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 Partea I 

 

1.1. CONTEXTUL LEGISLATIV 
 

Prezentul Plan de Acţiune al Şcolii este realizat conform legislaţiei în vigoare. 
 În configurarea strategiei de lucru a Liceului Tehnologic ”1Mai”, Municipiul Ploiești  pentru 

anul şcolar 2020 - 2021, au fost analizate reperele legislative existente: Programul de Guvernare 

în vigoare; Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; 

Strategia de descentralizare, aplicată începând cu anul 2005; Legea nr. 87/2006 privind 

asigurarea calităţii în educaţie; Ordinul S.G.G. nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entităţilor publice, cu completările şi modificările ulterioare; O.M.E.N nr. 

5144/26.09.2013 privind aprobarea Strategiei anticorupție în educație; Ordinul M.E.N. nr. 

5113/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind managementul riscurilor de corupție; Ordinul 

ministrului educaţiei  şi cercetării nr. 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar cu completările ulterioare; 

ordinele M.E.N. care aduc completări Legii educaţiei naţionale, Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu completări şi 

modificări prin LEGEA nr.87/13.04.2006, cu modificările ulterioare. 

Analiza documentelor a fost făcută în contextul schimbărilor previzionate ale mediului 
economic, social şi cultural local, naţional şi european și al situației de alertă prelungită instituită, 
pentru a preveni îmbolnăvirea cu virusul SARS-CoV-2 . 

1.2 MISIUNEA 

MISIUNEA ŞCOLII 
                Şcoala noastră este factor interactiv de educaţie spirituală, dezvoltare și unitate a 
comunităţii între tradiţie si modernitate şi oferă o formare profesională de calitate în domeniile: 
Mecanică, Electric, Electronică-automatizări,  promovând norme şi idealuri ce vizează cultivarea 
respectului faţă de valori precum democraţie, libertate, adevăr şi respect faţă de instituţii şi 
semeni.  
Liceul Tehnologic „1 MAI” Ploieşti, ca structură organizaţională îşi propune:  

 Să participe la realizarea politicii educaţionale în învăţământul preuniversitar; 

 Să informeze, utilizând mijloace clasice şi moderne;  

 Să formeze deprinderi, să dezvolte aptitudini, abilităţi;  

 Să stimuleze gândirea creativă, critică;  

 Să promoveze valoarea şi transparenţa acţiunilor;  

Să iniţieze, să sprijine, să dezvolte idei, acţiuni, parteneriate etc. ale 
elevilor/părinţilor/comunităţii locale;  

 Să evalueze în contextul formării şi dezvoltării competenţelor;  

 Să asigure compatibilizarea demersurilor proiective cu cele acţionale şi evaluative;  

 Să faciliteze performanţele elevilor şi cadrelor didactice.  

 Să asigure accesul egal la educaţie în contextul interculturalităţii şi al desegregării.  
 
 VIZIUNEA ŞCOLII 

Educarea tinerilor în spiritul cetățeniei democratice, pregătirea lor pentru a fi cetăţeni ai 
unei Europe unite. Liceul Tehnologic  „1 MAI” - o şcoală puternic angajată în dezvoltarea 
comunităţii, capabilă să ofere servicii educaţionale şi de consultanţă de înaltă calitate şi 
performanţă, promovând un dialog deschis şi permanent cu partenerii sociali şi educaţionali. 

 
POLITICA ŞI STRATEGIA DE ASIGURARE A CALITĂŢII ÎN LICEUL TEHNOLOGIC „1MAI”, 
PLOIEȘTI   

a) POLITICA  în domeniul calităţii în cadrul Liceul Tehnologic  „1 MAI” vizează următoarele 
aspecte: 
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-   realizarea unor înalte standarde pentru procesul instructiv – educativ, 
-   realizarea unui sistem de comunicare care să faciliteze performanţa, 
- preocuparea permanentă pentru crearea unei culturi a calităţii, cu participarea întregului 

colectiv de cadre didactice, 
-   promovarea unor factori motivaţionali ai resurselor umane, 
-   realizarea unui proces de perfecţionare continuă a personalului didactic, 
-   asigurarea unui sistem eficient de control, 
-   aplicarea unui management instituţional modern, 
 

b) STRATEGIA pentru calitate în cadrul Liceul Tehnologic „1 MAI” vizează: 
- orientarea spre satisfacerea cerinţelor şi aşteptărilor elevilor, angajatorilor şi a tuturor părţilor 

interesate, 
-  crearea unui mediu adecvat performanţei pe toate dimensiunile activităţii, 
-  abordarea problemei calităţii în termeni strategici: valori, principii, politici, strategii, obiective, 
- implicarea si responsabilizarea cadrelor didactice şi a elevilor în îmbunătăţirea continuă a 

procesului de învăţământ, 
-  preocuparea pentru crearea unei culturi a calităţii, cu participarea tuturor părţilor interesate, 
- identificarea unor indicatori relevanţi ai calităţii şi introducerea de mecanisme de evaluare 

internă a acestora, 
- identificarea şi preluarea unor bune practici în domeniul asigurării calităţii, 
- documentarea sistemului în vederea furnizării de dovezi obiective care sa creeze încredere. 
 

c) OBIECTIVELE prioritare ale Liceul Tehnologic „1 MAI” privind asigurarea şi creşterea 
calităţii vizează : 
-  asigurarea unui învăţământ centrat pe elev, 
- planificarea activităţii instituţiei de învăţământ, inclusiv în domeniul asigurării calităţii pregătirii 

specialiştilor, 
- revizuirea scopurilor și tehnologiilor educaţionale în vederea alinierii lor la standardele 

educaţionale moderne, 
-   perfecţionarea asigurării cu resurse (materiale, tehnice, financiare, informaţionale,etc.), 
-  diversificarea traseelor educaţionale în funcţie de necesităţile pieţei muncii şi consumatorilor de 

servicii educaţionale. 

 
 
Scopul Planului de Acţiune al Şcolii (PAS) este de a îmbunătăți corelarea dintre oferta 
învățământului profesional și tehnic și cererea socială, în acord cu nevoile de dezvoltare locale și 
a resurselor umane în perspectiva anului 2022. 

Cele mai importante roluri ale PAS sunt: 
• să analizeze în profunzime contextul local şi judetean; 
• să se concentreze pe problemele specifice ale sistemului de învățământ 

profesional și tehnic de la nivel local şi judetean; 
• să stabilească prioritățile, țintele și acțiunile la nivel local pentru 

dezvoltarea învățământului profesional și tehnic; 
• să contribuie la realizarea țintelor stabilite la nivel județean; 
• să ofere feed back pentru planificarea ofertei IPT la nivel judeţean; 
• să furnizeze un cadru general pentru elaborarea și armonizarea planurilor 

strategice ale școlii; 
Anual, PAS este actualizat de către Comisia de elaborare şi monitorizare PAS și aprobat 

de către Consiliul de Administrație al unităţii. 
PAS oferă cadrul general pentru elaborarea planurilor şi programelor vizând:   

• Calificările profesionale relevante pentru dezvoltarea socio-economică 
locală  structurate pe domenii ocupaţionale şi nivele de calificare; 

• Măsuri de raţionalizare a reţelei şcolare ; 
• Planul de şcolarizare al şcolii; 
• Măsuri complementare de formare profesională continuă; 
• Măsuri asociate de formare profesională a elevilor cu nevoi speciale, în 

vederea integrării lor în sistemul general de educaţie; 
• Măsuri privind dezvoltarea  parteneriatului social şi a curriculumului în 

dezvoltare locală; 
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• Măsuri privind susţinerea investiţiilor în infrastructură şi echipamente 
didactice 
 

1.3. Profilul școlii 

   Liceul Tehnologic „1 Mai”, Municipiul Ploieşti (fost Grup Școlar Industrial „1 Mai” Ploieşti), 

situat în partea de sud a municipiului Ploieşti, pe strada Petrolului nr.16, în apropierea 

Universităţii de Petrol şi Gaze Ploieşti, îşi are începuturile în prima Şcoală de Arte şi Meserii din 

Ploieşti şi din Prahova, care a luat fiinţă la 22 octombrie 1872. Din 1901, prin Legea Spiru Haret, 

devine Şcoala Inferioară de Meserii de gradul 1, iar în 1936, Liceul Industrial de Băieţi.  

Iată ce se publica  în numărul 125 al ziarului local Ploieştii, pe data de 5 octombrie 1924: 

Trecând pe strada Văleni, am rămas plăcut impresionat de aspectul nou şi frumos al localului 

şcoalei de meserii, căruia i s-au făcut mari reparaţii şi i s-au adus însemnate îmbunătăţiri. Nici 

nu-ţi vine să-ţi crezi ochilor, atât e de mare deosebirea faţă de trecut. Am  intrat înăuntru  şi am 

vizitat clasele, dormitoarele şi atelierele, rămânând pe deplin mulţumit de ordinea şi curăţenia ce 

domnesc peste tot. Comitetul şcolar în fruntea căruia se află d-l profesor Aurelian Moşoiu, 

senator, a cheltuit suma de peste un milion pentru reparaţiuni, înzestrarea şcoalei şi atelierelor cu 

materiale, unelte, maşini. 

 Ca urmare a reformei învăţământului din  1948, liceul se transformă în Şcoala Medie Tehnică 

de Mecanică, cu durata de patru ani,  existentă până în anul 1955.Din anul 1960, se numeşte 

Grup Şcolar Profesional şi Tehnic sub patronajul Uzinei 1 Mai Ploieşti, sediul şcolii se mută în 

strada Traian nr.28, părăsind vechiul local existent din 1886. Grupul Şcolar va funcţiona aici până 

în 1969,  când va schimba sediul în strada Petrolului nr.16, iar din anul 1974, Grupul Şcolar va 

deveni Liceul Industrial „1 Mai”, până în anul 1990, când îşi va relua denumirea de Grupul 

Şcolar Industrial „1 Mai”, apoi a devenit în anul 2012 Liceul Tehnologic „1 MAI”, denumire 

sub care funcţionează în prezent. 

Scopul organizaţiei noastre şcolare este de a forma absolvenţi cu o pregătire complexă, 

care să le permită să decidă asupra propriilor cariere şi integrarea în societate prin intermediul 

ofertei educaţionale pe care o oferă. Scopul comun al grupurilor de interese din organizaţia 

şcolară este acela de a obţine o viziune unitară în educaţia elevilor. Anual, şcoala urmareşte să 

asigure cadrul organizatoric adecvat pentru afirmarea personalitaţii elevilor, punînd accentul pe 

atragerea acestora în activitatea managerială şi pe dimensionarea corectă a activiţatii educative 

extraşcolare. 

În acest context, misiunea şcolii este să: 

• formeze şi dezvolte competenţele tehnologice necesare formării profesionale conform 

standardelor de pregătire profesională existente la nivel european; 

• dezvolte comportamente transferabile în scopul inserţiei optime pe piaţa muncii şi 

integrării active în grupuri sociale diferite, în familie, în mediul profesional; 

• valorifice propriile experienţe pentru satisfacerea nevoilor fiecărui elev de a se simţi 

competent, acceptat de sine şi comunitate; 

 



6 

  

• satisfacă nevoile reale de formare educaţională a elevilor ţinând cont de viziunea comună 

a diferitelor grupuri de interes (elevi, părinţi, profesori, agenţi economici, comunitatea 

locală) asupra structurii ofertei educaţionale; 

• promoveze valori precum responsabilitate, cooperare, implicare, transparenţă, respectul 

faţă de natură şi mediul înconjurător. 

  
             Resursele materiale ale şcolii constau în:  

 Număr săli 

Total Utilizate pentru 

procesul 

propriu 

Spaţiu 

excedentar 

Neutilizate 

datorită stării 

tehnice 

Săli de clasă 24 DA - - 

Laboratoare/cabinete şcolare 7 DA - - 

Ateliere şcolare 14 DA - - 

 

 

Amfiteatru, bibliotecă, sală  de sport, teren de sport cu instalaţie de nocturnă, cămin cu 120 locuri 

de cazare, cantină cu 200 locuri în sala de mese, cabinet medical, cabinet stomotologie, cabinet 

psihopedagogic. 

 
1.4 Analiza rezultatelor din anul şcolar  2020-2021 

 
Clase şi efective de elevi, pe ani de studiu şi forme de învăţământ 

 
Structura grupelor pentru învăţământul preşcolar: 

2 grupe învățământ preșcolar : Grupa mijlocie – 15 copii și Grupa mare – 14 copii  

EFECTIVUL DE ELEVI - planul de şcolarizare realizat în anul şcolar 2020-2021 

Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2020-2021 a fost realizat în proporţie de 100%, 

din septembrie 2020 existând un număr de 25 formaţiuni de studiu, după cum urmează: 

CLASA 
Nr. 

elevi 
Filieră/ 

Domeniu 
Profil 

Specializare / Domeniul de pregătire/ 
Calificare prof. 

