervine în dezvoltarea personalităţii elevului, ajutat de consilierul 
pentru proiecte şi programe educative, consiliul profesorilor clasei, conducerea şcolii, care 
intervin complementar în procesul educaţional. 

Buna desfăşurare a activităţii de informare, consiliere şi orientare a elevilor, se bazează 
pe următoarele activităţi: 
-  organizarea claselor şi desfăşurarea şedinţelor cu părinţii,(toate clasele), septembrie-octombrie 
2019; 
-  organizarea de activităţi de consiliere şi orientare a elevilor cu sprijinul consilierilor CJAP 
AJOFM și a consilierului şcolar angajat prin proiectul ROSE ; 
-  organizarea de activităţi extracurriculare astfel: 
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Nr. 
crt. 

Denumirea activității 
educative Forma de organizare Resurse Indicatori de 

realizare 
Termen 

calendaristic 

1.  

Prevenirea Traficului 
de persoane 

Workshop 
Invitati  
Agentia Nationala 
pentru prevenirea 
traficului de persoane  

Clase 10D, 10E,11D,11C.10A 
Prof.: Tudor Laura, Negoită 
Basarab, Stan Cristina, 
Banescu Mariana, Arsenoiu 
Mihaela, Vasii Cristian 

chestionar  
PV al activităţii 

14,15.11.2019 

2.  
Ziua Internationala a 
Educatiei 

Activitate org de 
catedra de biologie si 
chimie 

Prof. Novischi Angelica, 
Marinescu Argentina 

foto 16.10.2019 

3.  
Noaptea cercetătorilor 
europeni, 

activitate organizată 
de Muzeul de Stiinţe 
ale Naturii din Ploieşti 

Prof. Ivaşcu N., Popescu M fotografii 28.09.2019 

4.  Ziua Europeana de 
Limbi Straine 

Prezentare de ppt si 
recitare de poezii 

Catedra de franceză, elevii 
claselor a 10B. 10G,11E,11F 

Fotografii 
Proces Verbal 

29 septembrie 
2018 

5.  
Ziua Educaţiei Diverse activităţi: 

vizionări filme, 
plimbari,act. sportiv 

 Toti profesori si elevii 
Clasa XII F- Novischi Angelica 

Fotografii 
 

04.10.2019 

6.  Ziua Holocaustului Prezentare ppt 
Film documentar 

Prof. Vasile Damiel,  Radu 
Ioana, Voicu Daniel, Elevii XII B 

 09.10.2019 

7.  
Let's Do It Romania ! Activitate de 

strangerea desurilor 
Novischi Angelica cu 9 elevi din 
clasa a XI-a  Fsi prof. Iagar 
Raluca cu clasa XII B.  

Proces verbal al 
activității 
fotografii 

15.09.2019 

8.  Festivalul halloween Diverse activitati Catedra de lb engleza Diplome  11.10.2018 
9.  Balul Bobocilor Hotel Central Elevii claselor a IX-a si diriginti Diplome, fotografii 08.11.2019 

10.  Concurs judeţean Lire 
en Fête 

CN Nichita Stănescu, 
Ploieşti 

Prof. Ivaşcu Natalia şi elevi din 
clasele IX, X, XI,XII 

Fotografii 
Diplome  

27.112019 

11.  

24 de ore de Realitate 
Climatică   

Primăria Municipiului 
Ploiești, în parteneriat 
cu Fundația 
Județeană pentru 
Tineret Prahova, 
Asociația STOP 
Poluării orașului 
Ploiești și 
reprezentanți naționali 
ai Climate Reality 
Leadership Corps 

elevi ai claselor a IX-a G si a 
XI-a H, coordonati de profesor 
Radu Otilia 

Fotografii 
Diplome  
 

21.11.2019 

12.  Concursul “Poveştile 
Cangurului” 

Catedra de Limba 
Romana 

Clase IX-X-XI 
 

fotografii 23.11.2019 

13.  Saptamana Educatiei 
Globale 

Work shopuri, excursii Elevi de la clasele IX-X-XI Fotografii 18-26.11.2019 

14.  Concurs Elie Radu de  
matematica 

Concurs  Elevi din CTER si liceele 
participante 

fotografii 8.12.2019 

15.  Ziua Naţională a 
Romaniei 

Activitate în cadrul 
liceului Elie Radu 

Catedra de istorie si elevii 
claselor IX-XII 

fotografii 29.11.2019 

16.  

Concursul Național „O 
viață fără riscuri! 
Securitatea și 
sănătatea mea! 

Liceul Tehnologic 
“Toma Socolescu” 
Ploiești concurs 

prof. ing. Otilia Radu, 
ing.Chiriță Doinița elevi ai 
claselor IX-XII 

Diplome si fotografii 30.11.2019 

17.  
Concursului de eseuri 
Am dreptul meu! 

Asociației Zonta Club 
Ploiești și a ISJ 
Prahova 

prof. ing. Otilia Radu, elevi ai 
claselor IX-XII 

Diplome si fotografii 18-26.11.2019 

18.  

Cea mai frumoasa 
clasa impodobită  cu 
ocazia Sarbatorilor de 
Craciun 

Liceul Tehnologic Elie 
Radu 
concurs 

Dirigintii si elevii şcolii Diplome si foto 1-17.12.2018 

19.  Colindam, colindam Colinde de Craciun Elevi de la clasele IX-X-XI  şi 
profesori 

fotografii 20.12.2018 

 



43 
 

Puncte tari 

Ø Activități extracurriculare diversificate; 

Ø Implicarea activă a elevilor și profesorilor în derularea acestor activități; 

Ø Rezultate bune și foarte bune obținute la concursurile școlare locale, județene și 

naționale; 

Puncte slabe 

Ø Lipsa de implicare a părinților în activitățile extracurriculare; 
Ø Lipsa fondurilor necesare organizării acestor activități. 

2.2.5 Calificări	şi	curriculum	
 
 Curriculum-ul reprezintă un concept cheie, atât în ştiinţele educaţiei, cât şi în cadrul 
practicilor educaţionale contemporane, precum şi întregul efort al şcolii de a crea şi de a atinge 
rezultatele dorite în şcoală şi în afara şcolii. 
 Curriculum-ul de bază sau curriculum-ul nucleu, este obligatoriu sub forma propusă de 
M.E.N. pentru întreg sistemul de învăţământ, indiferent de nivelul de şcolarizare, filieră, profilul şi 
specializarea şcolii. 
 Planul cadru rezultat prin modificarea ofertei iniţiale a M.E.N. în urma dezbaterii publice 
de către profesori, inspectorate, specialişti în domeniul ştiinţelor educaţiei, cuprinde ariile 
curriculare (limbă şi comunicare, matematică şi ştiinţe, om şi societate, arte, tehnologii, educaţie 
fizică şi sport, orientare şi consiliere), precum şi disciplinele corespunzătoare fiecărei arii şi 
numărul de ore alocat fiecărei discipline, respectiv fiecărei arii curriculare. 
 Curriculum-ul la decizia şcolii este rezultatul unui complex de acţiuni care vizează 
interacţiunea şi cooperarea între şcoală, elevi, părinţi, autorităţi locale şi agenţi economici. 
 Curriculum-ul la decizia şcolii este elaborat de comisia de curriculum care cuprinde şefii 
comisiilor metodice de specialitate şi este un organism decizional coordonat de consiliul de 
administraţie şi de directorul şcolii. 
 Pentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala dispune de întreg materialul curricular necesar: 
planuri de învăţământ, programe şcolare, manuale, etc.  
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SPECIALIZĂRI CLASE 2019-2020 
 

CLASA FILIERĂ PROFIL DOMENIUL 
PREGATIRII DE BAZĂ SPECIALIZARE PLANURI 

CADRU Nomenclator 
Programe 

scolare Cultura 
tehnica 

IXA TEORETICĂ REAL  MATEMATICĂ 
INFORMATICĂ 

OMECI 
3410/16.03.09 

  

IXB TEHNOLOGICĂ TEHNIC ELECTRONICĂ 
AUTOMATIZĂRI 

TEHNICIAN 
ELECTRONIST 

OMECI 
3411/16.03.09  

OMENCS 
4457/05.07.2016  
corelat cu OMEN 

3207/2019 

HG 1555/09.12.2009, 
H.G. 918/20.11.2013 

completată și 
modificată  cu 

H.G.567/15.07.2015 si 
HG 132/21.03.2018 și 

OMEN 
4421/27.08.2014 

OMENCS 
4457/05.07.2016, 

Anexele 1 si 3 

IXC TEHNOLOGICĂ TEHNIC ELECTRIC TEHNICIAN 
ELECTROTEHNIST 

OMECI 
3411/16.03.09  

OMENCS 
4457/05.07.2016  
corelat cu OMEN 

3207/2019 

HG 1555/09.12.2009, 
H.G. 918/20.11.2013 

completată și 
modificată  cu 

H.G.567/15.07.2015 si 
HG 132/21.03.2018 și 

OMEN 
4421/27.08.2014 

OMENCS 
4457/05.07.2016, 

Anexele 1 si 3 

IXD TEHNOLOGICĂ TEHNIC ELECTRIC TEHNICIAN 
ENERGETICIAN 

OMECI 
3411/16.03.09  

OMENCS 
4457/05.07.2016  
corelat cu OMEN 

3207/2019 

HG 1555/09.12.2009, 
H.G. 918/20.11.2013 

completată și 
modificată  cu 

H.G.567/15.07.2015 si 
HG 132/21.03.2018 și 

OMEN 
4421/27.08.2014 

OMENCS 
4457/05.07.2016, 

Anexele 1 si 3 

IXE TEHNOLOGICĂ TEHNIC ELECTROMECANICĂ TEHNICIAN 
ELECTROMECANIC 

OMECI 
3411/16.03.09  

OMENCS 
4457/05.07.2016  
corelat cu OMEN 

3207/2019 

HG 1555/09.12.2009, 
H.G. 918/20.11.2013 

completată și 
modificată  cu 

H.G.567/15.07.2015 si 
HG 132/21.03.2018 și 

OMEN 
4421/27.08.2014 

OMENCS 
4457/05.07.2016, 

Anexele 1 si 3 

IX F TEHNOLOGICĂ TEHNIC MECANICĂ 

TEHNICIAN 
MECANIC PENTRU 

ÎNTREŢINERE ŞI 
REPARAŢII 

OMECI 
3411/16.03.09  

OMENCS 
4457/05.07.2016  
corelat cu OMEN 

3207/2019 

HG 1555/09.12.2009, 
H.G. 918/20.11.2013 

completată și 
modificată  cu 

H.G.567/15.07.2015 si 
HG 132/21.03.2018 și 

OMEN 
4421/27.08.2014 

OMENCS 
4457/05.07.2016, 

Anexele 1 si 3 

IX G TEHNOLOGICĂ TEHNIC PROTECTIA 
MEDIULUI 

TEHNICIAN ECOLOG 
SI PROTECTIA 

CALITATII MEDIULUI 

OMECI 
3411/16.03.09  

OMENCS 
4457/05.07.2016  
corelat cu OMEN 

3207/2019 

HG 1555/09.12.2009, 
H.G. 918/20.11.2013 

completată și 
modificată  cu 

H.G.567/15.07.2015 si 
HG 132/21.03.2018 și 

OMEN 
4421/27.08.2014 

OMENCS 
4457/05.07.2016, 

Anexele 1 si 3 

IXAPROF 
DUAL 

  ELECTRIC 

ELECTRICIAN 
APARATE SI 

ECHIPAMENTE 
ELECTRICE ȘI 
ENERGETICE 

OMEN 
3152/24.02.2014  

OMENCS 
4457/05.07.2016 
corelat cu OMEN 

3207/2019 

HG 1555/09.12.2009 
Anexa 1 OMEN 

4435/29.08.2014, H.G. 
918/20.11.2013 
completată  și 
modificată cu 

H.G.567/15.07.2015 si 
HG 132/21.03.2018 

OMENCS 
4457/05.07.2016  

Anexele 4 și 6 

IXBPROF 
DUAL 

  ELECTROMECANICĂ FRIGOTEHNIST 

OMEN 
3152/24.02.2014  

OMENCS 
4457/05.07.2016 
corelat cu OMEN 

3207/2019 

HG 1555/09.12.2009 
Anexa 1 OMEN 

4435/29.08.2014, H.G. 
918/20.11.2013 
completată și 
modificată cu 

H.G.567/15.07.2015si 
HG 132/21.03.2018 

OMENCS 
4457/05.07.2016  

Anexele 4 și 6 

IX C PROF   ELECTRIC 
ELECTRICIAN 
EXPLOATARE 

JOASA TENSIUNE 

OMEN 
3152/24.02.2014  

OMENCS 
4457/05.07.2016 
corelat cu OMEN 

3207/2019 

HG 1555/09.12.2009 
Anexa 1 OMEN 

4435/29.08.2014, H.G. 
918/20.11.2013 
completată cu 

H.G.567/15.07.2015 si 
HG 132/21.03.2018 

OMENCS 
4457/05.07.2016  

Anexele 4 și 6 

IX D PROF   ELECTRIC ELECTRICIAN 
CONSTRUCTOR 

OMEN 
3152/24.02.2014  

OMENCS 
4457/05.07.2016 
corelat cu OMEN 

3207/2019 

HG 1555/09.12.2009 
Anexa 1 OMEN 

4435/29.08.2014, H.G. 
918/20.11.2013 
completată cu 

H.G.567/15.07.2015si 
HG 132/21.03.2018 

OMENCS 
4457/05.07.2016  

Anexele 4 și 6 

IX E PROF   ELECTRIC 

ELECTRICIAN 
APARATE SI 

ECHIPAMENTE 
ELECTRICE ȘI 
ENERGETICE 

OMEN 
3152/24.02.2014  

OMENCS 
4457/05.07.2016 
corelat cu OMEN 

3207/2019 

HG 1555/09.12.2009 
Anexa 1 OMEN 

4435/29.08.2014, H.G. 
918/20.11.2013 
completată și 
modificată cu 

OMENCS 
4457/05.07.2016  

Anexele 4 și 6 
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CLASA FILIERĂ PROFIL DOMENIUL 
PREGATIRII DE BAZĂ SPECIALIZARE PLANURI 

CADRU Nomenclator 
Programe 

scolare Cultura 
tehnica 

H.G.567/15.07.2015 si 
HG 132/21.03.2018 

XA TEORETICĂ UMANIST  FILOLOGIE OMECI 
3410/16.03.09 

  

XB TEHNOLOGICĂ TEHNIC ELECTRIC 
TEHNICIAN IN 

INSTALATII 
ELECTRICE 

OMECTS 
3081/27.01.10  

Anexa 2,  OMEN 
3915/18.05.2017 

corelat cu 
3207/2019 

HG 1555/09.12.2009, 
H.G. 918/20.11.2013 

completată și 
modificată  cu 

H.G.567/15.07.2015 si 
HG 132/21.03.2018 și 

OMEN 
4421/27.08.2014 

OMEN 
3915/18.05.2017 

Anexele 1 si 2 

XC TEHNOLOGICĂ TEHNIC ELECTRIC TEHNICIAN 
ELECTROTEHNIST 

OMECTS 
3081/27.01.10  

Anexa 2,  OMEN 
3915/18.05.2017 

corelat cu 
3207/2019 

HG 1555/09.12.2009, 
H.G. 918/20.11.2013 

completată și 
modificată  cu 

H.G.567/15.07.2015 si 
HG 132/21.03.2018 și 

OMEN 
4421/27.08.2014 

OMEN 
3915/18.05.2017 

Anexele 1 si 2 

XD TEHNOLOGICĂ TEHNIC ELECTRIC TEHNICIAN 
ENERGETICIAN 

OMECTS 
3081/27.01.10  

Anexa 2,  OMEN 
3915/18.05.2017 

corelat cu 
3207/2019 

HG 1555/09.12.2009, 
H.G. 918/20.11.2013 

completată și 
modificată  cu 

H.G.567/15.07.2015 si 
HG 132/21.03.2018 și 

OMEN 
4421/27.08.2014 

OMEN 
3915/18.05.2017 

Anexele 1 si 2 

XE TEHNOLOGICĂ TEHNIC ELECTROMECANICĂ TEHNICIAN 
ELECTROMECANIC 

OMECTS 
3081/27.01.10  

Anexa 2,  OMEN 
3915/18.05.2017 

corelat cu 
3207/2019 

HG 1555/09.12.2009, 
H.G. 918/20.11.2013 

completată și 
modificată  cu 

H.G.567/15.07.2015 si 
HG 132/21.03.2018 și 

OMEN 
4421/27.08.2014 

OMEN 
3915/18.05.2017 

Anexele 1 si 2 

X F TEHNOLOGICĂ TEHNIC MECANICĂ TEHNICIAN 
MECATRONIST 

OMECTS 
3081/27.01.10  

Anexa 2,  OMEN 
3915/18.05.2017 

corelat cu 
3207/2019 

HG 1555/09.12.2009, 
H.G. 918/20.11.2013 

completată și 
modificată  cu 

H.G.567/15.07.2015 si 
HG 132/21.03.2018 și 

OMEN 
4421/27.08.2014 

OMEN 
3915/18.05.2017 

Anexele 1 si 2 

X G TEHNOLOGICĂ TEHNIC MECANICĂ 

TEHNICIAN 
MECANIC PENTRU 

ÎNTREŢINERE ŞI 
REPARAŢII 

OMECTS 
3081/27.01.10  

Anexa 2,  OMEN 
3915/18.05.2017 

corelat cu 
3207/2019 

HG 1555/09.12.2009, 
H.G. 918/20.11.2013 

completată și 
modificată  cu 

H.G.567/15.07.2015 si 
HG 132/21.03.2018 și 

OMEN 
4421/27.08.2014 

OMEN 
3915/18.05.2017 

Anexele 1 si 2 

X H TEHNOLOGICĂ TEHNIC 
CONSTRUCŢII, 
INSTALAŢII ŞI 

LUCRĂRI PUBLICE 

TEHNICIAN 
INSTALATOR 

PENTRU 
CONSTRUCTII 

OMECTS 
3081/27.01.10  

Anexa 2,  OMEN 
3915/18.05.2017 

corelat cu 
3207/2019 

HG 1555/09.12.2009, 
H.G. 918/20.11.2013 

completată și 
modificată  cu 

H.G.567/15.07.2015 si 
HG 132/21.03.2018 și 

OMEN 
4421/27.08.2014 

OMEN 
3915/18.05.2017 

Anexele 1 si 2 

XAPROF   ELECTRONICA 
AUTOMATIZARI 

ELECTRONIST 
APARATE SI 

ECHIPAMENTE 

OMEN 
3152/24.02.2014  

OMEN 
3915/18.05.2017 
corelat cu OMEN 

3207/2019 

HG 1555/09.12.2009 
Anexa 1 OMEN 

4435/29.08.2014, H.G. 
918/20.11.2013 
completată  și 
modificată cu 

H.G.567/15.07.2015 si 
HG 132/21.03.2018 

OMEN  
3915/18.05.2017 

Anexele 3 si 4 

XBPROF   ELECTRIC 
ELECTRICIAN 
EXPLOATARE 

JOASA TENSIUNE 

OMEN 
3152/24.02.2014  

OMEN 
3915/18.05.2017 
corelat cu OMEN 

3207/2019 

HG 1555/09.12.2009 
Anexa 1 OMEN 

4435/29.08.2014, H.G. 
918/20.11.2013 
completată  și 
modificată cu 

H.G.567/15.07.2015 si 
HG 132/21.03.2018 

OMEN  
3915/18.05.2017 

Anexele 3 si 4 

XIA E-F TEORETICĂ REAL  MATEMATICĂ 
INFORMATICĂ 

OMECI 
3410/16.03.09 

  

XIB E-F TEHNOLOGICĂ TEHNIC ELECTRONICA 
AUTOMATIZARI 

TEHNICIAN ÎN 
AUTOMATIZĂRI 

OMECTS 
3753/09.02.2011 
Anexa 1  OMECI 
3412/16.03.2009 
Anexa 4     OMEN 
3500/29.03.2018 
corelat cu OMEN 

3207/2019 

H.G.866/13.08.2008 
HG 918/20.11.2013 

completată și 
modificată cu H.G. 

567/15.07.2015 si HG 
132/21.03.201 

OMEN 
3501/29.03.2018   

Anexa 1 

XIC E-F TEHNOLOGICĂ TEHNIC ELECTRIC 
TEHNICIAN IN 

INSTALATII 
ELECTRICE 

OMECTS 
3753/09.02.2011 
Anexa 1  OMECI 
3412/16.03.2009 

H.G.866/13.08.2008 
HG 918/20.11.2013 

completată și 
modificată cu H.G. 

OMEN 
3501/29.03.2018   

Anexa 1 
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CLASA FILIERĂ PROFIL DOMENIUL 
PREGATIRII DE BAZĂ SPECIALIZARE PLANURI 

CADRU Nomenclator 
Programe 

scolare Cultura 
tehnica 

Anexa 4     OMEN 
3500/29.03.2018 
corelat cu OMEN 

3207/2019 

567/15.07.2015 si HG 
132/21.03.201 

XID E-F TEHNOLOGICĂ TEHNIC ELECTRIC TEHNICIAN 
ELECTROTEHNIST 

OMECTS 
3753/09.02.2011 
Anexa 1  OMECI 
3412/16.03.2009 
Anexa 4     OMEN 
3500/29.03.2018 
corelat cu OMEN 

3207/2019 

H.G.866/13.08.2008 
HG 918/20.11.2013 

completată și 
modificată cu H.G. 

567/15.07.2015 si HG 
132/21.03.201 

OMEN 
3501/29.03.2018 

Anexa 1 

XIE F-E TEHNOLOGICĂ TEHNIC ELECTRIC TEHNICIAN 
ENERGETICIAN 

OMECTS 
3753/09.02.2011 
Anexa 1  OMECI 
3412/16.03.2009 
Anexa 4     OMEN 
3500/29.03.2018 
corelat cu OMEN 

3207/2019 

H.G.866/13.08.2008 
HG 918/20.11.2013 

completată și 
modificată cu H.G. 

567/15.07.2015 si HG 
132/21.03.201 

OMEN 
3501/29.03.2018 

XI F F-E TEHNOLOGICĂ TEHNIC ELECTROMECANICĂ TEHNICIAN 
ELECTROMECANIC 

OMECTS 
3753/09.02.2011 
Anexa 1  OMECI 
3412/16.03.2009 
Anexa 4     OMEN 
3500/29.03.2018 
corelat cu OMEN 

3207/2019 

H.G.866/13.08.2008 
HG 918/20.11.2013 

completată și 
modificată cu H.G. 

567/15.07.2015 si HG 
132/21.03.201 

OMEN 
3501/29.03.2018 

XI G E-F TEHNOLOGICĂ TEHNIC MECANICĂ TEHNICIAN 
MECATRONIST 

OMECTS 
3753/09.02.2011 
Anexa 1  OMECI 
3412/16.03.2009 
Anexa 4     OMEN 
3500/29.03.2018 
corelat cu OMEN 

3207/2019 

H.G.866/13.08.2008 
HG 918/20.11.2013 

completată și 
modificată cu H.G. 

567/15.07.2015 si HG 
132/21.03.201 

OMEN 
3501/29.03.2018  

Anexa 1 

XI H F-E TEHNOLOGICĂ 

RESURSE 
NATURALE 

SI 
PROTECTIA 
MEDIULUI 

PROTECTIA 
MEDIULUI 

TEHNICIAN ECOLOG 
SI PROTECTIA 

CALITATII MEDIULUI 

OMECTS 
3753/09.02.2011 
Anexa 1  OMECI 
3412/16.03.2009 
Anexa 4     OMEN 
3500/29.03.2018 
corelat cu OMEN 

3207/2019 

H.G.866/13.08.2008 
HG 918/20.11.2013 

completată și 
modificată cu H.G. 

567/15.07.2015 si HG 
132/21.03.201 

OMEN 
3501/29.03.2018  

Anexa 1 

XIAPROF 
E-F 

  ELECTRIC 
ELECTRICIAN 
EXPLOATARE 

JOASA TENSIUNE 

OMEN 
3152/24.02.2014  

OMEN 
3500/29.03.2018 
corelat cu OMEN  

3207/2019 

HG 1555/09.12.2009 
Anexa 1 OMEN 

4435/29.08.2014, H.G. 
918/20.11.2013 
completată  și 
modificată cu 

H.G.567/15.07.2015 si 
HG 132/21.03.2018 

OMEN 
3501/29.03.2018 

XIBPROF 
E-F 

  ELECTRIC ELECTRICIAN 
CONSTRUCTOR 

OMEN 
3152/24.02.2014  

OMEN 
3500/29.03.2018 
corelat cu OMEN  

3207/2019 

HG 1555/09.12.2009 
Anexa 1 OMEN 

4435/29.08.2014, H.G. 
918/20.11.2013 
completată  și 
modificată cu 

H.G.567/15.07.2015 si 
HG 132/21.03.2018 

OMEN 
3501/29.03.2018 

XIIA E-F TEORETICĂ UMANIST  FILOLOGIE OMECI 
3410/16.03.09 

  

XIIB E-F TEHNOLOGICĂ TEHNIC ELECTRONICA 
AUTOMATIZARI 

TEHNICIAN 
ELECTRONIST 

OMECTS 
3753/09.02.2011 

Anexa 1 art.2  
OMECI 

3412/16.03.09 
Anexa 4; OMEN 
3500/29.03.2018 
corelat cu OMEN 

3207/2019 

H.G.866/13.08.2008 
HG 918/20.11.2013 

completată și 
modificată cu H.G. 

567/15.07.2015 si HG 
132/21.03.201 

OMEN 
3501/29.03.2018 

Anexa 2 

XIIC E-F TEHNOLOGICĂ TEHNIC ELECTRIC 
TEHNICIAN IN 

INSTALATII 
ELECTRICE 

OMECTS 
3753/09.02.2011 

Anexa 1 art.2  
OMECI 

3412/16.03.09 
Anexa 4; OMEN 
3500/29.03.2018 
corelat cu OMEN 

3207/2019 

H.G.866/13.08.2008 
HG 918/20.11.2013 

completată și 
modificată cu H.G. 

567/15.07.2015 si HG 
132/21.03.201 

OMEN 
3501/29.03.2018 

Anexa 2 

XIID E-F TEHNOLOGICĂ TEHNIC ELECTRIC TEHNICIAN 
ELECTROTEHNIST 

OMECTS 
3753/09.02.2011 

Anexa 1 art.2  
OMECI 

3412/16.03.09 
Anexa 4; OMEN 
3500/29.03.2018 
corelat cu OMEN 

3207/2019 

H.G.866/13.08.2008 
HG 918/20.11.2013 

completată și 
modificată cu H.G. 

567/15.07.2015 si HG 
132/21.03.201 

OMEN 
3501/29.03.2018 

Anexa 2 
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CLASA FILIERĂ PROFIL DOMENIUL 
PREGATIRII DE BAZĂ SPECIALIZARE PLANURI 

CADRU Nomenclator 
Programe 

scolare Cultura 
tehnica 

XII E F-E TEHNOLOGICĂ TEHNIC ELECTRIC TEHNICIAN 
ENERGETICIAN 

OMECTS 
3753/09.02.2011 

Anexa 1 art.2  
OMECI 

3412/16.03.09 
Anexa 4; OMEN 
3500/29.03.2018 
corelat cu OMEN 

3207/2019 

H.G.866/13.08.2008 
HG 918/20.11.2013 

completată și 
modificată cu H.G. 

567/15.07.2015 si HG 
132/21.03.201 

OMEN 
3501/29.03.2018 

Anexa 2 

XII F F-E TEHNOLOGICĂ TEHNIC ELECTROMECANICĂ TEHNICIAN 
ELECTROMECANIC 

OMECTS 
3753/09.02.2011 

Anexa 1 art.2  
OMECI 

3412/16.03.09 
Anexa 4; OMEN 
3500/29.03.2018 
corelat cu OMEN 

3207/2019 

H.G.866/13.08.2008 
HG 918/20.11.2013 

completată și 
modificată cu H.G. 

567/15.07.2015 si HG 
132/21.03.201 

OMEN 
3501/29.03.2018 

Anexa 2 

XII G E-F TEHNOLOGICĂ TEHNIC MECANICĂ 

TEHNICIAN 
MECANIC PENTRU 

ÎNTREŢINERE ŞI 
REPARAŢII 

OMECTS 
3753/09.02.2011 

Anexa 1 art.2  
OMECI 

3412/16.03.09 
Anexa 4; OMEN 
3500/29.03.2018 
corelat cu OMEN 

3207/2019 

H.G.866/13.08.2008 
HG 918/20.11.2013 

completată și 
modificată cu H.G. 

567/15.07.2015 si HG 
132/21.03.201 

OMEN 
3501/29.03.2018 

Anexa 2 

XII H F-E TEHNOLOGICĂ TEHNIC 
CONSTRUCŢII, 
INSTALAŢII ŞI 

LUCRĂRI PUBLICE 

TEHNICIAN 
INSTALATOR 

PENTRU 
CONSTRUCTII 

OMECTS 
3753/09.02.2011 

Anexa 1 art.2  
OMECI 

3412/16.03.09 
Anexa 4; OMEN 
3500/29.03.2018 
corelat cu OMEN 

3207/2019 

H.G.866/13.08.2008 
HG 918/20.11.2013 

completată și 
modificată cu H.G. 

567/15.07.2015 si HG 
132/21.03.201 

OMEN 
3501/29.03.2018 

Anexa 2 

XIAS TEHNOLOGICĂ TEHNIC ELECTRIC TEHNICIAN 
ELECTROTEHNIST 

OMEdC 
4051/24.05.06 

H.G.866/13.08.2008 
HG 918/20.11.2013 

completată și 
modificată cu H.G. 

567/15.07.2015 si HG 
132/21.03.201 

 

XIIAS TEHNOLOGICĂ TEHNIC ELECTRIC TEHNICIAN 
ELECTROTEHNIST 

OMEdC 
4051/24.05.06; 

OMEN 
3500/29.03.2018 

Anexa 1 

H.G.866/13.08.2008 
HG 918/20.11.2013 

completată și 
modificată cu H.G. 

567/15.07.2015 si HG 
132/21.03.201 

OMEN 
3501/29.03.2018 

Anexa 1 

XIIIAS E-F TEHNOLOGICĂ TEHNIC ELECTRIC TEHNICIAN 
ELECTROTEHNIST 

OMEdC 
4051/24.05.06; 

OMECI 
3423/18.03.2009  

Anexele 2 și 4  
corelat cu OMEN 

3207/2019 

H.G.866/13.08.2008 
HG 918/20.11.2013 

completată și 
modificată cu H.G. 