9 A 29 Teoretică Umanist Științe sociale 

9 B 30 Tehnologică Tehnic Tehnician în instalații electrice 

9 C 31 Tehnologică Tehnic Tehnician proiectant CAD 

10 A 31 Teoretică Umanist Teoretică/Umanist/Științe sociale 

10 B 30 Tehnologică Tehnic Tehnician electronist 

10 C 30 Tehnologică Tehnic Tehnician electrotehnist 

11 A 32 Teoretică Umanist Științe sociale 

11 B 25 Tehnologică Tehnic Tehnician în automatizări 

11 C 26 Tehnologică Tehnic Tehnician în instalații electrice 
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12 A 24 Teoretică Real Științe ale naturii 

12 B 24 Tehnologică Tehnic Tehnician electronist 

12 C 18 Tehnologică Tehnic Tehnician în instalații electrice 

12 D 18 Tehnologică Tehnic Tehnician proiectant CAD 

9 P1 
27 

Electric Tehnic 
Electric/Electrician exploatare joasă 

tensiune (1 clasa) 

9 P2 
24 

Mecanică Tehnic 
Mecanică/Sudor  

 (24 dual) (1 clasa) 

9 P3 

23 

Mecanică Tehnic 

Lăcătuș construcții metalice și utilaj 
tehnologic (10 elevi dual-0,5 clasa)  + 

Mecanic echipamente hidraulice și 
pneumatice (13 elevi prof de stat- 0,5 

clasă)  

10 P1 
22 

Electric Tehnic 
Electrician exploatare joasa tensiune  

(1 clasa) 

10 P2 

23 

Mecanică Tehnic 

Lăcătuș construcții metalice și utilaj 
tehnologic (5 dual- 0,33 clasa)  +  
Sudor prof. de stat (12 elevi- 0,34 clasa) 
Lacatus c prof. de stat (6  elevi – 0,33 
clasa) 

10 P3 
27 

Mecanică Tehnic 
Sudor  

 (27 dual) 

11 P1 
15 

Mecanică Tehnic 
Lăcătuș construcții metalice și utilaj 

tehnologic ( 1 clasa) 

11 P2 
28 

Mecanică Tehnic 
Sudor prof de stat -14 elevi (0,5 clasa) + 

Mecanic utilaje și instalații în industrie 
prof de stat- 14 elevi (0,5 clasa) 

11 As 26 Tehnologică Tehnic Tehnician electrotehnist 

12 As 29 Tehnologică Tehnic Tehnician electrotehnist 

13 As 19 Tehnologică Tehnic Tehnician prelucrări la cald 

 

Număr total elevi pe cicluri şi clase la sfârşitul de an școlar: 

Nivel Ciclu inferior Ciclu superior Învăţământ profesional Seral  

 Clasa a IX-a a  X-a a XI-a a XII-

a 

a  IX-a 

P 

a X-a P a XI-a 

P 

XI XII XIII 

Nr. elevi 91 91 81 83 71 71 43 31 23 17 

Total elevi 182 164 185 71 

Total 

LICEU 

602 elevi 

Gradinița 30  preşcolari 

Total 

general 

632 elevi 

 
  
Dezvoltarea bazei materiale şi atragerea de resurse financiare - finanţările obţinute de şcoală 
în anul 2020-2021 şi în ce s-a materializat fiecare finanţare au fost :  

 
S-au  executat următoarele lucrări de întreținere și reparații cu personal propriu: 
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1.Lucrări de renovare și vopsitorie la cabinetele de Chimie, Fizică, Tehnologii, Informatică nr.7 și 

Informatică nr.8. 

2.S-au demontat și montat table școlare noi. 

3.Au fost executate lucrări noi la rețeaua de Internet. 

4.Au fost montate prize noi la Informatică nr.7 și Informatică nr.8, pervazuri noi și jaluzele la 

cabinetul Tehnologii. 

5.La parterul clădirii și la centrală s-au efectuat lucrări de înlocuire țevi. 

6.Au fost reparate ușile la grupurile sanitare, revopsite și înlocuite ușile de termopan de la  

grupurile sanitare băieți și fete, refăcute glafurile și revopsite. 

7.Înlocuirea tuturor geamurilor sparte în școală, cămin, ateliere școală precum și pe holuri. 

8.A fost achiziționat mobilier nou pentru sălile nr.1 și 2, montat și înlocuit cel vechi. 

9.Au fost achiziționate laptopuri noi, plăci de rețea,usburi și copiatoare noi 

10.În toată această perioadă, în permanență a fost cosită iarba, toaletate gardurile vii și arbuștii 

din incinta unității, strânse resturile vegetale și masa lemnoasă de pe aproximativ 1200mp. 

11. Pentru siguranța școlară și ca măsuri de apărare împotriva virusului SARS-COV 2 s-au trasat 

sensuri de mers, s-au amplasat afișaje pentru distanțare, s-au amplasat coșuri de gunoi pentru 

colectarea măștilor uzate. 

12 .Au fost achiziționate scaune și s-a amenajat baza sportivă. 

13. Au fost înlocuite băncile din curtea liceului. 

14. S-au obținut venituri realizate din închirieri de spaţii de învăţământ şi auxiliare excedentare 

(fără a prejudicia serviciile către beneficiarii unităţii) 

Raportul elevi / profesori (nr. total elevi / nr. total de norme didactice), pe niveluri: 

 Elevi / profesori Elevi / normă didactică 

Preşcolar 29/2 29/2 

Liceal 422/32 422/26.59 

Profesional 189/14 189/16.51 

Formare continuă a cadrelor didactice 2020-2021 
 

         Formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice din unitatea noastră s- a 
realizat astfel:   

• prin studiu individual de specialitate/ autoperfecţionare;   

• prin activităţile desfăşurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice sau a 
consfătuirilor cadrelor didactice;  

• prin participări la sesiuni de comunicări, simpozioane judeţene, naţionale ; 

• prin participarea la cursuri de formare iniţială şi perfecţionare continuă organizate/ avizate 
de instituţii abilitate sau perfecţionare prin grade didactice  ( CCD, ISJ, MEN). 

 Cadrele didactice din L.T. „1 Mai” Ploiesti au înţeles foarte bine că propria formare este o 
condiţie absolut necesară activităţii de formare pe care o desfăşoară în clasă, aşa că au 
participat la multiple şi variate activităţi de perfecţionare. Dintre acestea, cităm perfectionarea prin 
grade didactice. 
 

Cadre didactice(1) Din care: 

Profesori Maiştri instructori 
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Nr. 
total 

cadre 
didacti

ce 

Nr. 
cadre 
didacti

ce 
califica

te 

Din 
care 
educ
atoa
re 

Nr. 
cadre 

didactic
e 

necalific
ate 

Procentul 
cadrelor 
didactice 
calificate 

Nr. total 
profesori 

Nr. 
profesori
calificaţi 

Nr. 
profesori
necalific

aţi 

Procent 
profesori 
calificaţi 

Nr. 
total 

maiştri 

Nr. 
maiş

tri 
califi
caţi 

Nr. 
maiştri 

necalific
aţi 

Procent 
maiştri 

calificaţi 

48 48 2 0 100% 42 42 0 100% 4 4 0 100% 

Nivelul actual de calificare a cadrelor didactice 
 
Debutanți= 2 
Nr. 
total 
de 
cadre 
did. 
calific
ate 

 Numărul cadrelor pe nivel de calificare Ob
s. Absolvent 

al unei 
instituţii în 
domeniul 
postului (*) 

Fără 
def. 

Def. Grad II Grad I A doua 
instituţie 
de 
învăţăm.
superior
absolvită 

Absolve
nt 
cursuri 
postuniv
ersitare 

Masterat 
în 
domeniul 
specializăr
ii sau în 
domeniul 
educaţiei 

Masteratîn 
alte 
domenii 

Doctoratîn 
domeniul 
specializăr
ii sau în 
domeniul 
educaţiei 

Doctor
at în 
alte 
domen
ii 

48 48 

 
 
2 8 4 32 1 1 1 1 2 0 

 - 

 

 Numărul cadrelor didactice din unitate care, în ultimii 3 ani, au participat la sesiuni de 
formare pentru folosirea calculatorului și a altor mijloace electronice în procesul didactic: 
36 profesori 

S-au realizat demersurile necesare pentru echivalarea gradului didactic I doamnei 
profesor Badea Elena și domnului profesor Sîrbu Robert și obtinerea celor 90 de credite 
transferabile. D-na profesor inginer, Neacșu Camelia și-a echivalat masterul și a obținut 90 de 
credite profesionale transferabile. 
       Având în vedere obligativitatea, conform legii, de a acumula un număr de 90 credite  în 
decursul a cinci ani școlari, fiecare cadru didactic a fost invitat să consulte panoul informativ din 
scoală dar și lista aflată pe site-ul ISJ  Prahova cu diversele cursuri existente în oferta CCD 
Prahova sau în cadrul altor furnizori de formare,  precum și dosarul comisiei de perfecționare. 

 
CENTRALIZATOR PRIVIND ACUMULAREA DE CREDITE PROFESIONALE 

TRANSFERABILE ÎN ULTIMII 5 ANI 

(1 septembrie 2015-31 august 2020) 

Nr. crt Nume si prenume Numar total de credite 
acumulate in ultimii 5 ani 

1 Arsene Gheorghe 0 

2 Badea Elena 180 

3 Boranescu Loredana 45 

4 Buzea Genina 90 

5 Comsa Teodora 114 

5 Contescu Mihaela 189 

6 Cretu Melania 110 

7 Dan Florin 0 

8 Davidoiu Emilia 207 

9 Dinica Costel 5 

10 Dumitru Marius 90 

11 Gheorghiu Manuela  178 

12 Grancea Sebastian 0 

13 Ignat Carmen Liliana 141 

14 Ivan Amalia 112 

15 Morariu Irina 112 

16 Neacsu Camelia 210 

17 Nistor Daniela 190 

18 Nitu Georgeta 40 
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19 Popa Mihaela Gabriela 0 

20 Rentea Gabriela 0 

21 Simulescu Nusa 5 

22 Sirbu Robert 180 

23 Stoian Corina Veronica 65 

24 Vagneti Mihaela 90 

25 Vasilescu Simion Emilia 191 

26 Vicol Vica 145 

27 Zinca Gheorghe 5 

28 Zlotea Roxana 15 

29 Velicu Roxana Luminita 300 

30 Ungureanu Elena 0 

31 Soare Roxana Georgeta 15 

32 Popina Diana 22 

33 Tonsciuc Luminița 187 

34 Radu Ioana 10 

35 Neacșu Camelia 90 

36 Malanca Evelina 40 

 
La începutul anului școlar s-au înscris pentru susținerea examenului de obținere a 

gradelor didactice, profesorul Arsene Gheorghe (înscriere gradul I), doamna profesoară 
Gheorghiu Manuela (preînscriere Gradul II) și d-na educatoare, Stoian Corina Veronica (înscriere 
gradul II). 

Toate cadarele didactice din unitatea noastră au participat la consfătuirile organizate de 
ISJ Prahova la începutul anului școlar. 

În cadrul comisiilor organizate la nivelul școlii s-au desfășurat lecții demonstrative, mese 
rotunde sau sustinere de referate cu scopul de a împarți din cunoștintele acumulate și celorlati 
colegi de catedră.  

 Tot ca activitate de perfectionare poate fi considerată și organizarea de activități 
extracurriculare in on-line cu ocazia diferitelor evenimente – Ziua Educatiei, 1 Decembrie, 
Haloween, Craciunul, Ziua Marii Negre, Ziua Armatei Romane,   activități ce au fost organizate cu 
rezultate remarcabile. 

Cadrele didactice din L.T. „1 Mai” Ploiesti au înţeles foarte bine că propria formare este o 
condiţie absolut necesară activităţii de formare pe care o desfăşoară în clasă, aşa că au 
participat la multiple şi variate activităţi de perfecţionare.  

 
Dintre activitatile de perfectionare cităm: 
 
Perfectionarea prin grade didactice a profesorilor 

Pentru obținerea Gradului didactic II a fost sustinuta inspectia curentă 1 (IC1) de catre D-
na profesor-educator, Doda căsătorită Stoian Corina Veronica pe 8 octombrie 2020 și inspectia 
curentă 2 (IC2) pe 12 mai 2021. 

Pentru finalizarea Gradului didactic I a fost susținută inspectia curenta 1 (IC1) de către 
domnul profesor Arsene N. Gheorghe pe data de 22 octombrie 2020 și colocviul pe data de 2 
februarie 2021 la Facultatea de Ingineria Materialelor, Mecatronică și Robotică Valahia din cadrul 
Universității Valahia din Târgoviște 

Pe data de 6 mai 2021 doamna profesoară Radu Ioana a susținut inspecția specială 
pentru gradul II la istorie Liceul Tehnologic Energetic Elie Radu Ploiești. 

Doamna profesoară Gheorghiu Manuela a susținut pe data de 1.04.2021 inspecția 
curentă 1 (IC1) la biologie în cadrul Gradului II. 

Doamna profesoară Ungureanu Elena a susținut în cadrul gradului definitiv inspecția 
specială 2 pe 1 martie 2021 în cadrul Colegiului ”Spiru Haret” Ploiești. 