567/15.07.2015 si HG 
132/21.03.201 

OMEC 
3172/30.01.2006 

IXAFR TEORETICĂ UMANIST  FILOLOGIE 
OMEdC 

4051/24.05.06;Cf. 
preciz 3410/2009, 

art 14(2) 

  
IXBFR TEORETICĂ UMANIST  FILOLOGIE   

XAFR E-F TEORETICĂ UMANIST  FILOLOGIE   
XIAFR E-F TEORETICĂ UMANIST  FILOLOGIE   
XIIAFR E-F TEORETICĂ UMANIST  FILOLOGIE   
XIIIAFR E-F TEORETICĂ UMANIST  FILOLOGIE   

 

CLASA DOMENIUL CALIFICAREA 
 ( Nivel 3 avansat) PLANURI CADRU HOTARÂRE DE GUVERN Programe 

școlare 

IIAM ENERGETIC 

MAISTRU 
ELECTRICIAN 

CENTRALE, STAŢII ŞI 
REŢELE ELECTRICE 

OMECT 
1847/29.08.2007 

HG 866/13.08. 20;HG 918/20.11.2013 
completată și modificată cu 

H.G.567/15.07.2015H.G.132/21.03.20
18 

OMECT 
1847/29.08.

2007 

I APL INFORMATIC
Ă 

ANALIST 
PROGRAMATOR 

OMECI nr. 
4857/31.08.2009 

HG 866/13.08. 2008; HG 
918/20.11.2013 completată și 

modificată cu H.G.567/15.07.2015    
H.G.132/21.03.2018 

OMECI nr. 
4857/31.08.

2009 

II APL INFORMATIC
Ă 

ANALIST 
PROGRAMATOR 

OMECI nr. 
4857/31.08.2009 

HG 866/13.08. 2008; HG 
918/20.11.2013 completată și 

modificată cu H.G.567/15.07.2015    
H.G.132/21.03.2018 

OMECI nr. 
4857/31.08.

2009 
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Oferta C.D.Ș./C.D.L  aprobată pentru anul şcolar 2019-2020 

Nr. 
Crt Aria curiculară Disciplina/denumirea opţionalelor Tip 

opțional Clasa 

1.  Tehnologii Informatică Aprofundare IX A 

2.  Tehnologii CDL - Organizarea locului de muncă în 
domeniu Disciplină nouă IXB 

3.  Tehnologii CDL - Organizarea locului de muncă în 
domeniu Disciplină nouă IXC 

4.  Tehnologii CDL - Organizarea locului de muncă în 
domeniu Disciplină nouă IXD 

5.  Tehnologii CDL - Organizarea locului de muncă în 
domeniu Disciplină nouă IXE 

6.  Tehnologii CDL - Organizarea locului de muncă în 
domeniu Disciplină nouă IXF 

7.  Tehnologii CDL - Organizarea locului de muncă în 
domeniu Disciplină nouă IXG 

8.  Tehnologii CDL - Organizarea locului de muncă în 
domeniu Disciplină nouă IXH 

9.  Tehnologii CDL - Organizarea locului de muncă în 
domeniu Disciplină nouă IXAprofesionala 

10.  Tehnologii CDL - Organizarea locului de muncă în 
domeniu Disciplină nouă IXBprofesionala 

11.  Tehnologii CDL - Organizarea locului de muncă în 
domeniu Disciplină nouă IXcprofesionala 

12.  Tehnologii CDL - Organizarea locului de muncă în 
domeniu Disciplină nouă IXdprofesionala 

13.  Tehnologii CDL - Organizarea locului de muncă în 
domeniu Disciplină nouă IXeprofesionala 

14.  Limbă și comunicare Limba și literatura română Aprofundare IXA 
15.  Tehnologii CDL - Aplicații practice în domeniu Disciplină nouă X B 
16.  Tehnologii CDL - Aplicații practice în domeniu Disciplină nouă X C 
17.  Tehnologii CDL - Aplicații practice în domeniu Disciplină nouă X D 
18.  Tehnologii CDL - Aplicații practice în domeniu Disciplină nouă X E 
19.  Tehnologii CDL - Aplicații practice în domeniu Disciplină nouă X F 
20.  Tehnologii CDL - Aplicații practice în domeniu Disciplină nouă X G 
21.  Tehnologii CDL - Aplicații practice în domeniu Disciplină nouă X H 
22.  Tehnologii CDL - Aplicații practice în domeniu Disciplină nouă XAPROF 
23.  Tehnologii CDL - Aplicații practice în domeniu Disciplină nouă XBPROF 
24.  Matematică și științe Matematică Aprofundare XIA 25.  Tehnologii Informatică Aprofundare 
26.  Tehnologii CDL - Circuite de bază în electronică Disciplină nouă XI B 

27.  Tehnologii CDL - Monitorizarea instalațiilor și 
echipamentelor electrice  Disciplină nouă XI C 

28.  Tehnologii CDL - Mentenanța instalațiilor 
electroenergetice Disciplină nouă XI D 

29.  Tehnologii CDL - Protecția instalațiilor 
electroenergetice Disciplină nouă XI E 

30.  Tehnologii CDL - Monitorizarea instalațiilor și 
echipamentelor electromecanice Disciplină nouă XI F 

31.  Tehnologii CDL - Mentenanța sistemelor tehnice Disciplină nouă XI G 
32.  Tehnologii CDL - Circuite de bază în electronică Disciplină nouă XI H 

33.  Tehnologii CDL - Întreţinerea echipamentelor 
electrice Disciplină nouă XI A profesionala 

34.  Tehnologii CDL - Întreţinerea echipamentelor 
electrice Disciplină nouă XI B profesionala 

35.  Limba si comunicare Limba si literatura romana / 
Argumentarea. Teorie și practică Extindere XII A 

36.  Om si societate Geografie Aprofundare 
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Nr. 
Crt Aria curiculară Disciplina/denumirea opţionalelor Tip 

opțional Clasa 

37.  Om si societate Istorie Aprofundare 
38.  Om si societate Geografie Aprofundare 
39.  Tehnologii CDL - Tehnologii moderne în domeniu Disciplină nouă XII B 

I Tehnologii CDL - Tehnologii moderne în domeniu Disciplină nouă XII C 
40.  Tehnologii CDL - Tehnologii moderne în domeniu Disciplină nouă XII D 
41.  Tehnologii CDL - Tehnologii moderne în domeniu Disciplină nouă XII E 
42.  Tehnologii CDL - Tehnologii moderne în domeniu Disciplină nouă XII F 
43.  Tehnologii CDL - Tehnologii moderne în domeniu Disciplină nouă XII G 
44.  Tehnologii CDL - Tehnologii moderne în domeniu Disciplină nouă XII H 
45.  Tehnologii CDL - Tehnologii moderne în domeniu Disciplină nouă XII A SERAL 

46.  Tehnologii Automatizarea sistemelor de acţionare 
electrică Disciplină nouă XIII A SERAL 

47.  Tehnologii Elemente de comandă numerică Disciplină nouă 
48.  Limba si comunicare Limba si literatura romana Aprofundare IX A FR 
49.  Limba si comunicare Limba si literatura romana Aprofundare IX B FR 
50.  Limba si comunicare Limba si literatura romana Aprofundare XAFR 
51.  Limba si comunicare Limba si literatura romana Aprofundare 

XI AFR 52.  Om si societate Sociologie Aprofundare 
53.  Om si societate Economie Aprofundare 
54.  Limba si comunicare Limba si literatura romana Aprofundare XII AFR 55.  Om si societate Filosofie Aprofundare 
56.  Limba si comunicare Limba si literatura romana Aprofundare 

XIII A FR 57.  Om si societate Istorie Aprofundare 
58.  Om si societate Filosofie Aprofundare 
59.  Om si societate Geografie Aprofundare 

 
Puncte tari 

Ø Ofertă educaţională adaptată la nevoile de formare identificate pe piaţa muncii; 
Ø CDȘ în concordanţă cu nevoile şi interesele elevilor;  
Ø Pentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala dispune de întregul material curricular (planuri 

de învăţământ şi programe şcolare, Standarde de pregătire profesională - SPP, auxiliare 
curriculare, manuale, materiale de învăţare etc.). 

Ø Existenţa unor programe de formare profesională continuă a adulţilor  
 

Puncte slabe 
 

Ø Interesul scăzut faţă de programele de formare profesională continuă a adulţilor. 
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2.2.6 Resurse	materiale	şi	umane	
 
An şcolar 2019-2020 
 

 Calificaţi Necalificaţi Titulari Suplinitori 
Prof. cultură generală 42 9 - 
Prof. disc. Tehnologice 20 5 - 

Maiştri 5 5 - 
Total 67 19 - 
 
 

 

Personal didactic auxiliar – 10,5 posturi, din care: 
• 1 post secretar şef,  
• 1,5 posturi secretar,  
• 1 post ajutor analist programator, 
• 1 post contabil şef, 
• 1 post contabil,  

• 1 post laborant,  
• 1 post pedagog, 
• 1 post supraveghetor noapte 
• 1 post bibliotecar,  
• 1 post administrator patrimoniu 

 
Personal nedidactic – 21 posturi, din care: 

• 3 posturi muncitor calificat 
întreţinere,  

• 2 posturi bucătar, 
• 9 posturi îngrijitor 

• 4 posturi paznic,  
• 2,5 posturi muncitor necalificat  
• 0,5 post magaziner 

 
Puncte tari 

 
Ø ponderea cadrelor didactice cu performanţe în activitatea didactică este mare; 
Ø relaţiile interpersonale existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis, 

stimulativ; 
Ø buna delimitare a responsabilităţilor cadrelor didactice, prin existenta comisiilor de 

activităţi şi buna coordonare a acestora; 
Ø ameliorarea relaţiei profesor-elev prin intermediul Consiliului elevilor; 
Ø buna participare la cursuri de formare şi perfecţionare organizate de C.C.D. Prahova şi 

alţi furnizori de formare. 
 

Puncte slabe 
Ø slaba implicare a părinţilor în educaţia elevilor; 
Ø lipsa unui cabinet de asistență psihopedagogică; 
Ø conservatorismul unor cadre didactice privind aspecte precum: organizarea şi 

desfăşurarea lecţiilor, centrarea activităţii didactice pe nevoile elevului, informatizarea 
învăţământului  etc. 
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2.2.7 Parteneriate	şi	colaborări	
Liceul Tehnologic Energetic „Elie Radu” Ploieşti are o bună colaborare cu factorii de 

decizie de la nivelul Primăriei şi Consiliului Local în ceea ce priveşte alocarea fondurilor necesare 
întreţinerii, reparării şi modernizării spaţiilor de învăţământ. 
 Schimburile de experienţă, efectuarea instruirii practice şi încadrarea în muncă a 
absolvenţilor noştri, sunt posibile graţie relaţiilor de parteneriat cu diferiţi agenţi economici 
 Buna desfăşurare şi diversificarea activităţilor extracurriculare se datorează colaborării cu 
instituţii culturale de prestigiu: Universitatea Petrol-Gaze Ploiești, Facultatea de inginerie a 
Instalațiilor București, Biblioteca Județeană Nicolae Iorga, Alianța Franceză din Ploiești, Muzeul 
Județean de Științele Naturii Prahova, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie, Muzeul Ceasului, 
Muzeul Petrolului, Filarmonica Paul Constantinescu, Teatrul Toma Caragiu, Casa de Cultură a 
Sindicaterlor ș.a. 
 Părinţii, organizaţi în comitete, la nivelul claselor şi în Consiliul reprezentativ, la nivelul 
şcolii, se implică în activităţile educative şi contribuie la buna organizare a unor acţiuni şcolare şi 
extraşcolare. 
 Școala stabilește de asemenea legături cu Poliţia de Proximitate, Jandarmeria, 
Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă în vederea asigurării siguranţei elevilor, 
combaterii delincvenţei juvenile şi participării eprezentanţilor acestor instituţii la orele de consiliere 
şi orientare. 
 

Puncte tari 
 

Ø organizarea de către Comisia diriginţilor a unor întâlniri semestriale cu reprezentanţi ai 
autorităţilor locale în scopul prevenirii delincvenţei juvenile; 

Ø desfăşurarea unor programe educaţionale în parteneriat cu Primăria, I.S.J., agenţi 
economici; 

Ø întâlniri semestriale cu Consiliul reprezentativ al părinţilor, suplimentate de consultaţii 
individuale cu părinţii; 

Ø contacte cu diverse instituţii prilejuite de activităţi extracurriculare (excursii, vizite la 
muzee, vizionări de spectacole, acţiuni caritabile) introduc elevii în mediul comunitar şi 
contribuie la socializarea lor;  

Ø colaborări cu agenţii economici în vederea susţinerii practicii elevilor: SOCIETATEA DE 
DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD S.A.– SUCURSALA PLOIEŞTI, 
SC PSM ENERGOCONSTRUCŢII S.R.L., CONPET SA, SC PECEF TEHNICA S.R.L., SC 
CALSONIC KANSEI ROMÂNIA S.R.L. PLOIEŞTI, SC RUXO SERVICE CONSTRUCT S.R.L., 
S.C. TIAB S.A., SC AMPLO SA PLOIEŞTI, REGIA AUTONOMĂ DE SERVICII PUBLICE 
PLOIEȘTI, S.C.M. TROMET S.A. 

Puncte slabe 
 

Ø insuficienta colaborare şcoală – familie 
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2.3	Analiza	SWOT	
 

Puncte tari  Puncte slabe  

- ocuparea tuturor catedrelor din şcoală cu 
cadre didactice calificate 

- deschiderea spre nou a cadrelor didactice 
- existenţa unor formatori judeţeni în şcoală 
- experienţa cadrelor didactice în proiectarea 

didactică, management educaţional şi 
derulări de programe 

- baza materială corespunzătoare 
desfăşurării procesului educaţional 

- oferta educaţională a şcolii este adaptată 
nevoilor de formare ale elevilor 

- conectarea la internet 
- rezultate bune la concursurile școlare 

județene și naționale 
- proiectul ROSE în derulare în şcoală 
- biblioteca cu un fond de carte vast. 
- realizarea centrului de documentare şi 

informare 
- - organizarea în școală a unor cursuri de 

formare continuă pentru profesori 

- fluctuația cadrelor didactice care 
nu sunt titulare 

- formalism în desfăşurarea unor 
activităţi 

- utilizarea unor metode 
inadecvate de către către 
anumite cadre didactice 

- scăderea procentului de 
promovabilitate la Bacalaureat 
 

Oportunități Amenințări 
- legislaţie care susţine reforma în şcoală 
- oferta largă de cursuri de formare 

organizate de I.S.J., C.C.D., O.N.G.-uri 
- atragere de fonduri extrabugetare 
- parteneriate cu agenţii economici de profil 
- colaborare cu Universitatea de Petrol și 

Gaze, Universitatea Politehnică București, 
Universitatea Valahia Târgoviște, 

- oferte de proiecte europene (ERASMUS, 
Comenius etc ) 

- sprijin din partea comunităţii locale 
(primărie, biserică, poliţie etc.) 

- legislaţie financiară restrictivă 
- retribuţia necorespunzătoare a 

cadrelor didactice 
- dificultăţi în realizarea 

parteneriatelor 
- finanţarea prin bugetul local nu 

acoperă toate cheltuielile 
necesare 

- reducerea indicelui demografic 
- rata crescută a absenteismului, 

din cauza situaţiei financiare 
precare a părinţilor 
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2.4	Rezumatul	aspectelor	principale	care	necesită	dezvoltare	(priorităţi	şi	
obiective	generale)	
 
Prioritatea 1.  
Implementarea Sistemului Naţional de Asigurare a Calităţii. 
 
Prioritatea 2.  
Conceperea şcolii ca furnizor de servicii educaţionale în care elevul să fie implicat în 
construirea propriului traseu de învăţare. 
 
Prioritatea 3.  
Formarea profesională continuă a resurselor umane. 
 
Prioritatea 4.  
Sporirea calităţii actului educaţional prin creşterea performanţelor şcolare ale elevilor şi 
reducerea cazurilor de indisciplină, absenteism şi abandon şcolar. 
 