Au fost realizate: referate la toate catedrele, lecții demonstrative care se regăsesc în 
procesele verbale din registrele din școală; 
 
Profesorii școlii au participat la următoarele cursuri, programe de perfecţionare CCD 
Prahova, ISJ, webinarii si seminarii, conferințe etc.: 
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• Cursul de profesori evaluatori la bacalaureat si alte examene  prin *Programul 
CNPEE al Ministerului Educației și Cercetării: Badea Elena, Vicol Vica, Vasilescu Simion 
Emilia, Sîrbu Robert, Comșa Teodora, Nistor Daniela; 

• Programul de formare continuă „Profesor în online”, categoria 2, program acreditat 
prin OMEC nr.4925/10.08.2020, organizator FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN 
ÎNVĂŢĂMÂNT, participant prof. Ignat Carmen; 

• Cursul PROFESOR IN ONLINE DIGITAL NATION, organizat de  FSLIȘ, prof. Ivan 
Amalia 

• Cursul Consiliere,dezvoltare personala si orientare in cariera a elevilor organizat 
de CCD Prahova, profesor Comsa Teodora 

• Cursul Management si comunicare in invatamant organizat de CCD Prahova, 
profesor, Comșa Teodora 

• Cursul “Noile tehnologii informationale si de comunicare in gradinita si 
scoala”organizat de CCD Prahova, profesor Boranescu Loredana; 

• Curs Formare”Elemente didactica debutanti”, CCD Prahova, participant, prof. 
Ungureanu Elena 

• Cursul ,, Evaluarea cadrelor didactice din perspectiva contextelor profesionale 
didactice și a inspecției școlare’’, CCD Bacau, profesor participant, Nistor Daniela ; 

• Curs PROFESOR IN ON LINE EXPRES, organizat de DIGITAL NATION, profesor 
participant, Borănescu Loredana; 

• Webinariul on-line „Formarea continua prin grade didactice, organizat de  CCD 
Prahova: Badea Elena 

• Webinarul *Cum si de ce simțim - perspective psihanalitice, organizat de Centrul 
de psihoterapie psihanalitică București; Participant-profesor Badea Elena 

• webinariul* Leadership în educație. Cum devenim mentori pentru elevii noștri!, 
organizat de Sellificațion-The Professionals Selling Game. Profesori participanti Badea Elena, 
Comșa Teodora, Gheorghiu Manuela, Morariu Irina; 

• webinariul*Obiceiurile educatorilor de succes!, organizat de Sellificațion-The 
Professionals Selling Game; Badea Elena, Comșa Teodora, Gheorghiu Manuela, Morariu 
Irina; 

• webinariul din cadrul Simpozionului National de Geografie *Geografia de la 
cercetarea științifică la practica didactică! Organizat de CCD Prahova impreuna cu Colegiul 
National Caragiale din Ploiesti si Colegiul Regina Maria din Ploiești: Badea Elena; 

• webinariul din cadrul Conferinței Internaționale științifico-practică *Inovații 
pedagogice în era digitală,  organizat de Institutul de Formare Continuă și Ministerul Educației, 
Culturii și Cercetării din Chișinău, Republica Moldova; Participant: prof. Badea Elena 

• WEBINAR on-line - COMUNIȘTII PRAHOVENI ÎN 1944, organizat de C.C.D 
Prahova- Şedinta Societatii de Stiinte Istorice din Romania filiala Prahova . Participant: 
profesor Sîrbu Robert 

• WEBINAR on-line - DE LA GIMNAZIUL DE BĂIEȚI LA COLEGIUL NAȚIONAL 
„I.L.CARAGIALE” PLOIEȘTI, DR. CONSTANTIN ANGELESCU - REFORMATOR AL ȘCOLII 
INTERBELICE ROMÂNEȘTI, organizat de C.C.D Prahova si Şedinta Societatii de Stiinte 
Istorice din Romania filiala Prahova . Participant: profesor Sîrbu Robert; 

• Proiectul  Educatie online – „ Conferinta transnationala educatia online fara 
hotare”, Chisinau- participant, prof. Gheorghiu Manuela 

• Webinar „ Management emotional pentru un comportament adecvat”, CCD PH, 
Ploiesti- prof. Gheorghiu Manuela 

• ,,Educaţie digitală’’/CCD Prahova- participant Nistor Daniela 

• webinar “Metode eficiente de predare in pandemie”- Asociatia tine de noi si 
fundatia Hans Seidel, profesor Boranescu Loredana 

• Webinar Evaluarea Elevilor în Online - SC SELLification SRL-D, participant: 
Comșa Teodora 

• Webinar Instruirea MozaLearn ICT- Mozaik Education, Szeged, Hungary, Comșa 
Teodora 

• Professional Development for Mathematical Educators-Make Math MomentsThat 
Matter Summit, organizat de Makemath moments.com, prof. Comșa Teodora, prof. Nistor 
Daniela; 
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• conferinţa ,,Adaptări ale managementului şi leadership-ului educational la 
particularităţile şi exigenţele şcolii online’’, CCD Bacau- prof. Nistor Daniela 

• conferinţa ,, De ce ne ferim de e-learning?’’, CCD Bacau, participant, prof. Nistor 
Daniela 

• conferinţa ,,e-learning. Romania’’, organizator Livresq Ascedia, participant, Nistor 
Daniela 

• ,,The 2020 Annual Conference for English Language Teachers’’, organizator 
Fischer International, participant, prof. Nistor Daniela; 

• Webinar ,,WebDidactica’’, organizator Fundația Dan Voiculescu pentru 
Dezvoltarea României, ISMB, Fischer International, participant, prof. Nistor Daniela; 

• „ Inovatii pedagogice in era digitala, IFC, Chisinau, participant Gheorghiu 
Manuela, Morariu Irina; 

• webinar,,Management emotional pentru un comportament adecvat’’, organizator 
CCD Ph, CJRAE Prahova , participant prof. Nistor Daniela, Dima Ioana 

• „ Practica utilizarii Gsuite in activitatea didactica”, IFC, Chisinau, participanti Badea 
Elena si Gheorghiu Manuela 

• Curs „ Excelenta in cariera de dascal” , Sellification, Timisoara, Gheorghiu 
Manuela 

• Webinar  Pro adc – „ Cum poti face evaluarea cu instrumente digitale in 2021”, 
organizat de Pro adc, participant Gheorghiu Manuela 

• Proiectul  Educatie online -  „Biblioteca digitala „, organizat de RED Educatia 
online, participant Gheorghiu Manuela 

• Curs „ Rezilienta: cum sa ramanem puternici si ecilibrati emotional in aceste 
vremuri”, SC SELLification SRL-D, participant Gheorghiu Manuela, Morariu Irina; 

• Webinar „ Management emotional pentru un comportament adecvat”, CCD PH, 
Ploiesti, participant Gheorghiu Manuela; 

• Webinariul on-line „Noile tehnologii informaționale în grădiniță și școală”, CCD PH, 
participant, Stoian Corina; 

• Webinariul on-line„Strategii de adaptare socio-emoțională în situații de criză”, CCD 
PH, participant, Stoian Corina; 

• Webinariul on-line „Elaborare, revizuire proceduri” Vivid Education,  participant: 
prof. Vicol Vica 

• Conferința SuperTeach “Mentalitatea de lider”, participant: prof. Vicol Vica 

• Webinarul “Cum să conduci tinerii din generația Millennials”, participant: prof. Vicol 
Vica; 

• Tehnologia și pedagogia  în chimie în contextul actual, organizat de ISJ Prahova,  
profesor participant: Vicol Vica; 

• Webinar Management emotional pt comportament adecvat, CCD PH, participant: 
prof. Morariu Irina; 

• Curs Profesorul efficient-Cum să fii autor de publicaţii în revista metodico-
ştiinţifică, AGIROMd, participant, Prof. Morariu Irina; 

• Webinar Cum poţi face evaluarea cu instrumente digitale în 2021, Asociatia 
proADC, participant, prof. Morariu Irina; 

• Proiectarea şi desfăşurarea activităţilor de învăţare cu  suport digital, UB 
Iteach,suntprofesor.ro, professor participant, Melania Crețu; 

• Educaţia STEM, clasa viitorului, participant, prof. Melania Crețu; 

• Curs de Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, profesor participant Crețu 
Melania; 

• Conferinta Internationala IBMAGE 2020 Innovative Business Management, 
profesor participant: Săndulescu Cristina; 

• Programam in SCRATCH, organizat de PREDAU VIITOR, participant : profesor 
Vasilescu Simion Emilia 

• PROVOCARI SI SOLUTII IN EDUCATIA DIGITALA organizat de PREDAU 
VIITOR, participant : profesor Vasilescu Simion Emilia; 

• Profesor in cadrul Corpului de experti in managementul educational, organizat de 
MEC, participant : profesor Vasilescu Simion Emilia; 
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• WEBINAR-MANAGEMENT MODERN IN EDUCATIE, participant: profesor 
Vasilescu Simion Emilia; 

• webinariul ’’Inteligența emoțională în actul de predare’’, participant: profesor 
Badea Elena, Gheorghiu Manuela 

• webinariul ‘’Călător pe mapamond!’’, participant: profesor Badea Elena; 

• seminariul metodologic internațional ’’Invățarea autorganizată- provocări și 
oportunități’’, participant profesor Badea Elena; 

• Proiect CAERI Manifest pentru Pamant, editia a IV-a , Concursul Județean 
Reflecție pentru sănătatea planetei!, participant profesor Badea Elena; 

• webinariul in cadrul Proiectului Viitor antreprenor, activitatea Caravanele 
studențești în Universitatea Valahia, Târgoviște., participant profesor Badea Elena; 

• Simpozion National “Educatie si formare in era digitala”- profesor Borănescu 
Loredana; 

• Participare activitate  La fete de la Francophonie profesor Borănescu Loredana; 

• Programul de formare ”Compasiune și acțiune - program de prevenire a 
bullyingului în școală”- prof. Ignat Carmen; 

• Curs TIC organizat de CCD Prahova: prof. Morariu Irina; 

• Curs COS organizat de CCD Prahova: prof. Morariu Irina; 

• Conferinta internationala “Educators”, prof. Morariu Irina; 

• Webinar Training I din cadrul programului dedicat profesorilor “Eroii internetului-
Siguranţă online pentru elevi” ”, participant prof. Sîrbu Robert; 

• Module parcurse: „Distribuie cu prudenţă”, participant prof. Sîrbu Robert; 

• Curs de formare „Elevul tău este un GENIU”, participant prof. Sîrbu Robert; 

• Webinar,,Atribuții CEAC”- prof. Ivan Amalia; 

• Conferința online ,,IPT-încotro?lecții învățate în timpul pandemiei”- participant 
profesor Ivan Amalia; 

• Curs CDPOCE (Dezvoltare personală și orientare în carieră), CCD PH- profesor 
Vicol Vica ; 

• Consiliere, dezvoltare personala si orientare in cariera a elevilor, CCD Ph – prof. 
Gheorghiu Manuela 

• Tehnologii informationale computerizate, CCD Ph – Gheorghiu Manuela si Morariu 
Irina, Crețu Melania; 

• Simpozion National „ Eficient si modern in invatamantul romanesc actual” , Ed. IV 
cu articolul „  Instrumente digitale utilizate in evaluarea elevilor la orele online de biologie”- 
participant, prof. Gheorghiu Manuela 

• Webinar ,,WebDidactica’’- profesor Nistor Daniela; 

• curs formare continuă ,,Mentoratul în educaţie – context facilitator şi modalitate de 
sprijin pentru cariera didactică’’- participant profesor Nistor Daniela; 

• ,,National Geographic Learning’’, Fischer International- profesor Nistor Daniela; 

• Profesor in online Selfie session 2020-2021/exercitiu de autoreflectie prin 
intermediul Selfie- profesor Ungureanu Elena ; 

• Webinarul « Inteligenta emotionala in actul de predare », prof. Ungureanu Elena ; 

• Facultatea de Litere și Științe, Specializarea Pedagogie, UPG Ploiesti, Anul 1- 
participant Malanca Evelina-Elena; 

• Proiect Interdisciplinar:,,Academia Junior-Ediția a-VIII-a”, înscris în CAER 2021, 
la poziția 568, SMART EDU PUBLISHING participant Malanca Evelina-Elena, Stoian 
Corina; 

• Proiect Internațional România-Italia:,, Mărțișor cu dor”- Stoian Corina; 

• Provocări și soluții în educația digitală , CCD București– Vasilescu Simion Emilia; 

• Introducere în Open P-TECH” - Vasilescu Simion Emilia; 

• Proiectarea şi desfăşurarea activităţilor de învăţare cu suport digital/UB/ Iteach- 
Crețu Melania; 

• Educaţia STEM/ Clasa viitorului / 16 ore- Crețu Melania; 

• Simpozion  Internațional “Importanța activității de voluntariat pentru educație”- 
Crețu Melania; 

• Webinarul ,,Puterea Voinței”- prof. Davidoiu Emilia; 

• Conferința ,,Education new normal”- prof. Davidoiu Emilia; 
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• Webinarul ,,Etica profesională- prof. Davidoiu Emilia 

 
Proiecte, parteneriate şi activităţi de cooperare europeană 

 
 Un exemplu de bună practică îl constituie relaţia partenerială stabilă cu anumiţi agenţi 
economici în vederea desfăşurării activităţii de instruire practică: 

•  Încheierea unor parteneriate pentru anul şcolar 2019-2020, pentru clasele de la 

învăţământul profesional de stat, cu agenţii economici: S.C. UPETROM 1 MAI S.A. Ploiești, 

S.C.UZUC S.A. Ploiești, S.C. Calsonic Kansei S.R.L. Ploiești, ETANȘĂRI GRAFEX S.R.L. 

PLOIEȘTI, S.C. INDUSTRIAL MONTAJ PLOIEȘTI, 

• Încheierea contractelor de practică și de bursă pentru anul şcolar 2019 – 2020, pentru elevii 
de la învăţământul dual, cu agenţii economici: S.C. J. CHRISTOF E&P SERVICES S.R.L., 
COMUNA BRAZI, HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS S.R.L. PLOIEȘTI, S.C. ROHRER 
SERVICII INDUSTRIALE S.R.L. BUCUREȘTI, KRAFTANLAGEN ROMANIA, 

• Încheierea contractelor de parteneriat pentru anul şcolar 2020 - 2021 în vederea 
fundamentării Planului de şcolarizare, pentru clasele solicitate la învăţământul dual, cu agenţii 
economici: S.C. J. CHRISTOF E&P SERVICES S.R.L., COMUNA BRAZI, HABAU PPS 
PIPELINE SYSTEMS S.R.L. PLOIEȘTI, S.C. ROHRER SERVICII INDUSTRIALE S.R.L. 
BUCUREȘTI, S.C. INDUSTRIAL MONTAJ PLOIEȘTI, UZTEL S.A. PLOIEȘTI,  

• Încheierea contractelor cadru pentru anul şcolar 2020 - 2021 în vederea fundamentării 
Planului de şcolarizare, pentru clasele solicitate la învăţământul profesional, cu agenţii 
economici: S.C.UZUC S.A. Ploiești și UPETROM 1 MAI MANUFACTURING SRL 

 Școala se preocupă  de stabilirea  relaţiilor de parteneriat şi cu alţi reprezentanţi ai 
comunităţii locale (CJAP, Poliţia de proximitate, Muzeul de Stiinţele Naturii, Muzeul Naţional al 
Petrolului, Primărie, ITM) în scopul derulării unor activităţi extracurriculare atractive pentru elevi. 

  

Amintim parteneriatele încheiate care au diversificat oferta de activităţi educative, 
contribuind la lărgirea paletei de activităţi extraşcolare oferite elevilor: 

1. Poliţia locală 

2. Biblioteca orăşenească 

3. Cabinetul şcolar 

4. Muzeul de istorie și arheologie Prahova 

5. Jaromania 

6. Bursa de valori 

7. Jandarmeria 

8. Antidrog 

12. Agenți economici   
 

PROIECTE ÎN DERULARE 
      

➢ Proiectul internațional Domeniul școlar, schimb interşcolar, KA 229 Erasmus+ “I 

AM HAPPY WITH MYSELF” nr. de referință 2019-1-RO-01-k229-063340_2 în Adana, 

Turcia la Ramazan Atıl Anatolian High School care a primit amânarea cu încă un an dată 

fiind criza pandemică. Profesori participanți: Vicol Vica, Vasilescu Simion Emilia și 

Dumitru Marius și în Izegem, Belgia. Profesori participanți: d-na director Neacșu Camelia 

și Contescu Mihaela, 

➢ Proiectul  internațional Domeniul școlar, schimb interşcolar, KA 229 Erasmus+ 
”Ouvre ton eprit, vie ton Europe.Open your mind, live your Europe” Nr. de referinţă: 
2019-1-FR01-KA229-063146, care  va avea loc în perioada iunie 2020 – iunie 2022. 
Coordonator “Lycée professionnel Marc Godrie“ din Franța. 

➢ Proiectul  internațional Domeniul școlar, schimb interşcolar, KA 229 Erasmus+ 
“Ready steady click”, parteneri ITALIA, PORTUGALIA, SPANIA, GRECIA, profesori în 

echipa de proiect Vasilescu Simion Emilia, Vicol Vica, Borănescu Loredana, Dumitru 
Marius, 
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➢ Proiectul pentru Învățământul Secundar ROSE cu pregătiri la limba română, 
matematică, engleză, franceză, fizică, chimie, logică, istorie etc. în vederea susținerii 
examenului de bacalaureat, 

➢ Proiect transnațional de mentorat în derulare – PROIECTAREA activităților 
didactice folosind TIC în IPT 
https://alem.aice.md/event/instructiuni-programul-transnational-de-mentorat-educatie-
online-prin-parteneriate/, mentor în proiect Crețu Melania 

➢  În 03.03.2021 la învățământul preșcolar s-a desfășurat proiectul internațional România-
Italia ,,Mărțișor cu dor”, în mediul online, iar în 27.03.2021 proiectul interdisciplinar: 
,,Academia Junior-Ediția a-VIII-a”, înscris în CAER 2021, la poziția 568 cu furnizorii CCD/ 
ISJ PH, respectiv SMART EDU PUBLISHING de unde au fost obținute diplome și 
adeverințe. 

 

https://alem.aice.md/event/instructiuni-programul-transnational-de-mentorat-educatie-online-prin-parteneriate/
https://alem.aice.md/event/instructiuni-programul-transnational-de-mentorat-educatie-online-prin-parteneriate/
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PARTENERIATE derulate  în anul școlar  2020-2021 

 

 
Nr.c
rt 

Domeniul 
de 

pregătire 

Calificarea 
profesională 

(clasa) 

Operatori economici PARTENERI/  
număr înregistrare contract cadru 

Tip de parteneriat 
Perioada desfășurării Responsabil

/ 
coordonator 

1. 

Electric 

Electrician 
exploatare joasă 
tensiune –  
(IX P1) 

UPETROM 1 MAI MANUFACTURING SRL 
Ploiești / nr.2358/29.11.2019, nr.278/10.12.2019 

– 28 elevi 

Contract cadru  - Înv. 
Profesional de stat 

Anul școlar 2020-2021 
și următorii 3 ani 

Dir. Neacșu 
Camelia 

2. 
Mecanică Sudor – (IX P2) 

S.C. INDUSTRIAL MONTAJ PLOIEȘTI/ 
nr.2457/16.12.2019  – 5 elevi 

Contract de parteneriat 
- Învățământ dual 

Anul școlar 2020-2021 
și următorii 3 ani 

Dir. Neacșu 
Camelia 

3. 
Mecanică Sudor - (IX P2) 

HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS S.R.L. 
PLOIEȘTI/nr.26 din 13.01.2020 - 6 elevi 

Contract de parteneriat 
- Învățământ dual 

Anul școlar 2020-2021 
și următorii 3 ani 

Dir. Neacșu 
Camelia 

4. 
Mecanică Sudor – (IX P2) 

S.C. J. CHRISTOF E&P SERVICES S.R.L., 
COMUNA BRAZI/ nr.2499/19.12.2019 -10 elevi 

Contract de parteneriat 
- Învățământ dual 

Anul școlar 2020-2021 
și următorii 3 ani 

Dir. Neacșu 
Camelia 

5. 
Mecanică Sudor - (IX P2) 

S.C. ROHRER SERVICII INDUSTRIALE S.R.L. 
BUCUREȘTI/ nr.2458/16.12.2019 - 3 elevi 

Contract de parteneriat 
- Învățământ dual 

Anul școlar 2020-2021 
și următorii 3 ani 

Dir. Neacșu 
Camelia 

6. 

Mecanică 

Lăcătuș 
construcții 
metalice și utilaj 
tehnologic –  
(IX P3) 

S.C. INDUSTRIAL MONTAJ PLOIEȘTI/ 
nr.2457/16.12.2019  – 5 elevi 

Contract de parteneriat 
- Învățământ dual 

Anul școlar 2020-2021 
și următorii 3 ani 

Dir. Neacșu 
Camelia 

7. 

Mecanică 

Lăcătuș 
construcții 
metalice și utilaj 
tehnologic –  
(IX P3) 

UZTEL S.A. PLOIEȘTI/ nr.2478/19.12.2019 - 5 
elevi      

Contract de parteneriat 
- Învățământ dual 

Anul școlar 2020-2021 
și următorii 3 ani 

Dir. Neacșu 
Camelia 

8. 

Mecanică 

Lăcătuș 
construcții 
metalice și utilaj 
tehnologic  
(X P2) 

KRAFTANLAGEN ROMANIA / nr.65 din 
17.01.2019 – 5 elevi 

Învățământ dual 

Contracte de pregătire 
practică individuale 
KRAFTANLAGEN 

ROMANIA  

Anul școlar 2020-2021 Dir. Neacșu 
Camelia 
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9. 

Mecanică Sudor (X P3) 
KRAFTANLAGEN ROMANIA / nr.65 din 

17.01.2019 – 5 elevi 
Învățământ dual 

Contracte de pregătire 
practică individuale 
KRAFTANLAGEN 

ROMANIA  

Anul școlar 2020-2021 Dir. Neacșu 
Camelia 

10. 

Mecanică Sudor (X P3) 
HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS S.R.L. 
PLOIEȘTI/nr.168 din 31.01.2019 - 6 elevi 

Învățământ dual 

Contracte de pregătire 
practică individuale 

HABAU PPS PIPELINE 
SYSTEMS S.R.L. 

PLOIEȘTI 

Anul școlar 2020-2021 Dir. Neacșu 
Camelia 
 

 

11. 

Mecanică Sudor (X P3) 

S.C. J. CHRISTOF E&P SERVICES S.R.L., 
COMUNA BRAZI/ nr.168 din 31.01.2019 -10 

elevi 
Învățământ dual 

Contracte de pregătire 
practică individuale 
S.C. J. CHRISTOF 
E&P SERVICES 
S.R.L., COMUNA 

BRAZI 

Anul școlar 2020-2021 Dir. Neacșu 
Camelia 

12. 

Mecanică Sudor (X P3) 
S.C. ROHRER SERVICII INDUSTRIALE S.R.L. 
BUCUREȘTI/ nr.168 din 31.01.2019 - 6 elevi 

Învățământ dual 

Contracte de pregătire 
practică individuale 

S.C. ROHRER 
SERVICII 

INDUSTRIALE S.R.L. 
BUCUREȘTI 

Anul școlar 2020-2021 Dir. Neacșu 
Camelia 

13. 

Electric 

Electrician 
exploatare joasă 

tensiune 
 (X P1) 

S.C. UPETROM 1 MAI S.A. Ploiești / nr.3051 din 
17.12.2018 – 28 elevi 

Contracte de pregătire 
practică individuale 
UPETROM 1 MAI 

MANUFACTURING 
SRL Ploiești 

Anul școlar 2020-2021 Dir. Neacșu 
Camelia 

14. 

Mecanică 

Lăcătuș 
construcții 
metalice și utilaj 
tehnologic  
(X P2) 

S.C. UPETROM 1 MAI S.A. Ploiești / nr.3050 din 
17.12.2018 – 11 elevi 

Contracte de pregătire 
practică individuale 
UPETROM 1 MAI 

MANUFACTURING 
SRL Ploiești 

Anul școlar 2020-2021 Dir. Neacșu 
Camelia 
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15. 

Mecanică 

Lăcătuș 
construcții 
metalice și utilaj 
tehnologic  
(X P2) 

S.C.UZUC S.A. Ploiești / nr.3047 din 17.12.2018 
– 12 elevi 

Contracte de pregătire 
practică individuale 

S.C.UZUC S.A. Ploiești 

Anul școlar 2020-2021 Dir. Neacșu 
Camelia 

16. 

Mecanică Sudor (X P2) 
S.C.UZUC S.A. Ploiești / nr.3048 din 17.12.2018 

– 14 elevi 

Contracte de pregătire 
practică individuale 

S.C.UZUC S.A. Ploiești 

Anul școlar 2020-2021 Dir. Neacșu 
Camelia 

17. 

Mecanică 

Lăcătuș 
construcții 
metalice și utilaj 
tehnologic  
(XI P1) 

S.C. UPETROM 1 MAI S.A. Ploiești/ nr.904 din 
23.11.2017 – 14 elevi 

Contracte de pregătire 
practică individuale 

S.C.UZUC S.A. Ploiești 

Anul școlar 2020-2021 Dir. Neacșu 
Camelia 

18. 

Mecanică Sudor (XI P2) 
S.C. UPETROM 1 MAI S.A. Ploiești/ nr.905 din 

23.11.2017 – 14 elevi 

Contracte de pregătire 
practică individuale 

S.C. UPETROM 1 MAI 
S.A. Ploiești/ 

nr.1583/6.10.2020 

Anul școlar 2020-2021 Dir. Neacșu 
Camelia 

19. 