Prioritatea 5.  
Corelarea ofertei şcolare cu cererea existentă pe piaţa muncii, prin includerea în planul 
de şcolarizare a domeniilor prioritare la nivel local şi regional.  
 
Prioritatea 6.  
Dezvoltarea bazei materiale a şcolii prin modernizarea celei existente şi dotarea cu 
echipamente didactice pentru domeniile de calificare noi. 
 
Prioritatea 7.  
Eficientizarea relaţiilor parteneriale existente şi dezvoltarea de parteneriate noi. 
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Partea	a	III-a	–Planul	operațional	
	 3.1	Obiectivele	specifice	şi	ţintele	şcolii	
	 3.2	Acţiuni	pentru	şcoală	
	 3.3	Finanţarea	planului	
 

PRIORITATEA  1 : Implementarea Sistemului Naţional de Asigurare a Calităţii   
Obiectiv: Ridicarea nivelului calitativ al procesului de învăţământ şi eficientizarea activităţii manageriale. 
Ţinta: Asigurarea calităţii procesului de predare-învăţare pentru a satisface aşteptările şi exigenţele beneficiarilor 

interni şi externi (elevi, părinţi, profesori, angajatori) 
În societatea contemporană, şcoala ca instituţie a cunoaşterii, deţine o poziţie fundamentală. Măsura dezvoltării unei societăţi este relevată nu numai de indicatori economici şi 
de calitatea  vieţii, ci şi de cei care privesc educaţia şi calitatea şcolii, indicatori referitori la modul de organizare a cunoaşterii şi a învăţării, de tipurile de performanţe aşteptate, 
de calitatea activităţii educative. Revoluţia cunoaşterii redefineşte educaţia dezvoltării şi pune educaţia, împreună cu capitalul uman şi intelectual,  cu cel instituţional şi social, în 
contul strategiilor de dezvoltare. O educaţie performantă are menirea de a elimina decalajul dintre cunoaşterea existentă şi cea aplicată de a asigura progresul social.  

Acţiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate aşteptate  
Data până la 
care vor fi 
finalizate 

Persoana/ persoane 
responsabile 

Parteneri Cost Sursa de 
finanţare 

Dezvoltarea culturii calității la nivelul unității 
școlare; 
Popularizarea principiilor asigurării calităţii 
şi educaţiei în rândul personalului şcolii; 
Creșterea funcționalității CEAC. 

Implicarea cadrelor didactice care au 
absolvit cursuri de formare în 
implementarea sistemului de asigurare 
a calităţii învăţământului 

Oct. 2020 Director 
Responsabilul 
comisiei pentru 
evaluarea şi 
asigurarea calităţii. 

I.S.J.,  
Consiliul 
local   

Implementarea tehnicilor de evaluare şi 
asigurare a calităţii în activitatea instructiv-
educativă 

Asigurarea unui climat educaţional 
favorabil obţinerii performanţelor 

Permanent Membrii C.A. 
Responsabilul 
Comisiei pentru 
evaluarea şi 
asigurarea calităţii 

I.S.J, 
Consiliul 
Local, Agenţi 
economici 

 

Buget 
local 
Venituri 
extrabu- 
getare 

Asigurarea ataşamentului profesorilor 
debutanţi faţă de cultura organizaţională a 
şcolii 

Activitate de mentorat şi consiliere a 
cadrelor didactice debutante, realizată 
la nivelul fiecărei catedre 

Permanent Responsabili arii 
curriculare 

I.S.J., 
C.C.D., 
Profesori 
metodişti 

 ___ 

Actualizarea anuală şi punerea în aplicare 
a planurilor de măsuri privind îmbunătăţirea 
calităţii educaţiei la nivelul şcolii. 

Valorificarea punctelor tari şi remedierea 
punctelor slabe. 
Creşterea calitativă anuală a activităţii 
instructiv-educative  

în termenele 
stabilite 

 

Responsabil Comisie 
pentru evaluarea şi 
asigurarea calităţii 

C.C.D, 
I.S.J, 
Responsabili 
arii curriculare 

 
Venituri 
extrabu- 
getare 

Implementarea unui sistem avansat de 
informare prin intermediul site-ului şcolii 

Eficientizarea comunicării la nivelul 
organizaţiei 
Popularizarea activităţilor desfăşuraste de 
elevii şi profesorii şcolii 

Permanent  Membrii Comisiei 
pentru promovarea 
imaginii şcolii 
Director  

Cadre 
didactice 
Elevi 
Comunitatea 
locală 

 
Venituri 
extrabu- 
getare 
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PRIORITATEA 2 : Conceperea şcolii ca furnizor de servicii educaţionale în care elevul să fie implicat în construirea 
propriului traseu de învăţare. 

Obiectiv: Diversificarea graduală a ofertei curriculare şi a posibilităţilor elevilor de a alege. 
Ţinta: Aplicarea curriculum-ului naţional prin armonizarea acestuia cu oferta educaţională personalizată şi 

creşterea responsabilităţii şcolii faţă de beneficiarii educaţiei. 
Creşterea calităţii actului educaţional depinde în bună masură de reevaluarea relaţiilor educaţionale în conformitate cu valorile societăţii contemporane: libertate, 
responsabilitate, toleranţă, cooperare etc. Pentru aceasta sunt necesare asumarea, de către profesori şi elevi, a unei responsabilităţi morale comune în cadrul 
relaţiei educaţionale care duce la angajarea efectivă şi afectivă în procesul educaţional; valorizarea fiecărei fiinţe umane şi încrederea în posibilităţile acesteia de a 
progresa; recunoaşterea faptului că elevii şi profesorii sunt parteneri sociali cu funcţii complementare dar cu responsabilitate comună; aprecierea şcolii ca un mediu 
de construcţie culturală. 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate aşteptate 
Data până 
la care vor 
fi finalizate 

Persoana/ 
persoane 

responsabile 
Parteneri Cos

t 
Sursa de 
finanţare 

Informarea permanentă a personalului 
didactic în legatură cu nevoile abordării 
conceptuale privind reforma curriculum-ului 
naţional 

Şedinţe de informare organizate semestrial 
de către Comisia pentru Curriculum. 
Participarea cadrelor didactice la cursuri de 
formare organizate de C.C.D. 
Crearea unei baze de date, la nivelul fiecărei 
catedre, în legătură cu noutăţile apărute în 
domeniu. 

Semestrial Directori 
adjuncti, 
Responsabil 
Comisie 
pentru 
Curriculum 

I.S.J, 
C.C.D. 

 
Venituri 
extrabu- 
getare 

Utilizarea de către cadrele didactice a 
strategiilor didactice moderne,activ-
participative, de predare-învăţare 

Minim o treime din ore se vor desfăşura 
utilizând metode active de învăţare. 
Elaborarea sarcinilor de lucru pornind de la 
principiile instruirii diferenţiate. 
 

Permanent Cadrele 
didactice 
 

C.C.D 
 

 
Venituri 
extrabu- 
getare 

Valorizarea experienţelor pozitive şi a 
exemplelor de bună practică pedagogică 

Organizarea de lecţii demonstrative cu 
caracter interdisciplinar în cadrul şcolii 

Lunar  Comisia 
pentru 
curriculum 

I.S.J 
C.C.D., 
C.J.A.P.P 

 
Venituri 
extrabu- 
getare 

Monitorizarea evaluării didactice în vederea 
aprecierii corecte a rezultatelor activităţii 
elevilor 

Realizarea unei evaluări formative şi a notării 
ritmice a elevilor 
Identificarea barierelor care stau în calea 
învăţării 

Permanent Directori 
adjuncţi,C.A 
Comisia de 
verificarea 
documentelor 
școlare și 
notării ritmice 

CCD 

 ___ 

Planificarea şi efectuarea asistenţelor la ore 
în vederea îndrumării şi evaluării riguroase a 
activităţii instructiv-educative din şcoală 

Intocmirea fişelor de asistență 
Realizarea unor programe de consiliere a 
profesorilor cu experienţă redusă la catedră 

Lunar Directori, 
Responsabili 
arii curriculare 

I.S.J., 
C.C.D.  

Venituri 
extrabu- 
getare 

 
 
 
 



56 
 

 
PRIORITATEA: 3 Formarea  profesională continuă a resurselor umane. 

Obiectiv: Adaptarea resurselor umane din şcoală la cerinţele unui sistem modern de formare profesională. 

Ţinta: Cadre didactice interesate în dezvoltarea pregătirii metodico-ştiinţifice, în vederea creşterii calităţii actului educativ. 
Calitatea serviciilor educaţionale oferite de şcoală, depinde de performanţele resurselor umane pe care le integrează. Pornind de la această premisă, au fost stabilite 
următoarele deziderate: dezvoltarea resurselor umane care funcţionează în unitate; motivarea personalului existent; utilizarea, la un înalt nivel, a potenţialului uman. 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate aşteptate  
Data până la 
care vor fi 
finalizate 

Persoana/ 
persoane 

responsabile 
Parteneri Cost Sursa de finanţare 

 Identificarea nevoilor de formare profesională 
a resurselor umane din şcolile ÎPT şi 
asigurarea accesului acestora la programe de 
formare profesională continuă. 

Baza de date privind necesarul de 
formare profesională continuă pentru 
cadrele didactice. 
Procent de participare la activitati 
metodice si cursuri de formare de cel 
putin 90%. 

Anual Responsabil 
comisie 
formare 
continuă 

I.S.J , 
CCD 

 

Venituri 
extrabugetare 
Proiecte 
EUROPENE 

 Dezvoltarea unui program de formare 
continuă a personalului didactic din şcoală. 

Creşterea gradului de implicare a 
cadrelor didactice in acţiuni de 
implementare a pricipiilor calităţii în 
învăţământ. 

Mai 2021 Directori 
adjuncţi , 
Responsabil 
comisie 
formare 
continuă 

I.S.J , 
CCD 
Agenţi 
economici  Venituri 

extrabugetare 

 Formarea unor abilităţi necesare 
managementului de proiect.  

Implicarea şcolii în proiecte strategice şi 
proiecte europene de dezvoltare 
şcolară. 

Permanent Coordonator 
pentru 
proiecte si 
programe 
educative  

I.S.J , 
C.J.A.P.P 

 Venituri extra 
bugetare 
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PRIORITATEA 4: Sporirea calităţii actului educaţional prin creşterea performanţelor şcolare ale elevilor şi reducerea cazurilor de 
indisciplină, absenteism şi abandon şcolar. 

Obiectiv: Îmbunătăţirea frecvenţei şi creşterea coeziunii colectivelor de elevi. 
Ţinta: Creşterea anuală a numărului elevilor capabili de performanţă şi evitarea abandonului scolar  
În condiţiile vieţii şcolare, elevul nu trăieşte izolat, ci într-un angrenaj social, viaţa sa afectivă şi activitatea sa socială desfăşurându-se în interiorul şi în interdependenţă cu mediul 
socio-şcolar înconjurător. Se impune, de aceea, asigurarea unui climat educaţional stimulativ, care să încurajeze emulaţia, dorinţa de cunoaştere şi autodepăşire, să sporească 
ataşamentul elevilor fată de valorile promovate la nivelul şcolii. 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate aşteptate 
Data până 
la care vor 
fi finalizate 

Persoana/ 
persoane 

responsabile 
Parteneri Cost Sursa de 

finanţare 

Evaluarea continuă a competenţelor  dobândite de 
elevi şi stabilirea unui plan de îmbunătăţire a 
randamentului şcolar. 

Rezultatele testelor de evaluare 
Plan de acţiune rezultat în urma evaluării 
Creşterea numărului elevilor cu medii 
cuprinse între 8,00 - 10. 

Permanent Cadre didactice Formatori, şefii 
de catedră 

  

Elaborarea planului de monitorizare şi reducere a 
absenteismului Imbunătăţirea frecvenţei elevilor . Permanent Director 

Cadre didactice 
ISJ, Părinţi 
Autorităţile locale 

  

Elaborarea unor programe de consiliere şi sprijinire 
a elevilor care întâmpină dificultăţi la învăţătură şi 
manifestă tendinţe de abandon şcolar 
Intensificarea activității psihologului școlar angajat 
prin programul ROSE 

Şedinţe săptămânale şi consiliere 
individuală 

Ianuarie 
2021 

Directori adjuncţi, 
coordonatorul pt 
proiecte şi 
programe educative 

C.J.A.P.P 
Diriginţi 

 -Program 
ROSE 

Implicarea familiei în acţiunea educaţională 
desfăşurată de şcoală 

Întruniri cu membrii Consiliului reprezentativ 
al părinţilor,lectorate cu părinţii, acţiuni 
commune Consiliul elevilor - Consiliul 
părinţilor - autoritatea locală 

Lunar Coordonatorul 
pentru proiecte şi 
programe educative 

C.J.A.P.P 
Diriginţi, 
Părinţi 

 - 

Prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile, 
asigurarea siguranţei elevilor 

Organizarea de întâlniri periodice cu 
reprezentanţi ai comunităţii locale – 
reprezentanţi ai Primăriei, Poliţiei, 
Comandamentului de jandarmi, ș.a. 

Lunar Coordonatorul 
pentru proiecte şi 
programe educative 

Poliţia, 
Comandamentul 
Judeţean de 
Jandarmi 

 - 

Stimularea participării elevilor la concursuri şcolare Popularizarea rezultatelor obţinute prin 
avizier, staţia de amplificare,revista şcolii 
”Adolescentul” 
Recompensarea elevilor cu rezultate 
deosebite prin acordarea de premii 

Iunie 2021 Director 
Coordonatorul 
pentru proiecte şi 
programe educative  

Consiliul 
reprezentativ al 
părinţilor , 
Consiliul elevilor, 
Agenţi economici 
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PRIORITATEA  5 : Corelarea ofertei şcolare cu cererea existentă pe piaţa muncii, prin includerea în planul de şcolarizare a domeniilor 
prioritare la nivel local şi regional.  

Obiectiv: Armonizarea serviciilor educaţionale asigurate de şcoală cu interesele comunităţii locale şi regionale şi cu tendinţele 
cererii de educaţie.  

Ţinta: Asigurarea unor activităţi de educaţie şi formare care să permită adaptarea tinerilor absolvenţi la un mediu economic-
social în continuă evoluţie . 

Aspectele teoretice care stau la baza reformei curriculum-ului, orientările şi tendinţele în reformele sistemelor de învăţământ contemporane, impun o atenţie sporită 
acordată resurselor umane , ca resurse cheie ale dezvoltării. Şcoala ca sistem deschis trebuie să imprime tinerilor un spirit activ şi întreprinzător, sa-i pregătească 
pentru educaţia permanentă, autoformare continuă, schimbare.  

Acţiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate aşteptate 
Data până 
la care vor 
fi finalizate 

Persoana/ persoane 
responsabile Parteneri Cost Sursa de 

finantare 
 Alcătuirea claselor propuse în concordanţă 
cu baza materială a şcolii, cu nevoile 
comunităţii locale şi tendinţele de evoluţie 
ale pieţei muncii. 

Realizarea planului de şcolarizare  
 

Februarie 
2021 

Director  Consiliul local, I.S.J,  
Agenti economici, 
Consiliul 
reprezentativ al 
parintilor 

 ___ 

 Asigurarea bunei organizări a examenelor 
naţionale de sfârşit de ciclu (bacalaureat, 
atestat profesional)  

Realizarea unei promovabilităţi de minim 
70% la examenul de bacalaureat şi 
obţinerea de atestate profesionale de către 
toţi elevii care susţin aceste examene  

Iunie-
August 
2021 

Director, 
Directori adjuncţi 

I.S.J,  
Agenti economici   Buget 

republican 

Includerea în cadrul C.D.Ş a unor opţionale 
adecvate aspiraţiilor elevilor şi părinţilor dar 
şi cerinţelor economico - sociale actuale. 