Mecanică 

Mecanic utilaje 
și instalații în 
industrie 
 (XI P2) 

S.C. Calsonic Kansei S.R.L. Ploiești/ nr.153 din 
24.11.2017 – 14 elevi 

Contracte de pregătire 
practică individuale 

S.C. MARELLI S.R.L. 
Ploiești/ 

nr.1582/6.10.2020 

Anul școlar 2020-2021 Dir. Neacșu 
Camelia 

 

Nr. crt Partenerul Scopul parteneriatului 
Perioada 

desfășurării 
Responsabil/ 
coordonator 

1. Junior Achievement  Educaţie pentru orientare profesională An şcolar 
2020-2021 

Creţu Melania 
(clasa 10 P2) 

2. Centrul de Resurse Educaţionale 
Buftea, Ilfov şi Asociaţia 
Interculturală Româno-Elenă 

Implicarea cadrelor didactice în elaborarea unor materiale inovative 
publicate în revista SIMPOZIONULUI INTERNAŢIONAL 
“EDUCATIONAL RESOURCES USEDIN THE INSTRUCTIONAL-
EDUCATIONAL PROCESS”, ISBN 978-973-0-33714-3, BUCUREŞTI, 
2021 
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CONTRACTE DE PARTENERIAT ÎNCHEIATE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022 (în vederea stabilirii planului de școlarizare) 
 

Domeniul 
de pregătire 

Nivel
ul de 
calific
are 

Calificarea 
profesională (clasa) 

Operatori economici PARTENERI/ număr înregistrare Tip de parteneriat 

Mecanică 3 Sudor 
UPETROM 1 MAI MANUFACTURING SRL Ploiești / 
nr.2358/29.11.2019, nr.1907/10.12.2020 – 14 elevi 

Contract cadru  - Înv. 
Profesional de stat 

Mecanică 3 Sudor S.C.UZUC S.A. Ploiești / nr.1908/10.12.2020 – 14 elevi 
Contract cadru  - Înv. 
Profesional de stat 

Electric 3 
Lăcătuș construcții 

metalice și utilaj 
tehnologic 

S.C. INDUSTRIAL MONTAJ PLOIEȘTI / nr.1909/10.12.2020 – 14 
elevi 

Contract cadru  - Înv. 
Profesional de stat 

 

Mecanică 3 Sudor S.C. INSPET S. A. Ploiești / nr.1905/10.12.2020 – 6 elevi 
Contract de parteneriat - 

Învățământ dual 
 

Mecanică 3 Sudor 
S.C. ROHRER SERVICII INDUSTRIALE S.R.L. BUCUREȘTI/ nr. 

1903/10.12.2020  - 3 elevi 

Contract de parteneriat - 
Învățământ dual 

 

Mecanică 3 Sudor 
HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS S.R.L. 

PLOIEȘTI/nr.1902/10.12.2020 - 6 elevi 

Contract de parteneriat - 
Învățământ dual 

 

Mecanică 3 Sudor 
S.C. J. CHRISTOF E&P SERVICES S.R.L., COMUNA BRAZI/ 

nr.1901/10.12.2020 - 3 elevi 

Contract de parteneriat - 
Învățământ dual 

 

Mecanică 3 
Lăcătuș construcții 

metalice și utilaj 
tehnologic 

S.C. J. CHRISTOF E&P SERVICES S.R.L., COMUNA BRAZI/ nr. 
1900/10.12.2020 - 3 elevi 

Contract de parteneriat - 
Învățământ dual 

 

Mecanică 3 
Lăcătuș construcții 

metalice și utilaj 
tehnologic 

S.C. INSPET S. A. Ploiești / nr.1904/10.12.2020 – 10 elevi 
Contract de parteneriat - 

Învățământ dual 

Mecanică 3 Strungar 
UPETROM 1 MAI MANUFACTURING SRL Ploiești / 

nr.1906/10.12.2020  – 10 elevi 
Contract de parteneriat - 

Învățământ dual 
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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: 

• Continuarea implementării principiilor calităţii din Manualul de autoevaluare a furnizorilor de educaţie şi formare profesională (FEFP). 

• Monitorizarea internă a activităţii şcolii 

• Întocmirea raportului de autoevaluare şi validarea acestuia prin evaluare externă 

• Întocmirea planului de îmbunătăţire 

• Monitorizarea externă 
Rezultatele elevilor 

 
I. EXAMENE NAȚIONALE 

A. ADMITEREA ÎN CLASA A IX- Mediile de admitere în clasa a IX-a pe profiluri şi specializări au fost: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR. 
CRT. 

FILIERĂ PROFIL 
Specializare/Domeniul 

pregătirii de bază 

INTERVALUL MEDIILOR 
DE ADMITERE 

2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 

1 Teoretică umanist Ştiinţe sociale 7,18-8,62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      6,05-7,39 - 

2 Teoretică real Ştiinţe ale naturii - - - 

3 Tehnologică tehnic Electronică automatizări 5,22-6,17 5,22-6,17 4,74-6,53 

4 Tehnologică tehnic Electric 6,07-6,94 5,17-6,28 5,29-6,13 

5 Tehnologică tehnic Mecanică 5,88-7,09 - - 

NR. 
CRT. 

DOMENIUL 
PREGĂTIRII 

DE BAZĂ 
CALIFICARE 

INTERVALUL MEDIILOR 
DE ADMITERE 

2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 

1 Mecanică Sudor 1,98-5,50 1,98 - 5,50 1,99-5,51 

2 Mecanică Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic       2,05-3,93           2,04 – 6,34             2,14-5,05 

3 Mecanică Mecanic echipamente hidraulice și pneumatice           -            3,47-6,21                  - 

4 Mecanică Strungar                2,24-5,11 

5 Electric Electrician joasă tensiune 2,01-5,39              2,00-5,88                    - 
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REZULTATE EXAMEN BACALAUREAT 2021 

SESIUNEA IUNIE – IULIE 2021  

PROMOȚIA CURENTĂ 

Înscriși Prezenți Reușiți Neprezentați Promovabilitate 

71 66 8 5 12,20% 

 

PROMOȚIA ANTERIOARĂ  

Înscriși Prezenți Reușiți Neprezentați Promovabilitate 

36 32 12 4 37,50% 

 

SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE  2021 

PROMOȚIA CURENTĂ 

Înscriși Prezenți Reușiți Neprezentați Promovabilitate 

37 30 9 7 30% 

 

PROMOȚIA ANTERIOARĂ 

Înscriși Prezenți Reușiți Neprezentați Promovabilitate 

12 9 4 3 44,50% 

 

REZULTATE EXAMEN BACALAUREAT 2021 DETALIAT 

SESIUNEA IUNIE –IULIE 2021 PROMOȚIA CURENTĂ + PROMOȚIA ANTERIOARĂ 

Înscriși Prezenți Reușiți Neprezentați Promovabilitate 

107 98 20 9 20,40% 

 



22 

  

SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE  PROMOȚIA CURENTĂ + PROMOȚIA ANTERIOARĂ 

Înscriși Prezenți Reușiți Neprezentați Promovabilitate 

49 39 13 10 33,40% 

 

REZULTATE BACALAUREAT 2021 

La nivelul examenului de bacalaureat 2021,  liceul nostru a obtinut in prima sesiune iunie – iulie 2021 o medie de 20,40% 
Rezultate examen Bacalaureat 2021 - promoţia curentă sesiunea iunie-iulie 2021 – MEDIA 12,20 % 

 

Specializarea Înscrişi Prezenţi Reuşiţi 
Procent 

Ştiinţe ale naturii 21 21 1 
4,8% 

Tehnic 50 45 7 
15,60% 

TOTAL 71 66 8 
12,20% 

 
Rezultate examen Bacalaureat 2021  - promoţii anterioare sesiunea iunie-iulie 2021– MEDIA 37,50 % 

 

Inscrişi Prezenţi Reuşiţi Promovabilitate 

36 32 12 37,50% 

 
Promovabilitate sesiunea iunie - iulie 2021: înscrişi 107 elevi, prezenţi 98, reusiți 20, procent: 20,40%  

Rezultate examen Bacalaureat 2021 - promoţia curentă sesiunea august -septembrie 2021 

Specializarea Înscrişi Prezenţi Reuşiţi 
Procent  

Ştiinţe ale naturii 15 11 3 
27,30% 

Tehnic 22 19 6 
31,60% 

TOTAL 37 30 9 
30% 
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Rezultate examen Bacalaureat 2021  - promoţii anterioare sesiunea august-septembrie 2021 
 

Înscrişi Prezenţi Reuşiţi Promovabilitate 

12 9 4 44,50% 

 
Promovabilitate sesiunea august septembrie 2021 :      33,40 % 

 
înscrişi 49 elevi, prezenţi 39, promovaţi 13, procent: 33,40 % 

 
 
 

Specializarea Înscrişi Prezenţi Reuşiţi Procent 

Ştiinţe ale naturii 21 17 4 
23,60% 

Tehnic 45 38 11 
29,00% 

Tehnic SERAL 7 6 2 
33,40% 

TOTAL 73 61 17 
27,90% 

 
 

Înscrişi Prezenţi Reuşiţi Promovabilitate 

37 31 16 51,70 

 
 

Rezultate examen Bacalaureat 2021–promoţia curentă – ambele sesiuni – 27,90% 
 
Rezultate examen Bacalaureat 2021 - promoţia anterioara - ambele sesiuni – 51,70% 
 
REZULTATE BACALAUREAT 2021 – AMBELE SESIUNI – 35,90% 
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Rezultate competențe Limba română 
 

Nr. elevi înscriși Nr. elevi prezenți 
Elevi declarați 

reușiți 
Neprezentați 

73 73 73 0 

 
Rezultate competențe Limba engleză 
 

Nr. elevi înscriși Nr. elevi prezenți 
Elevi declarați 

reușiți 
Neprezentați 

73 73 73 0 

 
Rezultate competențe  digitale 
 

Nr. elevi înscriși Nr. elevi prezenți 
Elevi declarați 

reușiți 
Neprezentați 

73 73 73 0 
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CERTIFICARE A CALIFICĂRII PROFESIONALE NIVEL 4 SESIUNEA IUNIE 2021 
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CERTIFICARE A CALIFICĂRII PROFESIONALE NIVEL 3, SESIUNEA IULIE 2021 
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Rezultate OLIMPIADE ŞI CONCURSURI DESFĂŞURATE ÎN ANUL ŞCOLAR 2020-2021 

DISCIPLINA DENUMIREA CONCURSULUI LOCUL OBȚINUT ELEVUL/A 
PROFESOR 

ÎNDRUMĂTOR 

Lb. franceză 
Concurs online organizat de ISJ PH 

și Alianța franceză  
LIRE EN FÉTE 

I 
Drezaliu Adela Maria –IX A 
 

Borănescu Loredana II 
Dima Daria Ioana – IX A 
 

III 
Zaharia Daniela Luminița- IX A 
 

Lb. engleză 
Concurs european  de traduceri, 

Comisia europeană Bruxelles  
JUVENES TRANSLATORES 

Certificat de participare  
Gheorghe Cosmin – XI A 
 

Morariu Irina 

Certificat de participat 
Petrache Veronica – XI A 
 

Lb. franceză 
Concursul “Jour de la 

francophonie”, 21 martie, organizat 
de Alianța Franceză, Ploiești 

Certificat de participare 

Tudor Ionuț  - Haiku și BD, 
Iacob Elena – BD,  
Lipioașcă Gabriela  - Haiku și 
BD – XII D 
 

Ungureanu Elena 

Lb. română 

Concursul ”Similitudini și diferențe” 
din cadrul proiectului educațional 
”Călător în spațiul etnic”, ediția I, 
organizat de Liceul Tehnologic 
”Ioan N. Roman”, Constanța 

Certificat de participare Răduță Mihai – XII B Dumitru Marius 

Geografie 

Concursul Județean din cadrul 
Proiectului CAERI Manifest pentru 
Pământ, ediția a IV-a, secțiunea 

videoclip 

III Petrache Veronica  - XI A Badea Elena 

TIC Concurs online BEBRAS Mențiune Farcaș Andrei – XII A Vasilescu Simion Emilia 
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În anul şcolar trecut au avut loc numeroase activităţi extracurriculare în care au fost implicaţi elevi de la toate formele de învăţământ: 

 
ACTIVITĂŢI EDUCATIVE EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE AVÂND CA GRUP ȚINTĂ ELEVII 

LICEULUI 
 

În cadrul orelor de dirigentie s-au promovat drepturile omului, prevenirea şi combaterea discriminării. 
Elevii au fost informati despre tipurile de DISCRIMINĂRI: Dizabilităţi, Nationalităţi, Sex, Limba, Religie, Credinţe, Stare civila, Vârstă, 

Orientare sexuală, Origine etnică, Origine socială sau orice alt statut. 
În anul scolar 2020-2021 au fost desfasurate urmatoarele activități ce au vizat prevenirea discriminării în mediul școlar și 

promovarea interculturalității: 

• Pe semestrul I, 14.10.2020, dnul prof. Dumitru Marius vizionare film ”Scoala noastra” elevii clasei a XI-a A. prof. Dumitru Marius 

• Dna prof. Vasilesu Simion Emilia a avut activitate de Ziua tolerantei, 16 noiembrie 2020 in online. 

• Dna prof. Nitu Georgeta a aplicat un chestionar privind discriminarea la clasa a X-a P3 pe 30.03.2020. 
Activitati ce au vizat prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar: 

• ”Ziua Internațională a Păcii”, 21.IX.2020, organizată de prof. Dumitru Marius, Rențea Gabriela, Vagneti Mihaela. 

• Dezbatere pe tema ”Suntem toleranți”, prof. Ignat Carmen, clasele a XI-a P1 și P2, perioada 18 ian – 19 ian 2021. 

• Activitatea online ”Bullying-ul sau violența în mediul școlar - o lecție ce nu trebuie învățată!”, 26.X.2020, prof. Badea Elena, clas 

a IX-a C 

• În perioada învățării online au fost realizate activități nespecifice care s-au centrat pe noțiunea de cyber-bullying. 

Activități pentru prevenirea și combaterea abandonului școlar: 

• Prin intermediul consilierului școlar Dima Ioana a început derularea proiectului CJRAE ”Fii arhitectul viitorului tău”, proiect 

județean ce se dorește  a se desfășura pe cele trei componente: elevi, cadre didactice și părinți. 

• S-au implementat activitățile propuse în cadrul proiectului ROSE – V.R.E.A.U. 1 Mai, elevii fiind selecționați conform procedurii. 

Astfel au beneficiat de activități de pregătire remedială, de activități de consiliere, activități de ecologizare și plantare, de excursii 

tematice și motivaționale la Buzău și Târgoviște, de pachete de gustare oferite în cadrul anumitor activități, rechizite și materiale 

de lucru achiziționate din bugetul acestui proiect. Datorită restricțiilor impuse activitățile proiectului în marea lor majoritate s-au 

desfășurat de asemenea online.  
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• Au fost desfășurate activități extracurriculare fizic dar și online atât la nivelul liceului, cât și la nivelul claselor, sub îndrumarea 

diriginților, în vederea perpetuării tradițiilor și obiceiurilor, precum și a marcării anumitor zile sau activități distractive care să îi 

atragă pe elevi (21.09.2020 – Ziua Păcii – la nivel de liceu, 5.10.2019 – Ziua Educației – la nivel de clase, 14.11.2019, 

17.12.2019 – Tradiții și datini de Crăciun - clase) 

• Au fost derulate activități și în cadrul parteneriatului cu Poliția, actele de violență și delincvență fiind de multe ori consecințele 

diverselor forme de abandon școlar (activitățile se regăsesc la comisia pentru combaterea violenței) 

Acțiuni cu caracter formativ și educativ la nivelul școlii, atat  în școală cât și în mediul online : 

- ACTIVITĂȚI ȘCOLARE CU OCAZIA: ZILEI NAȚIONALE  A ROMÂNIEI, SĂRBĂTORILOR DE CRĂCIUN, HOLOCAUSTUL, 

ZIUA PĂCII, ZIUA ARMATEI, UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE (Organizatori: Catedrele Limba Română, Istorie, Geografie, 

Lb. Străine) 

• ZIUA INTERNETULUI-toate clasele 

• ZIUA APEI –clasele 9A,9C, 10A –Prof. Badea Elena 

• Activitate despre educația antreprenorială, la care au participat elevii claselor din învățământul profesional și tehnic 

• ACTIVITĂȚI DE PREVENIRE BUILLYNG ȘI VIOLENȚĂ - toate clasele 

• “Antidot pentru violență” - clasa 9B - Prof.Boranescu Loredana și Vagneti Mihaela 

VIZIONĂRI DE FILME EDUCATIVE precum:  

• ,,ALCOOLUL NU TE FACE MARE” (toate clasele), 

• ,,SĂ SPUNEM STOP VIOLENȚEI SCOLARE”, 

•  “PRIETENUL MEU – CALCULATORUL”, 

• “CUM NE FERIM ÎN CAZ DE INCENDII”. 
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ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE LA NIVEL DE LICEU 

NR. 
CRT 

DATA DENUMIREA ACTIVITĂȚII 
LOCUL 

DESFĂȘURĂRII 
COORDONAT

OR/I 
COLABORA- 

TORI 
ASISTEN

ȚI 
GRUP 
ȚINTĂ 

PARTENERI 

1.  15.01.2021 ,,Aproape de Eminescu” LT ”1 Mai” Ploiești 
Casa de 
Cultură 

I.L.Caragiale 

Dumitru Marius 
Vagneti Mihaela 
Rențea Gabriela 

- Elevii - 

2.  Septembrie 
– 

Decembrie 
2020 

Redactor revista Ecouri, nr 
28-29/ 2020-2021 ISSN: 
2069-3060 

LT ”1 Mai” Ploiești LT ”1 Mai” 
Ploiești - 

Morariu Irina 

Membrii corpului 
profesoral 

- Elevi și 
profesorii 

- 

3.  Septembrie 
– 

Decembrie 
2020 

Publicare articol Must have 
apps la orele online de lb 
engleza pag 42 

LT ”1 Mai” Ploiești Morariu Irina - - Elevi și 
profesorii 

- 

4.  Septembrie 
– 

Decembrie 
2020 

Articol în revista liceului 
,,Despre lumina din noi” 

LT ”1 Mai” Ploiești Vagneti 
Mihaela 

- - Elevi și 
profesorii 

- 

5.  24.09.2020 Webminar “Metode 
eficiente de predare in 
pandemie” 

Online Asociatia ”Ține 
de noi” si 

fundatia Hans 
Seidel 

Borănescu 
Loredana 

- - - 

6.  7.09.2020 Romanian National Day of 
Volunteering 

LT ”1 Mai” Ploiești Masterpeace 
Ro 

Dumitru Marius 
Vicol Vica 

Vasilescu Emilia 

- Elevii - 

7.  29.01.2021 SDG 4: Digital Education – 
Resilience in times of crisis 

Online (platforma 
ZOOM) 

Masterpeace 
Connecting 

Dreams 
Foundation 

Dumitru Marius - 
speaker 

- Formatori de 
tineret 

- 

8.  06.2021 Promovare ofertă 
educațională 

Școli gimnaziale 
județ 

LT ”1 Mai” 
Ploiești 

Toți membrii ariei  Elevii de 
gimnaziu 

Profesorii de 
la școlile 

gimnaziale 
vizitate 

9.  2.07.2021 Lecție deschisă ”Antidot 
pentru violență” 

LT ”1 Mai” Ploiești Vagneti 
Mihaela 

  Elevi  



31 

  

Borănescu 
Loredana 

Ioana Dima – 
consilier şcolar 

10.   Proiectul regional ”Ziditori 
de neam și țară” 

Școala Gimnazială 
”Sfânta vineri” 

Vagneti 
Mihaela 

Vlăsceanu 
Claudiu X B 

   

11.   
27.04.2021 

 
 
 
 
 
 

12.I.2021 

Webinarii online: 
- Captivează-ți elevii 
prin lecție fascinante cu 
LIVRESQ 
- Abordări inovative în 
practica evaluării formative 
și sumative la limba și 
literatura română 
- Profesorul eficient 

Online CCDPH (primul 
webinar a fost 
susținut de dna 

prof. Doboș 
Mioara) 

Rențea Gabriela 
 
 
 
 
 
 
 

Morariu Irina 

   

12.   Publicare articol în revista 
școlii, ”Oameni, cuvinte și 
magie” 

LT ”1 Mai” Ploiești Rențea 
Gabriela 

  Elevii  

13.  04.2021 Proiectul educațional "Omul 
drag de la catedră", ed. a V-
a 

 Online Şcoala ”Vasile 
Alecsandri”, 
Baia Mare 

Rențea Gabriela    

14.  2.07.2021 Lecție deschisă ”La țigănci” 
de Mircea Eliade 

LT ”1 Mai” Ploiești Rențea 
Gabriela 

  Elevii clasei 
a X-a A 

 

15.  2.07.2021 Combaterea violenței LT ”1 Mai” Ploiești Vagneti 
Mihaela 

Borănescu 
Loredana 

Ioana Dima – 
consilier şcolar 

  Elevii clasei 
a X-a A17 

 

16.  06.2021 Prelegerea "Consecințele 
psiho-sociale ale 
consumului de alcool, tutun 
și alte droguri" 

LT ”1 Mai” Ploiești Casa de 
Cultură 

I.L.Caragiale 

Vagneti Mihaela 
Rențea Gabriela 
Dumitru Marius 

   

17.  18.06.2021 Simpozion National 
“Educatie si formare in era 

Online  Morariu Irina    
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digitala” 

18.  6.10.2020 PROFESORUL IDEAL, 

ELEVUL MODEL!  

 

Ploiesti Shopping 

City, J.A.C.K. Play 

Ploieşti 

Badea Elena  - IX C  

19.  26.10.2020 

 

„Bullying-ul sau violența in 
mediul școlar- o lecție ce nu 
trebuie învățată!” 

Online prin aplicatia 
Meet 

Badea Elena   IX C  

20.  11.2020 

 

articolul „Sesiunea de 
comunicari privind formarea 
continua a profesorilor” 

Revista Ecouri Badea Elena Morariu Irina    

21.  23.11.2020 

 

„Orasul Fertil cu gradina si 

jungla urbana” 

 

activitate dedicată 
ZILEI 

INTERNAȚIONALE 
A ZONELOR 

URBANE 

Badea Elena 

 

 

 

 

 

 

 

 IX C 

 

 

 

 

22.   

21.12.2020 

 

SANTA CLAUS IS 
COMING! 

 

Serbare de iarnă 
online 

 

Badea Elena 

 

   

 

IX C 

 

23.  11.01.2021 SUB SEMNUL 
LUCEAFĂRULUI POEZIEI 
ROMÂNEȘTI! 

activitate legată de 

ziua marelui poet 

național, Mihai 

Eminescu; 

Badea Elena   IX C  

24.  Octombrie 

Noiembrie 

Decembrie 

 

Ziua Animalelor”, Ziua 

Internatională a Mării 

Negre!”, „Ziua Muntilor”; 

 

Celebrarea unor 
evenimente cu 

semnificatie 
ecologica si 

geografică prin 
realizarea unor 

fluturasi, machete, 
referate, postere si 

desene 

Badea Elena   IX C  
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25.  15 03 2021 Strada și capcanele ei Online pe 
classroom 

Badea Elena   IX C  

26.  22 03 2021 O PICĂTURĂ INTR-UN 
OCEAN!- activitate legată 
de ZIUA APEI 

 

Online pe 
classroom 

Badea Elena  Vicol Vica, 

Ivan 

Amalia, 

Nițu 

Georgeta, 

Simion 

Emilia, 

Sîrbu 

Robert; 

IX C, IX A, X 
A 

 

27.  22 04 2021 Ziua Pământului 

Concursul județean 

Reflecție pentru sănătatea 

planetei, 

Online pe 

classroom 

 

 

Badea Elena Petrache 
Veronica 

 XI A  

28.  10 05 2021 activitatea Tripla 
semnificație a zilei de 9 mai 

Online pe 

classroom 

Badea Elena   IX C  

29.  17 05 2021 

 

 

Eu spun NU bullying-ului! 

Tu? 

 

Online pe 

classroom 

 

Badea Elena 

 

 

 

Profesorii  

liceului 

IX C, X A,  

X B, X C,  

XI B 

 

30.  14 07 2021 Profesor coordonator a 

doua excursii 

Buzău 

Târgovişte 

Badea Elena Sîrbu Robert    

31.  7. 10. 2020 Comemorarea victimelor 
Holocaustului din România 

Sala de clasă Sîrbu Robert Radu Ioana - Clasa a XII-a 
C 

 

32.  21.10.2020 Ziua Armatei Naţionale Sala de clasă Sîrbu Robert Cercul „Cultul 
Erolior” 

 Clasa a XII-a 
C 

 

33.  2.12.2020 Ziua Naţională a României Online prin aplicatia 
Meet 

Sîrbu Robert Radu Ioana  Clasa a XII-a 
C 
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34.  20.01.2021 Unirea Principatelor 

 

Online prin aplicatia 
Meet 

Sîrbu Robert Radu Ioana  Clasa a XII-a 
C 

 

35.  30 03 2021 Unirea Basarabiei cu 
România 

Sala de clasă Sîrbu Robert Radu Ioana  Clasa a XII-a 
C 

 

36.  14 07 2021  Profesor organizator 
excursie proiectul ROSE 

Târgovişte Sîrbu Robert Gheorghiu 
Manuela, Buzea 

Geanina, 
Râmniceanu 

Bogdan 

 X A, X, B, XI 
B 

 

37.  2020-2021 Optionalul CDS Educatie 
juridică 

L. T. 1 Mai 

 

Sirbu Robert Parteneriat cu 
Vedem Just 

 Clasa a XI-a 
A 

 

38.  16.11.2020 Ziua internationala a 
tolerantei 

Online prin aplicatia 
Meet 

Dima Ioana   Clasa a X- a 
A 

 

39.  21.01.2021 Ziua Imbratisarilor Online prin aplicatia 
Meet 

Dima Ioana   Clasa a X- a 
A 

 

40.  29.01.2021 

 

Ziua internationala a 
Nonviolentei in scoala 

Online prin aplicatia 
Meet 

Dima Ioana   Clasa a X- a 
A 

 

41.  2 04 2021 Ziua Internațională de 
Conștientizare a Autismului 

Online prin aplicatia 
Meet 

Dima Ioana Asociaţia 
Help Autism 

   

42.  31 05 2021 Ziua Mondiala fara tutun Online prin aplicatia 
Meet 

Dima Ioana Centrul de 

Prevenire, 

Evaluare si 

Consiliere 

Antidrog Prahova 

   

43.  09.2020 Orientare profesională online Creţu Melania   X P2  

44.  28.01.2021 CARAVANA CJE ONLINE CJE Avocatul și 

Președintele 

CJE 

 SEFII 
CLASELOR 

 