Diversificarea graduală a ofertei 
curriculare, elaborarea programelor pentru 
disciplinele opţionale, implicarea agenţilor 
economici în desfăşurarea practicii elevilor. 

Noiembrie 
2020 

Directori adjuncţi, 
consiliul pt 
curriculum 

Consiliul pentru 
curriculum, 
Consiliul elevilor, 
Agenţi economici  

 
Venituri 
extrabuge-
tare 

 Încheierea unor acorduri de parteneriat cu 
agenţi economici pentru toate domeniile de 
calificare în vederea pregătirii practice şi 
angajării absolvenţilor  

Realizarea  a minim patru acorduri anuale 
de parteneriat   
 

Octombrie 
2020 

Director adjunct, 
consiliul pentru 
curriculum 

Agenţi economici 

 ___ 

Extinderea ofertei de programe pentru 
formarea în calificări cerute de agenţii 
economici, prin autorizarea şcolii pentru 
programe de educaţie şi formare 
profesională pentru care au fost exprimate 
cerinţe clare din partea comunităţii 

Aviz favorabil din partea ARACIP pentru 
acreditare / autorizare  
 

15 iulie 
2021 

Responsabil 
comisie calitate, 
directori 

I.S.J,  
Agenţi economici 

 
Venituri 
bugetare şi 
extrabu- 
getare 

 Realizarea unor activităţi educative şcolare 
şi extraşcolare  care să răspundă nevoilor de 
educaţie ale elevilor  

Activităţi extracurriculare organizate 
bilunar, redactarea revistei şcolii. 

Permanent Coordonatorul 
pentru proiecte şi 
programe 
educative  

I.S.J, Consiliul 
Reprezentativ al 
părinţilor , Muzeul 
de Istorie, Palatul 
Culturii,Filarmonica  

 
Venituri 
extrabuge-
tare 
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PRIORITATEA 6 : Dezvoltarea bazei materiale a şcolii prin modernizarea celei existente şi dotarea cu echipamente didactice pentru 

domeniile de calificare noi. 
Obiectiv: Modernizarea infrastructurii şi dotarea atelierelor şi laboratoarelor cu echipamente performante, pentru asigurarea unei 

pregătiri teoretice şi practice de calitate. 

Ţinta: Reconsiderarea mediului şcolar ca nucleu  favorabil dezvoltării şi creşterii randamentului şcolar.  

Dezvoltarea bazei tehnico-materiale a şcolii este una din prioritǎţile echipei manageriale în condiţiile evoluţiilor tehnologice rapide şi uzurii morale şi fizice la care 
sunt supuse echipamentele existente. De aceea , pe lângǎ valorificarea şi valorizarea resurselor existente se impune achiziţionarea unor mijloace moderne de 
învǎţǎmânt corespunzatoare standartelor actuale care sǎ contribuie  la eficientizarea demersului didactic şi la asigurarea calitǎţii actului educaţional   

Acţiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate aşteptate 
Data până 
la care vor 
fi finalizate 

Persoana/ 
persoane 

responsabile 
Parteneri Cost Sursa de 

finantare 

 Identificarea necesitǎţilor de reabilitare şi 
modernizare a bazei didactico materiale, 
întocmirea documentaţiei pentru reparaţii . 

Dotarea atelierelor și 
laboratoarelor tehnice 
Reamenajarea atelierelor  

Decembrie 
2020 

Director, 
Profesori 
discipline 
tehnice membri 
ai consiliului de 
curriculum 

Consiliul 
local, 
Agenţi 
economici  ___ 

Extinderea informatizǎrii procesului de 
învǎţǎmânt  

Achiziţionarea de materiale 
informative şi softuri 
educaţionale pentru 
documentare, a bazelor de 
date . 
Achiziţionarea de 
calculatoare. 

Ianuarie  
2021 

Compartiment 
contabilitate 
Profesorul de 
informaticǎ din 
comisia de 
curriculum 
 

I.S.J, 
Agenţi 
economici 

 Venituri extra-
bugetare 

Dotarea cu echipamente IT necesare 
desfășurării cursurilor on-line 

Achiziţionarea de aparatură 
de ultimă generaţie  

Ianuarie 
2021 

Director 
Compartiment 
administrativ 

 

 

Venituri 
extrabugetare, 
parteneriate cu 
agenți 
economici 
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PRIORITATEA:7 Eficientizarea relaţiilor parteneriale existente şi dezvoltarea de parteneriate noi. 
Obiectiv: Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi autonomie insituţionalǎ.  
Ţinta: Creşterea gradului de implicare a partenerilor în procesul instructiv-educativ.  

Imaginea unei instituţii educaţionale reprezintǎ o funcţie importantǎ a managementului educaţional, pentru asigurarea unei comunicǎri reale şi eficiente între instituţie şi opinia 
publicǎ. Instituţiile care presteazǎ servicii educaţionale cǎtre populaţie sunt percepute social ca parteneri viabili, dacǎ prin serviciile prestate genereazǎ încredere, siguranţǎ şi 
credibilitate populaţiei. Ne propunem aşadar ca şcoala noastrǎ sǎ reprezinte o instituţie de prestigiu în ansamblul educaţional al regiunii, un nucleu stabil de valori ştiinţifice, 
culturale şi morale având ca scop formarea personalitǎţii umane, orientat spre comunicare şi toleranţǎ socialǎ. 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate aşteptate 
Data pânǎ la 
care vor fi 
finalizate 

Persoana/ 
persoane 

responsabile 
Parteneri Co

st 
Sursa de 
finanţare 

 Popularizarea ofertei educaţionale a şcolii 
în vederea atragerii populaţiei şcolare  

Participarea la Bursa ofertelor educaţionale.  
Distribuirea ofertei educaţionale în şcolile 
generale. 
Informarea prin site-ul școlii, prin pagina de 
facebook a liceului 

Mai 2021 Directori adjuncţi , 
Coordonatorul pentru 
proiecte si programe 
educative  

I.S.J , 
Consiliul 
elevilor  

Venituri 
extra 
bugetare 

Extinderea serviciilor de consiliere şi 
orientare profesionalǎ pentru elevi din 
învǎtǎmântul tehnologic, în vederea 
asigurǎrii inserţiei profesionale a acestora 

Activitǎţi realizate în parteneriat cu C.J.A.P.P , 
agenţi economici 
Elaborarea unor fişe de consiliere  

Semestrial  Directori adjuncţi 
Coordonator pentru 
proiecte si programe 
educative  

I.S.J , 
C.J.A.P.P 
Agenţi 
economici 

 
Venituri 
extra 
bugetare 

Dezvoltarea de parteneriate locale, 
judeţene, naţionale şi internaţionale şi 
accesarea de granturi cu finanţare 
nerambursabilă 

Implicarea in activităţi de cooperare europeană 
Dezvoltarea de parteneriate cu şcoli din ţară şi 
din străinătate 
 

August 2021 Responsabilul comisiei 
pentru asigurarea 
calitatii,  
Coordonator Proiecte 
Europene  

ISJ, 
Şcolile 
partenere 
implicate  

 

Venituri 
extra 
bugetare 
şi fonduri 
europene 

 Atragerea sprijinului comunitar în 
prevenirea şi combaterea delincvenţei 
juvenile, asigurarea siguranţei elevilor  

Întâlniri periodice organizate cu reprezentanţi 
ai comunitǎţii locale (Consiliul Judeţean, 
Poliţie, Jandarmerie) 

Lunar  Coordonatorul pentru 
proiecte şi programe 
educative 

I.S.J,  
Poliţia de 
Proximitate 
Jandarmeria 

 
Venituri 
extra 
bugetare 

Implicarea părinţilor in viata şcolii prin 
atragerea acestora in organizarea de 
activităţi extrașcolare şi de evaluare a 
calităţii procesului educaţional 

Creşterea gradului de implicare a părinţilor în 
activităţile şcolii 

Iunie 2021 Coordonatorul pentru 
proiecte şi programe 
educative 
Diriginti  

Asociaţia de 
părinţi CTER 
Comunitatea 
locala  
ONG-uri 

 

Venituri 
extra 
bugetare, 
sponsoriz
ări 

Crearea unei imagini pozitive a şcolii în 
comunitate 

Colaborarea cu mass-media localǎ prin 
interviuri, popularizarea unor evenimente din 
viața şcolii, difuzarea de material publicitar, 
actualizarea site-ului școlii. 

Noiembrie 2020 Responsabilul comisiei 
pentru imagine şi 
dezvoltarea relaţiilor 
comunitare   

Mass-media 
I.S.J  

Venituri 
extra- 
bugetare 
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3.3 Planul	de	şcolarizare	pentru	anul	şcolar	2020-2021	
 

FILIERA/ 
PROFIL/ 

DOMENIUL DE 
PREGĂTIRE 

SPECIALIZARE/ 
CALIFICAREA 

PROFESIONALĂ 

CLASA a IX-a  cls. a XI-
a seral 

Nr. 
cls. 

Nr. 
el. romi Nr. 

cls. 
Nr. 
el. 

Învăţământ liceal - zi 

Teoretică   Total 1 28      
 Umanist Filologie 1 28      

TEHNOLOGICĂ 

  Total   7 196 8 1 28 
Electronică 

automatizări Tehnician electronist 1 28 2   

Mecanică Tehnician mecanic pentru 

întreținere și reparații 1 28 1   

Electric 

Tehnician în instalații 

electrice 1 28 1   
Tehnician energetician 1 28 1   
Tehnician electrotehnist    1 28 

Electromecanică Tehnician electromecanic 1 28 1   
Construcții; 

instalații și 

lucrări publice 
Tehnician instalator pentru 

construcții 1 28 1   

Resurse naturale 

și protecția 

mediului 
Tehnician ecolog și protecția 

calității mediului 1 28 1   

Învăţământ profesional de 3 ani-zi 

 

 Total 3 84    

Electric 

Electrician exploatare joasă 

tensiune  1 28    
Electrician protecții prin 
relee; automatizări și 
măsurători în instalații 

energetice 

1 28 1   

Electrician exploatare joasă 

tensiune / Electrician 

constructor 
1 28    

Învăţământ profesional dual de 3 ani-zi 

 
 Total 1 28    

Electric 
Electrician exploatare 

centrale; stații și rețele 

electrice 
1 28    

Invăţământ liceal cu frecvenţă redusă 

Teoretică   Total 2 56       
Umanist Filologie  2 56       

Invăţământ postliceal 

   Total 1 28       
Informatică Analist programator  1 28       
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3.4 Planul	de	dezvoltare	profesională	a	personalului	
 

Calitatea dezvoltării profesionale a personalului didactic este un indicator de calitate al acţiunii 

instructiv-educative desfăşurate în şcoală. 

 Dintre toate profesiile, aceea de dascăl posedă cu certitudine valenţele şi abilitatea de promovare a 

propriei dezvoltări. 

 În cadrul analizei SWOT am identificat punctele tari şi punctele slabe în dezvoltarea profesională a 

personalului didactic. 

Puncte tari 
Ø interesul manifestat de profesori pentru propria dezvoltare profesională; 

Ø existenţa a unui număr mare de profesori cu o bogată experienţă profesională, profesori cu gradul 

didactic I, profesori cu rezultate foarte bune în activitatea la catedră; 

Ø accesul rapid la informaţii prin utilizarea internetului; 

Ø existenta în școală a unor profesori autori de manuale, profesori care au obținut doctoratul. 

 

Puncte slabe 
Ø lipsa de experienţă la catedră a tinerilor profesori; 

Ø sincope în colaborarea dintre profesori; 

Ø modificările uneori prea multe şi rapide din sistem; 

Ø birocrația tot mai accentuată din sistem. 

 
 Având în vedere misiunea şi ţintele strategice ale şcolii considerăm că dezvoltarea 
profesională este de calitate dacă: 

Ø are ca scop îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ; 

Ø ajută profesorii să raspundă eficient nevoilor elevilor cu diferite stiluri de învăţare; 

Ø este riguroasă, susţinută şi are în vedere un progres validat în timp; 

Ø este îndreptată spre dezvoltarea intelectuală a profesorilor; 

Ø asigură o profundă cunoaştere a conţinutului ştiinţific, o înţelegere a procesului învăţării; 

Ø este proiectată şi condusă de către profesori, încorporează cele mai bune principii de învăţare pentru 

adulţi, implică luarea deciziilor în colectiv; 

Ø se bazează pe utilizarea tehnologiei moderne; 

Ø răspunde în mod echilibrat atât nevoilor personale cât şi nevoilor beneficiarilor educaţiei; 

Ø porneşte de la nevoile de perfecţionare ale procesului instructiv-educativ desfăşurat la nivelul unitǎţii 

de învăţământ şi are o viziune clară asupra intereselor elevului. 

 

 Dezvoltarea profesională şi formarea continuă se realizează prin: 
Ø perfecţionarea prin grade didactice; 

Ø cercuri pedagogice; 

Ø acţiuni organizate de Casa Corpului Didactic, Instituţii de învăţămant superior; 

Ø activităţi ale cadrelor didactice din şcoală; 

Ø alte programe naţionale sau internaționale. 

 
Nr. 
crt 

Competenţa 
generalǎ 

vizatǎ 

Competenţe specifice Activitǎţi propuse Responsabil Termen 

1 Competenţe 

metodologice 

-utililizarea adecvatǎ a 

conceptelor şi teoriilor din ştiinţele 

educaţiei (didactica generalǎ, 

abordǎri interdisciplinare) 

-prezentarea, 

organizarea 

activităţilor didactice 

-participarea la 

activităţile organizate 

Responsabilul 

cu formarea 

continuă 

 

Lunar 

(conf.grafi-

cului 

comisiilor 

metodice) 
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Nr. 
crt 

Competenţa 
generalǎ 

vizatǎ 

Competenţe specifice Activitǎţi propuse Responsabil Termen 

-aplicarea conceptelor şi teoriilor 

moderne privind formarea 

capacitǎţilor de cunoaştere 

-proiectarea conţinuturilor 

instructiv educative 

-organizarea adecvatǎ a 

activitǎţilor didactice în funcţie de 

tipul de lecţie dominant 

-utilizarea metodelor şi strategiilor 

de predare adecvate 

particularitǎţilor individuale / de 

grup, scopulu işi tipului lecţiei 

-stabilirea materialelor şi 

auxiliarelor didactice utilizate în 

activitatea de învăţare 

-utilizarea optimă a factorilor 

spaţio-temporali în vederea 

eficientizării procesului instructiv-

educativ 

de Casa Corpului 

Didactic Prahova 

-participarea la 

cercurile pedagogice 

-consultaţii metodice 

de specialitate pentru 

profesorii debutanţi 

şi/sau înscrişi pentru 

susţinerea gradelor 

didactice 

Comisia 

pentru 

curriculum 

 

Director 

  

Comisia 

pentru 

curriculum 

 

Responsabilul 

formare 

continuǎ 

Semestrial 

(conform 

ofertei 

CCD) 

 

Semestrial 

conform 

graficului 

ISJ PH 

 

permanent 

2 Competenţe 

de 

comunicare şi 

relaţionare 

-Stǎpânirea conceptelor şi 

teoriilor moderne de comunicare: 

multiplǎ, diversificatǎ şi specificǎ 

-Accesarea diverselor surse de 

informare în scopul documentǎrii 

-Proiectarea, conducerea şi 

realizarea procesului instructiv 

educativ, ca act de comunicare  

-Realizarea unor proiecte – 

familie – comunitate pe probleme 

educative 

-Participarea la 

cursurile de formare 

continuǎ organizate 

de CCD Ph. 