45.  
22.02.2021 

,,Siguranta datelor 
personale pe internet”-  

Cabinet AEL Ivan Amalia Buzea Genina  
XII D,  
XII B 

 

https://www.facebook.com/Centrul-de-Prevenire-Evaluare-si-Consiliere-Antidrog-Prahova-1615195118751201/?__cft__%5b0%5d=AZXcJabXaoymj5kNcAdk4tpdvbEkmMwM4DtpKHMhsGmBw2iKKopMT3Ssny3gi6Kci3TYJm9dKbWt9mymLiw_fFKQKN18S8kWGnpdL4ZCW93giX8pxq82DDr7C2e8SXl3fOqh9oySGE3hTV0bPZUT7Gah&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/Centrul-de-Prevenire-Evaluare-si-Consiliere-Antidrog-Prahova-1615195118751201/?__cft__%5b0%5d=AZXcJabXaoymj5kNcAdk4tpdvbEkmMwM4DtpKHMhsGmBw2iKKopMT3Ssny3gi6Kci3TYJm9dKbWt9mymLiw_fFKQKN18S8kWGnpdL4ZCW93giX8pxq82DDr7C2e8SXl3fOqh9oySGE3hTV0bPZUT7Gah&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/Centrul-de-Prevenire-Evaluare-si-Consiliere-Antidrog-Prahova-1615195118751201/?__cft__%5b0%5d=AZXcJabXaoymj5kNcAdk4tpdvbEkmMwM4DtpKHMhsGmBw2iKKopMT3Ssny3gi6Kci3TYJm9dKbWt9mymLiw_fFKQKN18S8kWGnpdL4ZCW93giX8pxq82DDr7C2e8SXl3fOqh9oySGE3hTV0bPZUT7Gah&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/Centrul-de-Prevenire-Evaluare-si-Consiliere-Antidrog-Prahova-1615195118751201/?__cft__%5b0%5d=AZXcJabXaoymj5kNcAdk4tpdvbEkmMwM4DtpKHMhsGmBw2iKKopMT3Ssny3gi6Kci3TYJm9dKbWt9mymLiw_fFKQKN18S8kWGnpdL4ZCW93giX8pxq82DDr7C2e8SXl3fOqh9oySGE3hTV0bPZUT7Gah&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/Centrul-de-Prevenire-Evaluare-si-Consiliere-Antidrog-Prahova-1615195118751201/?__cft__%5b0%5d=AZXcJabXaoymj5kNcAdk4tpdvbEkmMwM4DtpKHMhsGmBw2iKKopMT3Ssny3gi6Kci3TYJm9dKbWt9mymLiw_fFKQKN18S8kWGnpdL4ZCW93giX8pxq82DDr7C2e8SXl3fOqh9oySGE3hTV0bPZUT7Gah&__tn__=-UC%2CP-R
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Organizația Salvați copiii 
– Proiectul ORA DE NET 

46.  

24.03.2021 

Susținere referate: “Cum 
poate fi dezvoltată 
încrederea în sine” – 
Ignat Carmen Liliana 

 

Buzea Genina 
Ignat Carmen 

Liliana 
Ivan Amalia 

Nițu Georgeta 

   

 

47.  

08.06.2021 

,,FOMO și presiunea de a 
fi mereu online” -

Organizația Salvați copiii 
– Proiectul ORA DE NET 

Cabinet AEL Ivan Amalia 
Ignat Carmen 

Liliana  IX P3 

 

48.  

10.06.2021 

,,FOMO și presiunea de a 
fi mereu online” -  

Organizația Salvați copiii 
– Proiectul ORA DE NET 

Cabinet AEL 
Ignat Carmen 

Liliana 
Ivan Amalia  

  

49.  10-
17.10.2020 

Proiectul international 
Global Math Week 

Online 
Comșa 
Teodora 

  
  

50.  

 

The Worlds largest 
Lesson and suporting the 

Global Goals for 
Sustainable Development 

Online 
Comșa 
Teodora 

  

IX P1  

51.  

10.02.2021 
Proiectul ZICI - ziua 

internatională a cititului  
 

Comșa 
Teodora 

  
IX B, IX P1, 

XI B 
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                                                 ACTIVITĂŢI METODICE ŞI ŞTIINŢIFICE LA NIVELUL ARIILOR CURRICULARE 

NR. 
CRT. 

DATA 
CLAS

A 
DISCIPLINA 
DE STUDIU 

DENUMIREA 
ACTIVITĂȚII/ TITLUL 

ARTICOLULUI 

LOCUL 
DESFĂȘURĂRII/ 

NUMELE 
PUBLICAȚIEI 

PROFESOR 
PROPUNĂTO

R 

PROFESORI 
ASISTENȚI 

TIP 
ACTIVITATE 

PV 
(REGISTRU

L SI NR. 
PAGINII)/ 

NR.ADEVE
RINȚĂ 

1.  23.11.2020 
9H, 9J, 
10Ap, 
11P 

Limba 
franceză 

Inspecția de 
specialitate, grad 
Definitivat 

Colegiul ”Spiru 
Haret”, Ploiești 

Ungureanu 
Elena 

- Inspecție - 

2.  11.2020 12D 
Limba 

franceză 
Interasistență la clasă 

LT ”1 Mai” 

Ploiești 

Ungureanu 

Elena Dumitru Marius Interasistență - 

3.  12. 2020 - 
Limba 
franceză 

Participare la 

activitatea "Le jour du 

prof" 

Alliance 
Française 

Ungureanu 
Elena 

- - - 

4.  30.10.2020 9A 
Limba 
engleză 

Lecție deschisă 

,,Halloween Around 

the World” 

LT ”1 Mai” 
Ploiești 

Morariu Irina 
Dumitru Marius 

Vagneti Mihaela 
Interasistență - 

5.  25.11.2020 - 
Limba 
franceză 

”Animer les classes 

virtuelles” 
CCD PH si ISJ 
PH 

- 
Borănescu 
Loredana 

Activitate 
metodica si 
stiintifica 

Adeverinta 
nr 
1055/4.12.2
020 

6.  12.01.2021 - - “Profesorul eficient - - 
Borănescu 
Loredana 

Training 
Certificat de 
participare 

 14.01.2021 - - 

“Rezilienta-cum 

ramanem puternici si 

echilibrati emotional 

in aceste vremuri” 

Sellification - 

Borănescu 

Loredana 

Morariu Irina 

Activitate de 

formare si 

perfectionare 

Adeverinta 
seria REZnr 
2908/14.01.
2021 
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7.  14.01.2021 - - 

“Noile tehnologii 

informationale si de 

comunicare in 

gradinita si scoala”-

12 ORE 

CCD PH - 
Borănescu 
Loredana 

Program 
formare 
continua 

Adev nr 
32/14.01.20
21 

8.  27.01.2021 - - 

“Managementul 
emotional pentru un 
comportament 
adecvat” 

CCD PH si 
CJRAE 

- 

Borănescu 

Loredana 

Morariu Irina 

Webminar - 

9.  8.01.2021 - - 

“Cum poti face 
evaluarea cu 
instrumente digitale 
in 2021” 

Asociatia Pro 

ADC 
- 

Borănescu 

Loredana 

Morariu Irina 

Webminar 
adeverinta 
de 
participare 

10.  Semestrul I - - 
"Elemente didactica 
debutanti" 

CCD PH - Ungureanu Elena Curs - 

11.  14.01. 2021 - - Reziliența Sellification - Vagneti Mihaela Curs 
Adeverință 
Nr.4393/14.
01.2021 

12.  

01.09-

18.12 2020 

și 

01-15.01 
2021 

  

Publicare RED în 

cadrul proiectului 

Biblioteca digitala 

Educaţie online 

AISE - Morariu Irina - Certificat 

13.  11.09.2020 - - 
Cum începem lucrul 
în Gsuite pt educaţie 

Sellification - Morariu Irina Webminar Adeverinţă 

14.  09.10.2020 - - 
Leadership in 
educaţie - - Morariu Irina Webminar Adeverin

ţă 

15.  05.11.2020 - - 

Obiceiurile 

educatorilor de 

succes 

Sellification - Morariu Irina Webminar Adeverin
ţă 
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16.  27.11.2020 - - 
Inovaţii pedagogice 

în era digitală 
IFC, Chisinău - Morariu Irina 

Conferința 

internațională 

Certifica
t de 
participa
re 

17.  29.11.2020 - - 
Secretele Google 
Meet 

- - Morariu Irina Curs Adeverin
ţă 

18.  04.12.2020 - - 
Excelenţa în cariera 
de dascăl 

Sellification - Morariu Irina Curs Adeverin
ţă 

 18.12.2020 - - 

Creează animaţii şi 

video de impact pt 

elevii tăi 

Sellification - Morariu Irina Curs Adeverin
ţă 

19.  08.01.2021 - - 

Cum poţi face 
evaluarea cu 
instrumente digitale 
în 2021 

Asociaţia 
ProADC 

- Morariu Irina Webminar 
Certificat de 
participare 

20.  
05-

06.01.2021 - - 
Educaţie online fără 
hotare 

AISE, Chişinău - Morariu Irina 
Conferința 

internațională 

Certificat de 

participare 

21.  12.01.2021 - - 

Profesorul eficient-
Cum să fii autor de 
publicaţii în revista 
metodico-ştiinţifică 

AGIROMd - Morariu Irina Curs 
Certificat de 
participare 

22.  27.01.2021 - - 

Management 
emotional pt 
comportament 
adecvat 

CCDPH - Morariu Irina Webminar Adeverință 

23.  15.I.2021 
XIIA, IX 
A 

Limba 
română 

Proiectul cultural 

”Aproape de 

Eminescu” 

Casa de Cultură 

”Ion Luca 

Caragiale” 

Dumitru 

Marius 

Rențea 

Gabriela 

Vagneti 
Mihaela 

 La clasă 
Adeverință 
și certificat 

24.  20.05.2021 XIIA 
Limba 
română 

Lecție deschisă LT ”1 Mai” 
Vagneti 
Mihaela 

 La clasă 
PV registru 
comisie 
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”Poezia interbelică” Ploiești 

25.  15.03.2021   
Promovarea 
educației financiare 

BNR 
Borănescu 
Loredana 

   

26.  
17.09.2020  Istorie Consfătuirea 

profesorilor de Istorie 
Online prin 
aplicatia Zoom 

ISJ Prahova Profesorii de 
Istorie 

Metodica si de 
specialitate 

 

27.  

20.11.2020  Istorie ȘCOALA 
SUPERIOARĂ DE 
COMERȚ ȘI 
PALATUL ȘCOLILOR 
COMERCIALE 

C.C.D- online 

Şedinta Societatii 
de Stiinte Istorice 
din Romania 
filiala Prahova  

Vrânceanu 
Constantin 

Profesorii de 
Istorie 

Metodica si de 

specialitate 

 

28.  

18.12.2020  Istorie WEBINAR - 
COMUNIȘTII 
PRAHOVENI ÎN 1944 

C.C.D- online 

Şedinta Societatii 

de Stiinte Istorice 

din Romania 

filiala Prahova  

Baroian Sergiu Profesorii de 
Istorie 

Metodica si de 
specialitate 

 

29.  

22.01.2021 

 

 Istorie WEBINAR -DE LA 

GIMNAZIUL DE 

BĂIEȚI LA 

COLEGIUL 

NAȚIONAL 

„I.L.CARAGIALE” 

PLOIEȘTI 

DR. CONSTANTIN 
ANGELESCU - 
REFORMATOR AL 
ȘCOLII 
INTERBELICE 
ROMÂNEȘTI 

C.C.D- online 

Şedinta Societatii 

de Stiinte Istorice 

din Romania 

filiala Prahova  

Băjenaru 

Carmen 

 

 

Pandelache 
Laura 

Profesorii de 
Istorie 

Metodica si de 
specialitate 

 

30.  
17.09.2020  Istorie Consfătuirea 

profesorilor de Istorie 
Online prin 

aplicatia Zoom 

 Profesorii de 
Istorie 

Metodica si de 

specialitate 

 

31.  
3. 12. 2020 

 

IX, P2 

IX P3 

Istorie Marea Unire Online prin 

aplicatia Meet 

Radu Ioana  Metodica si de 
specialitate 
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32.  

14.10.2020 

 

 Istorie Apariţia şi dezvoltarea 

oraşelor în Dacia 

romană 

 

revista ECOURI 

din cadrul 

Liceului 

Tehnologic 1 Mai 

Ploiesti; 

Sîrbu Robert  Metodica si de 
specialitate 

 

33.  

25 01 2021 XI A Istorie  „Unirea 
Principatelor”,  

desfăşurată pe 25 01 
2021 

Activitatea online Sîrbu Robert Radu Ioana Metodica si de 
specialitate 

 

34.  
11 05 2021 X A Istorie „9 Mai Triplă 

semnificaţie” 
Activitatea online Sîrbu Robert Radu Ioana Metodica si de 

specialitate 
 

35.  
28 06 2021 9 P1, 9 

P2 
Istorie Ziua Tricolorului Liceul Tehnologic 

1 Mai Ploiesti; 
Sîrbu Robert Radu Ioana Metodica si de 

specialitate 
 

36.  

26 02 2021  Istorie WEBINAR 
„Învățământul 
prahovean din 

perioada 1945-1965” 

C.C.D- online 

Şedinta Societatii 
de Stiinte Istorice 

din Romania 
filiala Prahova  

Istudor Leontin Profesorii de 
Istorie 

Metodica si de 
specialitate 

 

37.  

19 03 2021  Istorie WEBINAR„Godefroy 
de Bouillon, eroul 

desăvârșit”. 