(sau alte instituţii 

afiliate) 

-Realizarea unei 

dezbateri la nivelul 

şcolii cu tema: 

“Bariere în 

comunicare” 

Responsabil 

cu formarea 

continuǎ 

 

 

Director 

 Responsabil 

cu formarea 

continuǎ 

Conform 

ofertei CCD 

PH 

 

Semestrul I 

3 Competenţe 

de evaluare a 

elevilor 

-proiectarea evaluǎrii 

-utilizarea strategiilor adecvate de 

evaluare individuală/de grup 

-elaborarea instrumentelor de 

evaluare în functie de scop şi 

particularitǎţile individuale /de 

grup 

Organizarea unor 

dezbateri la nivelul 

şcolii cu tema: 

Tipuri de comunicare 

(verbalǎ, nonverbalǎ) 

-Consultaţii pentru 

profesorii debutanţi 

în privința evaluării 

-Studierea 

metodologiei de 

certificare a 

competenţelor 

 

Consilier 

educativ 

 

Cadrele 

didactice 

 

 

Director 

Semestrul II 

 

Permanent 

 

Semestrul II 

4 Competenţe 

psiho-sociale 

-Formarea capacitǎţii de adaptare 

rapidǎ la schimbǎrile de ordin 

social 

-Valorificarea metodelor şi 

tehnicilor de cunoaştere şi 

activizare a elevilor 

-Asumarea responsabilǎ a rolului 

social al cadrului didactic 

-Întâlnire cu experţi 

ai Centrului de 

consiliere 

psihopedagogicǎ 

Prahova 

-Participarea la lecţii 

demonstrative în 

cadrul proiectelor de 

dezvoltare şcolară 

- activitǎţi de 

diseminare 

Consilier 

educativ 

 

 

 

Responsabil 

proiecte 

internationale 

Semestrial 
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Nr. 
crt 

Competenţa 
generalǎ 

vizatǎ 

Competenţe specifice Activitǎţi propuse Responsabil Termen 

5 Competenţe 

tehnice şi 

tehnologice 

-Implicarea şi elaborarea în 

derularea în şcoli a proiectelor de 

cooperare internaţionalǎ 

-Identificarea dinamicii şi 

tendinţelor de pe piaţa muncii şi 

corelarea acestora cu procesul 

instructiv-educativ 

-Elaborarea de strategii eficiente 

ale parteneriatului şcoalǎ -familie 

-Colaborarea cu 

pǎrinţii/comunitatea în scopul 

realizǎrii unui autentic parteneriat 

şi educaţie 

-Utilizarea calculatorului în 

procesul instructiv educativ 

-Conceperea şi utilizarea 

materialelor/mijloacelor de 

învǎţǎmânt 

-Aplicarea strategiilor didactice de 

utilizare eficientǎ a mijloacelor de 

învǎţǎmânt 

-Participarea la 

cursurile de formare 

în domeniu 

 

- Utilizarea platformei 

AEL 

 

Responsabil 

formare 

continuǎ 

 

cadre 

didactice  

Conform 

ofertei CCD 

 

permanent  

 

conform 

graficului 

Cabinet de 

informaticǎ 

6 Competenţe 

de 

management 

al carierei 

-utilizarea metodelor şi tehnicilor 

de autocontrol psiho-

comportamental 

-Adoptarea de conduite eficiente 

pentru depǎşirea situaţiilor de 

crizǎ 

-Deschidere faţǎ de schimbǎrile 

care au loc în situaţii de 

competiţie, examen, concurs 

-Asumarea integralǎ a diferitelor 

roluri docimologice (examinator, 

examinat, concurent, 

supraveghetor, etc) 

-Manifestarea unei conduite 

reflexive asupra activitǎţilor 

didactice / pedagogice 

-Manifestarea deschiderii faţǎ de 

tendinţele inovatoare necesare 

dezvoltǎrii profesionale 

-Asimilarea cunoșinţelor de tip 

organizaţional 

Participarea la 

activitatea organizatǎ 

de CCD Prahova 

Participarea la 

cercurile pedagogice 

Dezbatere la nivelul 

şcolii cu tema: 

Managementul 

conflictelor 

Responsabil 

formare 

continuǎ 

 

Cadrele 

didactice 

Director 

Responsabil 

formare 

continuǎ 

conform 

ofertei CCD 

 

semestrul II 

3.5 Planul	de	parteneriat	al	şcolii	–	pentru	colaborarea	cu	
întreprinderile	şi	cu	alţi	factori	interesaţi	-	vezi	anexa	14	  
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Partea	a	IV-a	–	Consultare,	monitorizare	și	evaluare	
	

4.1.	Rezumat	privind	modul	de	organizare	a	procesului	de	consultare	în	vederea	
elaborării	planului	

 
 Pentru elaborarea Planului de Acţiune al Şcolii s-au organizat douǎ sesiuni pregǎtitoare incluzând 

activitǎţi de seminar şi ateliere de lucru, cu participarea persoanelor desemnate de Consiliul de Administraţie. 

Cu acest prilej au fost stabilite prioritǎţile pentru P.A.S., structura informaţiilor care trebuie colectate şi 

analizate şi au fost stabilite sarcinile membrilor echipei.  

Obiectivele şi mǎsurile pentru P.A.S. au fost conturate de grupul operaţional, reunit în cadrul unei 

sesiuni de lucru organizatǎ în acest scop şi definitivate pe baza consultǎrilor ulterioare. 

În cadrul acestui proces au avut loc o serie de întâlniri şi consultǎri cu reprezentanţi ai Primǎriei şi 

Consiliului Local, ai Consiliului Reprezentativ al pǎrinţilor şi ai agenţilor economici.  

4.2.	 Organizarea	activitǎţilor	de	monitorizare,	evaluare	şi	actualizare	a	planului	
Pentru implementarea P.A.S. s-a stabilit componenţa echipei de monitorizare şi evaluare, precum şi 

responsabilitǎţile fiecǎrui membru..  

Pentru monitorizare se vor aplica chestionare agenţilor economici şi altor colaboratori. Evaluarea se 

va realiza pe baza ţintelor fixate pentru fiecare obiectiv. Se vor realiza rapoarte trimestriale privind stadiul 

implementǎrii P.A.S.   

Coordonarea generalǎ a activitǎţilor va fi realizatǎ de directorul şcolii şi Consiliul de Administraţie. 

 
Programul activitǎţii de monitorizare şi evaluare : 

Tipul activitǎţii 
Responsabil monitorizare şi 

evaluare 

Frecvenţa 

monitorizǎrii 

Datele întâlnirilo  

de analizǎ 

Întocmirea datelor care sǎ sprijine 

monitorizarea ţintelor 

Responsabil Comisie pentru 

Asigurarea Calitǎţii 

Consilier petru proiecte şi 

programe educative 

Lunar Octombrie 2020 

Monitorizarea periodicǎ a 

implementǎrii acţiunilor individuale 

Director 

Directori adjuncţi 
Semestrial 

Decembrie 2020 

Mai 2021 

Comunicarea acţiunilor impuse de 

rezultatele obţinute 

Responsabil Comisie pentru 

Asigurarea Calitǎţii 

Comisie curriculum 

Semestrial 
Decembrie 2020 

Aprilie 2021 

Stabilirea metodologiei de evaluare şi 

a indicatorilor de evaluare a 

impactului asupra comunitǎţii 

Director 

Directori adjuncţi 
Anual Septembrie 2020 

Analiza informaţiilor privind progresul  

realizat în atingerea ţintelor 

Responsabil Comisie pentru 

Asigurarea Calitǎţii 

Comisie curriculum 

Anual Iunie 2021 

Prezentarea generalǎ a progresului 

realizat în atingerea ţintelor 

Director adjunct 

Responsabil Comisie pentru 

Asigurarea Calitǎţii 

 

Anual Iunie 2021 

Evaluarea progresului în atingerea 

ţintelor. Actualizarea acţiunilor din 

P.A.S. în perspectiva evaluǎrii 

Director 

Directori adjuncţi 
Anual Iulie 2021 
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ANEXA 1.  
POPULAŢIA  JUDEŢULUI ŞI A LOCALITĂŢII UNDE ESTE  

SITUATĂ ŞCOALA LA DATA DE 1 IANUARIE 2014 
( MII  PERSOANE) 

Judeţul, Localitatea Total, masculin, feminin, urban, 
rural 

Total Populaţie la 1 
ianuarie 2007 

Judeţul  
PRAHOVA 

Total, din care: 798285 
Masculin 386554 
Feminin 411731 

Urban, din care: 399523 
Masculin 188668 
Feminin 210855 

Rural, din care: 398762 
Masculin 197886 
Feminin 200876 

Localitatea   
PLOIEŞTI 

Total, din care: 222461 
Masculin 103953 
Feminin 118508 

 
PONDERILE GRUPELOR DE POPULAŢIE DE LA NIVELUL JUDEŢULUI ŞI LOCALITĂŢII 

UNDE ESTE SITUATĂ ŞCOALA LA DATA DE 1 IANUARIE 2014 

Judeţul, Localitatea Total, masculin, feminin, urban, 
rural Ponderi masculin, 

feminin, urban, rural 

Judeţul  

Total, din care: 100 
Masculin 48 
Feminin 52 

Urban, din care: 50 
Masculin 47 
Feminin 53 

Rural, din care: 50 
Masculin 49,62 
Feminin 50,38 

Localitatea  
PLOIEŞTI 

Total, din care: 27,86 
Masculin 46,72 
Feminin 53,28 

 
ANEXA 2.  

EVOLUŢIA PREVIZIONATĂ A ABSOLVENŢILOR DE CLASA A VIII –A 
Judeţ, 
Localitate 

ANUL 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Judeţul  

PRAHOVA 6664 7082 5732 6997 6925 6906 6681 6132 

 

Sursa: ISJ 
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ANEXA 3.  
 

ELEVI ŞCOLARIZAŢI ÎN UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Total,  nivele de învăţământ, 
sexe,medii de rezidenţă 

Număr de elevi/Anul şcolar 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/  
2015 

2015/  
2016 

2016/  
2017 

2017/  
2018 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

Total populaţie şcolară, din care: 1537 1537 1526 1454 1401 1406 1356 1380 
     -pe 
sexe 

Masculin 1078 1051 983 927 894 927 866 904 
Feminin 459 475 471 474 512 474 490 476 

  - după 
mediul de 
rezidenţă 
al elevilor  

Total din localitatea unde 
este situată şcoala 

655 574 566 519 437 519 408 394 

Total din alte localităţi 882 952 888 882 969 882 948 986 

Total din urban 110 103 105 83 61 83 65 50 
Total din  rural 772 849 783 799 908 799 883 936 

total liceu tehnologic, din care: 875 838 863 739 735 742 765 735 

    - pe 
sexe 

Masculin 655 654 544 545 531 545 542 536 

Feminin 183 209 196 190 240 190 223 199 

  - după 
mediul de 
rezidenţă 
al elevilor  

Total din localitatea unde 
este situată şcoala 

330 287 349 270 289 270 297 344 

Total din alte localităţi 508 367 390 465 453 465 468 391 
Total din urban 44 54 31 21 27 21 15 40 
Total din  rural 464 313 359 444 426 444 453 351 

total în cl. IX şi X învăţământ 
profesional, din care: 31 28 55 86 118 113 108 174 

    - pe 
sexe 

Masculin 23 49 85 108 94 108 81 144 

Feminin 5 6 1 10 19 10 27 30 

  - după 
mediul de 
rezidenţă 
al elevilor  

Total din localitatea unde 
este situată şcoala 5 19 37 22 12 22 22 43 

Total din alte localităţi 23 36 49 96 101 96 86 131 
Total din urban 12 21 23 3 1 3 1 1 
Total din  rural 11 15 26 93 100 93 85 130 

total în XI învăţământ profesional, 
din care: - 26 24 25 22 59 52 42 

    - pe 
sexe 

Masculin 23 19 23 21 59 21 42 33 
Feminin 3 5 2 1 0 1 10 9 

  - după 
mediul de 
rezidenţă 
al elevilor  

Total din localitatea unde 
este situată şcoala 7 8 7 4 11 4 8 4 

Total din alte localităţi 19 16 18 18 48 18 44 38 
Total din urban 12 10 8 - 2 - 1 - 
Total din  rural 7 6 10 18 16 18 43 38 

total în clasa a XII şi a XIII-a ruta 
progresivă, XIII şi a XIV-a ruta 
progresivă seral din care: 

87 75 39 66 36 39 42 45 

    - pe 
sexe 

Masculin 41 22 47 19 24 19 21 16 
Feminin 34 17 19 17 15 17 21 29 

  - după 
mediul de 
rezidenţă 
al elevilor  

Total din localitatea unde 
este situată şcoala 42 14 27 19 19 19 12 10 

Total din alte localităţi 33 25 39 17 20 17 30 35 
Total din urban 12 13 20 5 7 5 11 9 
Total din  rural 21 12 19 12 13 12 19 26 
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ANEXA 4. 
 

PIERDERI PE COHORTĂ ÎNREGISTRATE PE RUTA DE PROFESIONALIZARE DIRECTĂ 

Criteriul 
ANUL ŞCOLAR 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-   
2015 

2015-   
2016 

2016-   
2017 

2017-   
2018 

2018-   
2019 

2019-
2020 

Înscrişi in cl a IX-a 
Liceu tehnologic 244 264 208 203 199 241 208 199 
Absolvenţi liceu 

tehnologic 188 188 184 164 172 211 196 190 
TOTAL PIERDERI IN 

LICEU 
TEHNOLOGIC 

59 55 24 38 41 30 12 9 

% PIERDERI IN 
LICEU 

TEHNOLOGIC 
6.13% 6.56% 11.54% 18.71% 20.60% 12.44% 5.75% 4,52% 

 
PIERDERI COHORTĂ 

PIERDERI COHORTĂ ÎNREGISTRATE PE SCOALA PROFESIONALA 
 

  

Criteriul 
ANUL ŞCOLAR 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

Inscrisi in cl a X-a 
PROFESIONALA 27 26 59 55 43 50 
Absolvenţi a X-a 
PROFESIONALA 25 21 58 52 42 49 
TOTAL PIERDERI IN a X-a 
PROFESIONALA 2 5 1 3 1 1 
% PIERDERI IN a X-a 
PROFESIONALA 7.41% 19,23% 1,69% 5,45% 2,32% 2% 
Inscrisi in cl a XI-a 
PROFESIONALA 24 25 22 59 52 42 
Absolvenţi a XI-a 
PROFESIONALA 24 24 22 55 50 40 

TOTAL PIERDERI IN a XI-a 
PROFESIONALA 0 1 0 4 2 2 
% PIERDERI IN a XI-a 
PROFESIONALA 0 4% 0 6,77% 3,84% 4,76% 
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ANEXA 5. 
 

CAUZELE PIERDERILOR ÎNREGISTRATE PE RUTA DE PROFESIONALIZARE DIRECTĂ LA 
SFÂRŞITUL ANULUI 2019-2020 

Criteriul Total pierderi* (nr. 
elevi) Cauze Pierderi pe cauze 

(nr. elevi) 

TOTAL PIERDERI IN 
LICEU TEHNOLOGIC  

abandon şcolar - 
repetenţie 1 

transfer în altă unitate de învăţământ 8 
(alte situaţii)**Exmatriculati 3 

 
CAUZELE PIERDERILOR ÎNREGISTRATE PE RUTA  

DE PROFESIONALIZARE PROGRESIVĂ LA SFÂRŞITUL ANULUI ŞCOLAR 2019-2020 
Criteriul Total pierderi* 

(nr. elevi) Cauze Pierderi pe cauze  
(nr. elevi) 

TOTAL PIERDERI 
IN SCOALA 
PROFESIONALA 

 

abandon şcolar - 
repetenţie 14 
transfer în altă unitate de 

învăţământ 1 
(alte situaţii)**Exmatriculati - 
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ANEXA 6. 
RATA DE PROMOVARE LA LICEU, PROFILUL TEHNOLOGIC 

Clasa Criteriul 
ANUL ŞCOLAR 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-  
2014 

2014-  
2015 

2015-  
2016 

2016-  
2017 

2017-  
2018 

2018-  
2019 

2019-  
2020 

a IX-a 

Total 
şcoală 273 188 228 259 259 177 222 196 175 

masculin 215 142 183 174 152 130 143 137 131 
feminin 58 46 45 85 107 47 81 59 44 

 urban* 170 78 91 107 110 65 75 74 72 
rural* 103 110 137 152 149 112 147 122 103 

a X-a 

Total 
şcoală 188 234 158 286 239 159 194 157 195 

masculin 147 185 123 184 164 114 137 108 136 
feminin 41 49 35 102 75 45 57 49 59 

 urban* 122 97 64 99 101 64 70 72 93 
rural* 66 137 94 187 138 95 124 85 102 

a XI-a 

Total 
şcoală 199 174 230 203 226 140 238 167 194 

masculin 154 135 177 108 160 109 150 133 130 
feminin 45 39 53 105 66 31 88 34 64 

 urban* 119 75 89 66 71 62 82 71 76 
rural* 80 99 141 137 155 78 156 96 118 

a XII-a+ 
a XII RP+ 
a XII RPS 

+ a XII FR 

Total 
şcoală 230 207 184 40 260 248 234 224 234 

masculin 154 153 141 21 168 161 154 140 157 
feminin 76 54 43 19 92 87 80 84 77 

 urban* 139 87 81 11 143 87 83 75 108 
rural* 39 120 103 29 117 161 151 149 126 

a XIII-a 
RP+ 

a XIII-a 
RPS+ 

a XIII FR 
 

Total 
şcoală 198 153 17 44 47 52 60 37 42 

masculin 131 93 7 21 27 17 23 17 14 
feminin 63 60 10 23 20 35 37 20 28 

 urban* 113 63 11 30 32 28 15 15 13 
rural* 85 90 6 14 15 24 45 22 29 

 
  



72 
 

 
RATA DE PROMOVARE (SCOALA PROFESIONALA) 

DOMENIUL DE FORMARE PROFESIONALĂ ELECTRIC 

Clasa Criteriul 
ANUL ŞCOLAR 

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

a IX-a 
profesionala 

Total şcoală 93,22% 70,68% 87,50% 91,112% 
masculin 83,05% 67,24% 56,25% 78,84% 

feminin 16,95% 3,44% 31,25% 12,16% 
 urban* 16,95% 4,88%% 37,50% 61,54% 
rural* 83,05% 95,12% 62,50% 38,46% 

a X-a 
profesionala 

Total şcoală 98,30% 94,54% 97,67% 98% 

masculin 98,30% 98,07% 76,25% 79,16% 

feminin - 1,92% 21,42% 18,84% 
 urban* 18,96% 9,64% 9,52% 83,33% 
rural* 81,04% 88,46% 90,48% 16,67% 

a XI-a 
profesionala 

Total şcoală 100% 90% 96,15% 95,23% 

masculin 95,40% 100% 76,15% 76,19% 
feminin 4.60% - 20% 19,04% 

 urban* 18,18% 25,92% 16% 90,47 
rural* 81,82% 64,08% 84% 9,53 

 
RATA DE PROMOVARE (SCOALA PROFESIONALA) 

DOMENIUL DE FORMARE PROFESIONALĂ ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI 
 

Clasa Criteriul 
ANUL ŞCOLAR 

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

a IX-a 
profesionala 

Total şcoală - - 78,78% - 
masculin - - 71,42% - 

feminin - - 100% - 
 urban* - - 26,92% - 
rural* - - 73,07% - 

a X-a 
profesionala 

Total şcoală - - - 100% 
masculin - - - 53,84% 

feminin - - - 46,16% 
 urban* 10,34% - - 65,38% 
rural* 89,66% - - 34,62% 

a XI-a 
profesionala 

Total şcoală - 96,55% - - 
masculin - 96,55% - - 

feminin - - - - 
 urban* - 10,71% - - 
rural* - 89,29% - - 
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RATA DE PROMOVARE (SCOALA PROFESIONALA) 

DOMENIUL DE FORMARE PROFESIONALĂ ELECTROMECANICĂ 
 

Clasa Criteriul 
ANUL ŞCOLAR 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

a IX-a 
profesionala 

Total şcoală 100%    
masculin 100%    

feminin -    
 urban* 90%    
rural* 10%    

a X-a 
profesionala 

Total şcoală -    
masculin -    

feminin -    
 urban* -    
rural* -    

a XI-a 
profesionala 

Total şcoală -    
masculin -    

feminin -    
 urban* -    
rural* -    

 
ANEXA 7. 

 
RATA ABANDONULUI ŞCOLAR LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL 

LICEAL TEHNOLOGIC 
 

Criteriul 
ANUL ŞCOLAR 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/  
2015 

2015/  
2016 

2016/  
2017 

2017/  
2018 

2018/  
2019 

2019/  
2020 

Total 
şcoală 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

masculin 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
feminin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
urban* 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
rural* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

* după mediul de rezidenţă al elevilor 

 
 

RATA ABANDONULUI ŞCOLAR LA SCOALA PROFESIONALA 
 

Criteriul 
ANUL ŞCOLAR 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018 -  
2019 

2019 - 
2020 

Total şcoală 0 0 0 0 0 0 0 
masculin 0 0 0 0 0 0 0 

feminin 0 0 0 0 0 0 0 
 urban* 0 0 0 0 0 0 0 
rural* 0 0 0 0 0 0 0 

* după mediul de rezidenţă al elevilor 
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ANEXA 8. 
 

EVOLUŢIA RATEI DE SUCCES ÎN PERIOADA ANILOR ŞCOLARI 2011/2020 
RATA DE SUCCES LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 

Criteriul 
ANUL ŞCOLAR 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

E
X

A
M

E
N

U
L 

D
E

 B
A

C
A

LA
U

R
E

A
T  

Absolvenţi 
inscrişi la 
examenul 

de 
bacalaurea

t 

Total absolvenţi, din 
care : 261 355 266 271 199 150 240 211 218 

-pe 
sexe 

masculin 167 249 174 196 126 98 158 131 146 
             

feminin 94 106 92 75 62 52 82 80 72 

-după 
mediul 
de 
rezidenţ
ă al 
elevilor 

din 
localitatea 
unde este 
situată 
şcoala 

102 145 111 89 98 65 96 87 100 

din alte 
localităţi, din 
care: 

159 210 155 182 90 85 154 124 118 

urban 21 16 21 73 49 45 64 20 18 

                 
rural 

138 194 134 109 41 40 90 104 100 

Promovaţi 
la 
examenul 
de 
bacalaurea
t 

Total absolvenţi 
promovaţi, din care : 116 161 124 167 95 88 126 129 120 

-pe 
sexe 

masculin 79 110 79 104 63 54 77 80 76 
             

feminin 37 51 45 63 32 34 49 49 44 

-după 
mediul 
de 
reziden
ţă al 
elevilor 

din 
localitatea 
unde este 
situată 
şcoala 

51 74 56 72 55 45 62 41 39 

din alte 
localităţi, din 
care: 

65 87 68 95 40 43 62 88 81 

urban 8 8 7 14 22 25 22 17 10 
                 

rural 57 79 61 82 18 20 42 71 71 

Ponderea 
absolvenţil
or 
promovaţi 
la 
examenul 
de 
bacalaurea
t 

Total absolvenţi 
promovaţi, din care: 

44.44
% 

45.35
% 

46.61
% 

61.62
% 

50.53
% 

58.67
% 

52.50
% 

61.13
% 

55,14
% 

-pe 
sexe 

masculin 47% 44.17
% 

45.50
% 

53.06
% 50% 55.10

% 
48.70

% 
61.0
6% 

52,05
% 

             
feminin 39% 48.11

% 
48.91

% 84% 51.61
% 

65.38
% 

59.80
% 

61.2
5% 

61,11
% 

-după 
mediul 
de 
reziden
ţă al 
elevilor 

din 
localitatea 
unde este 
situată 
şcoala 

50% 51% 50.45
% 

80.89
% 

56.10
% 

69.23
% 

64.60
% 

47.1
2% 39% 

din alte 
localităţi, din 
care: 

41% 41.4% 43.87
% 

52.19
% 

44.44
% 

50.59
% 

41.60
% 

70.9
6% 

68,64
% 

urban 38% 50% 33.33
% 

19.91
% 

44.89
% 

55.56
% 

34.40
% 85% 55,55

% 
                 

rural 41% 40.7% 45.52
% 

75.22
% 

43.90
% 50% 46.70

% 
68.2
6% 71% 
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EVOLUŢIA REZULATELOR LA EXAMENUL DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR 
ABSOLVENŢILOR DE LICEU 

 
 

Criteriul 
ANUL ŞCOLAR 

2011/
2012 

2012/ 
2013 

2032/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

EX
A

M
EN

U
L 

D
E 

C
ER

TI
FI

C
A

R
E 

A
 C

O
M

PE
TE

N
ŢE

LO
R

 P
R

O
FE

SI
O

A
N

LE
 

Absolvenţ
i inscrişi 
la 
examenul 
de 
certificare 
competen
ţe liceu 

Total absolvenţi, din care : 224 311 188 231 179 180 211 170 154 

-pe sexe 
masculin 170 139 139 176 144 134 142 124 117 

             feminin 54 49 49 55 36 46 69 46 37 

-după 
mediul de 
rezidenţă 
al elevilor 

din localitatea 
unde este 
situată şcoala 

89 92 92 98 81 74 57 65 63 

din alte localităţi, 
din care: 135 96 96 133 98 106 154 105 91 

urban 38 10 10 27 24 2 5 10 7 
                 rural 97 86 86 106 74 104 150 95 84 

Promovaţi 
la 
examenul 
de 
certificare 
competen
ţe liceu 

Total absolvenţi promovaţi, 
din care : 222 309 165 226 173 168 159 155 154 

-pe sexe 
masculin 168 122 122 172 140 129 120 116 117 

             feminin 54 43 43 54 34 39 39 39 37 

-după 
mediul de 
rezidenţă 
al elevilor 

din localitatea 
unde este 
situată şcoala 

89 84 84 69 76 63 53 54 63 

din alte localităţi, 
din care: 133 81 81 103 97 105 106 101 91 

urban 38 8 8 7 24 2 4 7 7 
                 rural 95 73 73 96 73 103 102 94 84 

Ponderea 
absolvenţi
lor 
promovaţi 
la 
examenul 
de 
certificare 
competen
ţe liceu 

Total absolvenţi promovaţi, 
din care: 99% 99.35

% 
87.76

% 
97.83

% 
96.64

% 
93.33

% 
75.35

% 
91.17

% 100% 

-pe sexe 
masculin 99% 87.76

% 
87.76

% 
97.72

% 
97.22

% 
96.26

% 
84.50

% 
93.54

% 100% 

             feminin 100% 87.75
% 

87.75
% 

98.18
% 

94.44
% 

85.13
% 

56.52
% 

84.78
% 100% 

-după 
mediul de 
rezidenţă 
al elevilor 

din localitatea 
unde este 
situată şcoala 

100% 91.30
% 

91.30
% 

70.40
% 

93.82
% 

84.78
% 

92.98
% 

83.07
% 100% 

din alte localităţi, 
din care: 99% 84.37

% 
84.37

% 
51.87

% 
98.97

% 
99.05

% 
68.83

% 
96.19

% 100% 

urban 100% 80% 80% 25.92
% 100% 100% 80% 70% 100% 

                 rural 99% 84.80
% 84.8% 90.56

% 
98.64

% 
99.03

% 68% 98.94
% 100% 
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ANEXA 9. 
CHELTUIELI PUBLICE PE ELEV 

in mii lei (RON) /elev 
 

Anul Nivel de invatamant 

Nivel judetean Şcoala: Liceul Tehnologic 
Energetic „ ELIE RADU ” 

Total 
Buget Mediu de 

rezidenta Total 
Buget 

national local Urban Rural nationa
l local 

2006 liceal      769  769 
profesional, ucenici, SAM      2081  2081 

2007 liceal      1364  1364 
profesional, ucenici, SAM      2226  2226 

2008 liceal      1725  1725 
profesional, ucenici, SAM      2936  2936 

2010 liceal      2953  2953 
profesional, ucenici, SAM      3129  3129 

2011 liceal      2306  2306 
profesional, ucenici, SAM      2442  2442 

2012 liceal      3517  3517 
profesional, ucenici, SAM      146  146 

2013 liceal      3451  3451 
profesional      174  174 

2014 liceal      3491  3491 
profesional      144  144 

2015 liceal      4411  4411 
profesional      175  175 

2016 liceal + profesional      4143,21  4143,21 
postliceal      160,30  160,30 

2017 liceal + profesional      4909  4909 
postliceal      197  197 

2018 liceal + profesional      6346  6346 
postliceal      198  198 

2019 liceal + profesional      7196  7196 
postliceal      102  102 

2020 liceal + profesional         
postliceal         

 
ANEXA 10. 

NR. ELEVI/CADRU DIDACTIC 

Nivel de 
învăţământ 

Liceul Tehnologic Energetic „ELIE RADU” Ploiești 
2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

Liceal + profesional si 
ucenici 17,26 18,05 18,30 17.38 17.37 15.92 15.92 16,95 16,04 
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ANEXA 11. 
PONDEREA PERSONALULUI DIDACTIC CALIFICAT IN TVET 

SITUAŢIA NORMELOR DIDACTICE ÎN ÎPT – 
NR. POSTURI / NORME DIDACTICE 

Anul 
scolar 

SPECIALITATEA 
CATEDREI 

(POSTULUI) 

Total 
Norme / 
posturi 

didactice 

CALIFICAŢI, din care 
Suplinitori 

necalificaţi***) Total 
Calificaţi Titulari*) 

Suplinitori 
calificaţi**) 

2008/2009 
Profesori discipline 

tehnologice 28,71 26,37 13,07 13,3 2,34 

Maiştri instructori 15,01 13,57 8,24 5,33 1,44 

2009/2010 
Profesori discipline 

tehnologice 23,02 22 12 10 3 

Maiştri instructori 14,26 14 9 5 0 

2010/2011 
Profesori discipline 

tehnologice 21,61 19 10 9 3 

Maiştri instructori 12,68 13 10 3 0 

2011/2012 
Profesori discipline 

tehnologice 21,42 22 12 9 1 

Maiştri instructori 9,04 9 8 1 0 

2012/2013 
Profesori discipline 

tehnologice 21,53 21,53 13,36 8,17 - 

Maiştri instructori 7,12 7,12 5,58 1,54 - 

2013/2014 
Profesori discipline 

tehnologice 20,69 20,69 13,80 6,89 - 

Maiştri instructori 9,87 9,87 7,71 2,16  

2014/2015 
Profesori discipline 

tehnologice 20.70 20.34 16.32 4.02 0.36 

Maiştri instructori 9.43 9.43 8.03 1.40 - 

2015/2016 
Profesori discipline 

tehnologice 19.65 19.65 16.26 3.39 - 

Maiştri instructori 8.99 8.99 6.30 2.69 - 

2016/2017 
Profesori discipline 

tehnologice 20.74 20.74 17.36 3.38 - 

Maiştri instructori 10.24 8.62 7.14 1.48 1.62 

2017/2018 
Profesori discipline 

tehnologice 23.16 21.89 17.72 4.17 1.27 

Maiştri instructori 8.76 7.74 4.13 3.61 1.02 

2018/2019 
Profesori discipline 

tehnologice 23.16 21.89 17.72 4.17 1.27 

Maiştri instructori 8.76 7.74 4.13 3.61 1.02 

2019/2020 
Profesori discipline 

tehnologice 25,09 25,09 22,55 2,54  

Maiştri instructori 11,53 11,53 8,22 3,31  

2020/2021 
Profesori discipline 

tehnologice 20,53 20,53 18,65 1,88 - 

Maiştri instructori 14,74 14,37 11,53 2,84 0,37 
*) Titulari, inclusiv titulari la plata cu ora sau cumul 
**) Suplinitori calificaţi: suplinitorii participanţi la examenul de titularizare cu note peste 5, suplinitorii calificaţi neparticipanţi la examenul 

de titularizare, pensionari calificaţi pe postul respectiv 
***) Suplinitori necalificaţi: cadre didactice cu studii superioare în alt domeniu, studenţi în curs de calificare, suplinitori cu studii medii 
Sursa: situaţia normelor în cadrul şcolii 
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Procentual (raportat la total posturi didactice) 
 

Anul scolar 
SPECIALITATEA 

CATEDREI 
(POSTULUI) 

Total 
Norme / 
posturi 

didactice 

CALIFICAŢI, din care 
Suplinitori 

necalificaţi***) Total 
Calificaţi Titulari*) 

Suplinitori 
calificaţi**) 

2009/2010 
Profesori discipline 

tehnologice 23,02 23% 13% 11% 3% 

Maiştri instructori 14,26 15% 10% 5% 0 

2010/2011 
Profesori discipline 

tehnologice 24.84% 22% 12% 11% 4% 

Maiştri instructori 14,58% 15% 12% 4% 0 

2011/2012 
Profesori discipline 

tehnologice 25,90% 27% 15% 11% 2% 

Maiştri instructori 10,94% 11% 10% 2% 0 

2012/2013 
Profesori discipline 

tehnologice 25,82% 25,82% 16% 9,8% 0 

Maiştri instructori 8,54% 8,54% 6,69% 1,85% 0 

2013/2014 
Profesori discipline 

tehnologice 25,97% 25,97% 17,32% 8,65% 0 

Maiştri instructori 12,39% 12,39% 9,68% 2,71% 0 

2014/2015 
Profesori discipline 

tehnologice 25.59% 25.14% 20.17% 5% 0.4% 

Maiştri instructori 11.66% 11.66% 9.93% 1.73% - 

2015/2016 
Profesori discipline 

tehnologice 24,28% 24.28% 20.09% 4.19% - 

Maiştri instructori 11.11% 11.11% 7.78% 3.33% - 

2016/2017 
Profesori discipline 

tehnologice 24.76% 24.76% 20.00% 4.03% - 

Maiştri instructori 12.23% 10.29% 8.52% 1.77% 1.93% 

2017/2018 
Profesori discipline 

tehnologice 24,11% 22,74% 18,33% 4,70% 1,38% 

Maiştri instructori 14,59% 13,28% 8,54% 4,74% 1,32% 

2018/2019 
Profesori discipline 

tehnologice 27.23% 25.74% 20.84% 4.90% 1.49% 

Maiştri instructori 10.30% 9.10% 4.86% 4.24% 1.20% 

2019/2020 
Profesori discipline 

tehnologice 31,64 31,64 28,44 3,20 - 

Maiştri instructori 14,54 14,54 10,37 4,17 - 

2020/2021 
Profesori discipline 

tehnologice 23,82 23,82 21,64 2,18 - 

Maiştri instructori 17,07 16,67 13,38 3,29 0,4 

 
2019-2020 

 

 
Calificaţi 

Necalificaţi Titulari Suplinitori 

Prof. cultură generală         42 9 - 
Prof. disc. Tehnologice      20 5 - 

Maiştri                                  5 5 - 
Total                                   67 19 - 
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ANEXA 12. 

DATE PRIVIND INSERŢIA SOCIO-PROFESIONALĂ A ABSOLVENŢILOR ŞCOLII, PROMOŢIA 2019-2020 
(SITUAŢIA LA DATA DE  15 SEPT. 2020) 

Nivelul de 
calificare 

Domeniul de 
pregătire (la 
SAM şi anul 
de compl.) / 
Profilul la 
lic.tehn. 

Calificarea 

Nr.absovenţi 
(distinct pe 

fiecare nivel, 
domeniu/pro

fil şi 
calificare) 

Continuă 
studiile Angajaţi 

Propria afacere 
(inclusiv ca 

persoană fizică 
autorizată sau 
ca producător 

agricol) 

Înregist
raţi în 
şomaj 

(AJOFM
) 

În situaţie de şomaj, 
neînregistraţi în 

evidenţele AJOFM  (dar 
care nu sunt angajaţi, 

nu au venituri şi se află 
în căutarea unui loc de 

muncă) 

Alte 
situaţii 

Observaţii 
(precizări 

suplimentar
e cu privire 

la alte 
situaţii, etc.) 

Liceu UMANIST Filologie         

Învăţământ 
profesional cu 
durata de 3 ani 

(niv.3) 

ELECTRIC 
 

Electrician 
constructor         

Electrician 
exploatare joasă 
tensiune 

        

TOTAL pentru nivelul 3         

Liceu 
tehnologic 

(niv.4) 
TEHNIC 

Tehnician electronist         

Tehnician în 
instalații electrice         

Tehnician 
electrotehnist         

Tehnician 
energetician         

Tehnician 
electromecanic         

Tehnician mecanic 
pentru întreţinere şi 
reparaţii 

        

Tehnician instalator 
pentru construcții         

TOTAL pentru nivelul 4         
Sursa: evidenţele din procedura de monitorizare aplicată de şcoală (chestionare completate de absolvenţi la ridicarea diplomelor, rezultatele din ancheta realizată de 
diriginţi.
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ANEXA 13. 
 
REŢELE ŞCOLARE 
 
 

Reţele între şcoli Phare TVET 2001-2003 şi 2004-2006 
Şcoala coordonatoare Şcoli Phare TVET arondate 

Nu este cazul 
 
 

 
Reţele locale active în care este implicată şcoala 

Şcoala coordonatoare(denumire) Şcoli cuprinse în reţea 
(denumire) Scopul reţelei 

Nu este cazul 
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ANEXA 14. 
HARTA PARTENERIATULUI ÎN DOMENIUL FORMĂRII PROFESIONALE INIŢIALE A ELEVILOR,  

anul şcolar 2020-2021 

UNITATEA 
ŞCOLARĂ 

Domeniile de pregătire şi calificările din planul de 
şcolarizare  2017/2018 

(învăţământ de zi)1) 
PARTENERI SOCIALI 2) 

Convenţie 
de 

practică3) 
Alte colaborari4) 

Ob
se

rv
aţ

ii 
5)

 

De
nu

m
ire

a 
şc

ol
ii 

Lo
c a

lit
at

ea
 

Ni
ve

lu
l d

e 
ca

lif
ica

re
 

Domeniul de 
pregătire  / 

profilul 
Calificarea 

Nr
. D

e 
el

ev
i î

ns
cr

işi
 

De
nu

m
ire

a 
or

ga
ni

za
ţie

i 
pa

rte
ne

re
 

Lo
ca

lit
at

ea
 

Nu
m

ăr
 d

e 
el

ev
i î

n 
pr

ac
tic

ă  

Re
pr

ez
en

ta
re

  i
n 

Co
ns

ili
ul

 d
e 

ad
m

in
ist

ra
ţie

 a
l s

co
lii

 

Cu
rr

icu
lu

m
 in

 d
ez

v.
 

Lo
ca

la
 

Or
ie

nt
ar

ea
 ca

rie
re

i  

Sp
rij

in
 p

en
tr

u 
el

ev
i  

Fo
rm

ar
ea

 p
ro

fe
so

ril
or

 

Do
ta

re
a 

sc
ol

ii 

Fo
rm

ar
ea

 a
du

lti
lo

r 

Pa
rt

ne
ria

t i
n 

ca
dr

ul
 

un
or

 p
ro

ie
ct

e  

Al
te

le
 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

LIC
EU

L T
EH

NO
LO

GI
C 

EN
ER

GE
TI

C 
„ E

LIE
 R

AD
U”

 

P l
oi

eș
ti  

4 TEHNIC 

Tehnician electronist 58 S.C. SDEE ELECTRICA DISTRIBUŢIE 
MUNTENIA NORD SA – SDEE PLOIEŞTI                        Ploiești 58  x         

Tehnician în automatizări 29 S.C. SDEE ELECTRICA DISTRIBUŢIE 
MUNTENIA NORD SA – SDEE PLOIEŞTI                        

Ploiești 29           
Tehnician in instalati 

electrice 113 S.C. SDEE ELECTRICA DISTRIBUŢIE 
MUNTENIA NORD SA – SDEE PLOIEŞTI                        Ploiești 113  x         

Tehnician electrotehnist 88 S.C. SDEE ELECTRICA DISTRIBUŢIE 
MUNTENIA NORD SA – SDEE PLOIEŞTI                        

Ploiești 88  x         
Tehnician energetician 87 S.C. SDEE ELECTRICA DISTRIBUŢIE 

MUNTENIA NORD SA – SDEE PLOIEŞTI                        
Ploiești 87  x         

Tehnician electromecanic 119 S.C. SDEE ELECTRICA DISTRIBUŢIE 
MUNTENIA NORD SA – SDEE PLOIEŞTI                        

Ploiești 119  x         
Tehnician mecatronist 58 S.C. AMPLO SA Ploiești 58  x         

Tehnician mecanic pentru 
întreţinere şi reparaţii 89 S.C. TROMET SA Ploiești 89  x         

Tehnician instalator pentru 
construcţii 57 S.C. NOVELECTRIC S.R.L. URLAȚI Ploiești 57  x         

Tehnician ecolog şi protecţia 
calităţii mediului 83 

REGIA AUTONOMĂ DE SERVICII 
PUBLICE PLOIEŞTI 

BIBLIOTECA NICOLAE IORGA PLOIEȘTI 

Ploiești 83  x         

3 ELECTRIC 
 

Electrician exploatare joasă 
tensiune 76 

S.C. FDEE ELECTRICA DISTRIBUŢIE 
MUNTENIA NORD – SDEE PLOIEŞTI 

S.C LITEMOTION SECURITY SRL 
S.C. PSM ENERGO CONSTRUCȚII S.R.L. 

S.C. ROMCONSULT TECH S.A. 

Ploiești 
76  x         

Electrician exploatare joasă 
tensiune  / Electrician 

constructor 
28 S.C. SDEE ELECTRICA DISTRIBUŢIE 

MUNTENIA NORD SA – SDEE PLOIEŞTI                        

Ploiești 
28  x         

Electrician protecții prin 
relee, automatizări și 

măsurători în instalațiile 
energetice 

30 S.C. SDEE ELECTRICA DISTRIBUŢIE 
MUNTENIA NORD SA – SDEE PLOIEŞTI                        

Ploiești 
30  x         
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UNITATEA 
ŞCOLARĂ 

Domeniile de pregătire şi calificările din planul de 
şcolarizare  2017/2018 

(învăţământ de zi)1) 
PARTENERI SOCIALI 2) 

Convenţie 
de 

practică3) 
Alte colaborari4) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Electrician exploatare 

centrale, stații și rețele 
electrice 

28 S.C. SDEE ELECTRICA DISTRIBUŢIE 
MUNTENIA NORD SA – SDEE PLOIEŞTI                        

Ploiești 
28  x         

Electrician aparate și 
echipamente electrice și 

energetice 
49 S.C. SDEE ELECTRICA DISTRIBUŢIE 

MUNTENIA NORD SA – SDEE PLOIEŞTI                        

Ploiești 
49  x         

Electrician constructor 24 S.C. SDEE ELECTRICA DISTRIBUŢIE 
MUNTENIA NORD SA – SDEE PLOIEŞTI                        

Ploiești 24  x         
Electromec

anică Frigotehnist 20 SC DASS IMPEX SRL Ploiești 20  x         
Electronică-
automatizăr

i 

Electronist aparate și 
echipamente 25 S.C. SDEE ELECTRICA DISTRIBUŢIE 

MUNTENIA NORD SA – SDEE PLOIEŞTI                        

Ploiești 
25  x         
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ANEXA 15.  

EDUCAŢIA ADULŢILOR 
Programe de formare a adulţilor pentru care şcoala a obţinut autorizarea din  

 

Nr. 
Crt. 

Denumirea programului de formare 
autorizat de CNFPA 

Tipul programului 
(calificare / iniţiere, 

perfecţionare /  
specializare etc) 

Seria şi 
numărul 

autorizaţiei 
Data 

autorizării Obs. 

1.  Lucrător în electrotehnică Calificare PH 000338 24.04.2009  
2.  Electrician în instalaţii energetice Calificare PH 000509 08.04.2011  

 
Programe de formare a adulţilor autorizate de CNFPA derulate în 2005 ,2006,2007 

Nr. 
Crt. 

Denumirea 
programului de 

formare 

Tipul programului (calificare 
/ iniţiere, perfecţionare /  

specializare etc.) 
Perioada de  
desfăşurare 

Nr. De 
participanţi 

înscrişi 
Observaţii 

1.  Nu este cazul 

 
 

ANEXA 16. 
EVOLUŢIA ELEVILOR CUPRINŞI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL /  DUAL ŞI TEHNIC 

Numărul elevilor cuprinşi în clasa a IX-a în ÎPT 
 

 
Specificaţie Număr de elevi cuprinşi la inceputul anului şcolar 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Plan Realiz Plan Realiz Plan Realiz Plan Realiz Plan Realiz Plan Realiz Plan Realiz 

Total elevi cuprinşi în cl. 
A IX-a  280 300 280 328 308 329 308 323 280 328 282 304 300 3030 
Total elevi cuprinşi în 
cl. A IX-a în ÎPT, din 
care: 

224 242 224 264 224 236 252 263 252 270 252 274 168 177 

A. Elevi cuprinşi în cl. 
IX invatamant 
profesional, din care, 
pe domenii 

- - - - 28 28 56 60 56 58 56 65 180 172 

Electronica si 
automatizari - - - - - - 28 30 - - 28 33 - - 
Electric - - - -   28 30 56 58 28 32 84 76 
B. Elevi cuprinşi în cl. 
IX invatamant 
profesional dual, din 
care, pe domenii 

            48 48 

Electric             28 28 
Electromecanică             20 20 
C. Număr elevi 
cuprinşi în clasa a IX-a  
la liceu–filiera 
tehnologică, din care: 

224 242 224 264 196 208 196 203 196 212 196 209 168 177 

Tehnic 224 242 224 264 168 178 140 173 140 154 252 274 168 177 
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Evoluţia ponderii ÎPT la cl. IX, pe rute de pregătire (%) 

  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Plan Realiz Plan Plan Plan Realiz Realiz Realiz Plan Realiz Plan Realiz Plan Realiz 

% ÎPT din total elevi - 
cl. IX, din care 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

% SAM din total elevi - 
cl. IX               0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% Liceu tehn. din total 
elevi - cl. IX               

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

% Invatamant 
profesional din total 
ÎPT - cl. IX               

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% Liceu tehn. din 
total ÎPT - cl. IX               

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

 
Evoluţia ponderii pe profile la liceu tehnologic şi şcoala profesională / dual (%) 

 

 

 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Plan Realiz Plan Reali Plan Plan Plan Reali Plan Reali Plan Reali Plan Reali 

A. Total elevi cl. a 
IX-a profesional 
din care, % pe 

domenii: 

  100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

Electric   100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

Electromecanic             100
% 

100
% 

B. Total elevi cl. a 
IX-a Liceu 
tehnologic    - din 
care, % pe profile: 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

Tehnic 100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 
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