C.C.D- online 

Şedinta Societatii 
de Stiinte Istorice 

din Romania 
filiala Prahova  

Ene Laura Profesorii de 
Istorie 

Metodica si de 
specialitate 

 

38.  

14 05 2021 

 

 

 

 

21 05 2021 

 Istorie 

 

 

 

 

Istorie 

WEBINAR Apariţia şi 

dezvoltarea oraşelor 

în Dacia Romană 

 

Cercul profesorlor de 

istorie Nr. 1 

Predarea istoriei in 
era digitală 

Sesiunea Anuală 

Internationala a 

Societatii de 

Stiinte Istorice 

 

 

Online prin 
aplicaţia 

Classroom 

Sîrbu Robert 

 

 

 

 

 

Şerban Laura 

Profesorii de 

Istorie 

 

 

 

 

Sîrbu Robert 

Radu Ioana 

Metodica si de 

specialitate 

 

 

 

 

Metodica si de 
specialitate 
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39.  

18.09.2020 

 

 

 Geografie Consfătuirea 
profesorilor de 

Geografie 

Online prin 
aplicatia Zoom 

I.S.J. Prahova Badea Elena Metodica si de 
specialitate 

 

40.  

24.09.2020 

 

 

 Geografie Consfatuirea 
responsabililor cu 

formarea continua  a 
cadrelor didactice la 
Inspectoratul Scolar 

Prahova. 

Online prin 
aplicatia Zoom 

I.S.J. Prahova Badea Elena   

41.  

20.11.2020  Geografie Participare online la 

Simpozionul National 
de Geografie cu tema 
HABITATUL RURAL 

VILCANESTI-
DINAMICA SOCIO-

ECONOMICA, 
ORGANIZAREA 

SPATIALA SI 
PERSPECTIVE DE 

DEZVOLTARE; 

Colegiul Naţional 

I.L. Caragiale 

„GEOGRAFIA-
DE LA 

CERCETAREA 
STIINTIFICA LA 

PRACTICA 
DIDACTICA!” 

Badea Elena  Metodica si de 
specialitate 

 

42.  

22.11.2020  Geografie  Webinar cu tema 

Relieful fluvial si 

orizontul local in 

aplicatia Google Earth 

EDUCATIA 

CONTINUA-

GEOGRAFIE 

Daniel Anghel Badea Elena Metodica si de 

specialitate 

 

 

43.  

24.11.2020  Geografie Sesiunea de 

comunicari privind 

formarea continua a 

profesorilor 

revista ECOURI 

din cadrul 

Liceului 

Tehnologic 1 Mai 

Ploiesti; 

Badea Elena  Metodica si de 

specialitate 

 

44.  13.01.2021  Geografie 

Referat cu tema 

„Triunghiul 

comunicării școală-

familie-elevi!” 

Şedinta Ariei 

Curriculare Om şi 

Societate 

 

Badea Elena 
Membrii ariei 

Metodica si de 

specialitate 

PV in 

Registrul 

Comisiei 

Om si 
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societate 

45.  
11.12.2020 

 

a IX-a 

B Geografie 

lectia deschisa 

„Unitatile de relief. 

Muntii” 

Liceul  

Tehnologic 

,,1Mai’’ 

 

Badea Elena Membrii catedrei 
Metodica si de 

specialitate 

PV in 

Registrul 

Comisiei 

Om si 

societate 

46.  26 03 2021  Geografie 
webinariul Călător 

pe mapamond 

CCD Prahova, 

SGR Prahova si 

Ins. de 

specialitate 

Gheorghe 

Mineliea; 

Badea Elena 
Profesorii de 

geografie 

Metodica si de 

specialitate 
 

47.  22 04 2021  Geografie 

ZIUA Pământului  in 

cadrul Proiectului 

CAERI Manifest 

pentru Pământ (ed. a 

IV-a) la CONCURSUL 

JUDEȚEAN 

REFLECȚIE PENTRU 

SĂNĂTATEA 

PLANETEI 

CCD Prahova, 

Scoala Sf. Vineri 

si Colegiul Ion 

Luca Caragiale. 

Badea Elena 
Profesorii de 

geografie 

Metodica si de 

specialitate 
 

48.  13 05 2021 IX A Geografie 

lecția deschisă ZONA 

BIOPEDOCLIMATICĂ 

CALDA. SAVANELE 

ȘI DEȘERTURILE 

on-line pe 

classroom 
Badea Elena 

Sîrbu Robert, 

Vicol Vica, Dan 

Florin, Costache 

Ciprian, Grancea 

Sebastian 

Metodica si de 

specialitate 
 

49.  20 05 2021 XII A Geografie Poezia interbelică Sala de Clasă 
Vagneti 

Mihaela 

Badea Elena 

 

Metodica si de 

specialitate 
 

50.  28-30 06  Geografie Profesor asistent L. T. Elie Radu Badea Elena Profesori Metodica si de  
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2021 Bacalaureat specialitate 

51.  1 07 2021  Geografie 

Profesor evaluator 

Bacalaureat 

 

Sc . Gimnaz. 

Radu Stanian 
Badea Elena 

Profesorii de 

geografie 

Metodica si de 

specialitate 
 

52.  Iunie 2021  Geografie 

Prevenirea şi 

combaterea 

abandonului şcolar în 

mediul online 

Simpozion 

Naţional – 

Asociaţia 

Youngster of 

Europe 

Muller Carmen  
Metodica si de 

specialitate 
 

53.  Martie 2021  Geografie 

Proiect educaţional-

social Împarte-

Educă- Donează 

Şcoala 

Gimnazială nr.1 

Vlad Ţepeş, 

Asociaţia EM, , 

Asociaţia EM , 

Crucea Roşie 

Filiala Călăraşi, 

Muller Carmen  
Metodica si de 

specialitate 
 

54.    Geografie 

Proiectul cultural – 

artistic Educaţia de 

calitate, o educaţie 

făcută cu dragoste, 

CAER 2020-2021, 

poziţia nr. 904, Ediţia 

a V-a 

Colegiul Naţional 

„Spiru Haret”, 

Tecuci 

 

Muller Carmen  
Metodica si de 

specialitate 
 

55.  1 03 2021  Geografie 

Simpozion 

internaţional Be the 

voice of your 

generation! 

Asociaţia Learn 

for you, Slatina, 
Muller Carmen  

Metodica si de 

specialitate 
 

56.  6 03 2021  Geografie 

Webinar  Educaţia 

pozitivă. Încredere, 

dezvoltare, valorizare 

Google Meet, 

Asociaţia Dascăli 

Emeriţi, Bacău 

Muller Carmen  
Metodica si de 

specialitate 
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57.  13 02 2021  Geografie 

Webinar 

Managementul clasei. 

Soluţii de lucru la 

distanţă cu elevii 

Google Meet, 

Asociaţia Dascăli 

Emeriţi, Bacău 

 

Muller Carmen  
Metodica si de 

specialitate 
 

58.  12 03 2021  Geografie 

Concurs judeţean cu 

participare 

internaţională Imagini 

rurale şi urbane în 

contextul actual 

Scoala 

Gimnazială 

Dumbrava, Timiş 

 

Muller Carmen 
Profesorii de 

geografie 

Metodica si de 

specialitate 
 

59.  
Aprilie- mai 

2021 
 Geografie 

Workshop de formare 

destinat cadrelor 

didactice din 

învăţământul 

preuniversitar 

O şansă pentru 

fiecare.Educaţia 

alternativă prin 

activităţi 

nonformale. 

Parteneriatul cu 

familia, ed. III 

Muller Carmen  
Metodica si de 

specialitate 
 

60.  

8 februarie- 

29 aprilie 

2021 

 

 Geografie 
Concurs Naţional 

Natură şi literatură, 

Activităţi 

Educative 

Şcolare şi 

Extraşcolare a 

Liceului Teoretic 

Recaş, Ed. a VI- 

Muller Carmen  
Metodica si de 

specialitate 
 

61.  mai 2021  Geografie 

Concurs de ecologie 

şi protecţia mediului 

„Respectă Mediul”, 

Şcoala 

Gimnazială 

Nocrich, jud Sibiu 

Muller Carmen  
Metodica si de 

specialitate 
 

62.  
iunie-iulie 

2021 
 Geografie 

Curs în format 

eLearning şi Webinar 

Învaţă să predai 

asincron 

Centrul de 

Educaţie Digitală 

Edumagic 

Solution 

Muller Carmen  
Metodica si de 

specialitate 
 

63.  24.09.2020  Ed. Fizică Consfătuirile de Ed. Online prin Grancea Profesorii de Ed. Metodica si de  
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Fizică aplicatia Zoom Sebastian Fizică specialitate 

64.  

15.11.2020  Ed. Fizică Cercul Pedagogic nr. 

1 sutinut online prin 

aplicatia Zoom 

Şcoala gazdă  

“L.T .1 Mai”, 

Ploiești  

școala asociată 

L.T. A.S.  “Victor 

Slavescu” 

Ploiesti 

Grancea 

Sebastian 

Nicolae Mario 

Profesorii de Ed. 

Fizică 

Metodica si de 

specialitate 

Metodica si de 

specialitate 

 

65.  

18.09.2020  Ştiinţe 

Socio-

Umane 

Consfătuiri Judeţene Online pe zoom Dima Ioana 

Săndulescu 

Cristina 

Popa Gabriela 

Profesorii de 

Socio-Umane 

Metodica si de 

specialitate 

 

66.  

14.10.2020  Ştiinţe 

Socio-

Umane 

Participare la 

Conferinta 

Internationala 

IBMAGE 2020 

Innovative Business 

Management & 

Global 

Entrepreneurship 

Online pe zoom Săndulescu 

Cristina 

 Metodica si de 

specialitate 

 

67.  

20.11.2020  Ştiinţe 

Socio-

Umane 

Ecoturism în Bucovina International 

Conference 

Innovative 

Business 

Management & 

Global  

Entrepreneurship 

(IBMAGE 2020 

Săndulescu 

Cristina 

 Metodica si de 

specialitate 
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68.  

27.11.2020  Ştiinţe 

Socio-

Umane 

“Methods, 

Techniques and 

Sales Strategies”, 

International 

Conference 

Innovative 

Business 

Management & 

Global  

Entrepreneurship 

(IBMAGE 2020 

Săndulescu 

Cristina 

 Metodica si de 

specialitate 

 

69.  

26.11.2020  Ştiinţe 

Socio-

Umane 

Rezilienţa 

operaţională Deloitte Services 

Dima Ioana  Metodica si de 

specialitate 

 

70.  

3.12.2020 

 

 

 Ştiinţe 

Socio-

Umane 

Integrarea copiilor cu 

CES in mediul online 
Helpedu.Ro 

Dima Ioana  Metodica si de 

specialitate 

 

71.  

  Ştiinţe 

Socio-

Umane 

Modalitati de sprijin 

in cadrul activitatii cu 

copilul cu CES 

C.C.D. Prahova 

Dima Ioana  Metodica si de 

specialitate 

 

72.  

  Ştiinţe 

Socio-

Umane 

Alfabetul dezvoltarii 

personale C.C.D. Prahova 

Dima Ioana  Metodica si de 

specialitate 

 

73.  

  

 

Ştiinţe 

Socio-

Umane 

Curs “Profesor real 

intr-o scoala virtuala” Ora de Net 

Dima Ioana  Metodica si de 

specialitate 

 

74.  

19 05 2021  

 

Ştiinţe 

Socio-

Umane 

Cercul pedagogic 
Online pe 

classroom 

Dima Ioana 

Popa Gabriela 

Profesorii de 

Socio-Umane 

Metodica si de 

specialitate 

 

75.  
2 10 2020  Religie Articol scris in revista 

liceului despre Sfânta 
revista ECOURI 

Dan Florin  Metodica si de 

specialitate 
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cuvioasă Parascheva 

76.  
17 05 2021  Religie 

 

Cercul pedagogic nr 1 
Online pe meet 

Dan Florin Profesorii de 

Religie 

Metodica si de 

specialitate 

 

77.  

28 05 2021  Religie 

 

lectia deschisa cu 

tema ,, Minuni si false 

minuni’’ 

Online pe meet 

Dan Florin Colegii din Aria 

curriculară 

Metodica si de 

specialitate 

 

78.  11.12.2020   

Analiza şi avizarea 

numărului de locuri 

pentru învățământul 

profesional şi pentru 

învăţământul dual  - 

anul şcolar 2021 – 

2022 

On-line, Google 

Meet 

ISJPH, în 

colaborare cu  

Centrul 

Național de 

Dezvoltare a 

Învățământului 

Profesional și 

Tehnic 

(CNDIPT), 

regiunea Sud 

Muntenia 

Dir. Neacșu 

Camelia 

Ignat Carmen 

Liliana 

Ședința 

Comitetului 

Local de 

Dezvoltare a 

Parteneriatului 

Social 

(CLDPS) 

Prahova 

Prezență 

Google 

Meet 

79.  5.11.2020  

Domeniul de 

pregătire 

profesională: 

MECANICĂ, 

Calificarea 

profesională: 

Lăcătuş 

construcţii 

metalice şi 

utilaj 

tehnologic, X  

Materiale RED 

“Instrument de 

evaluare online 

(Google classroom)” 

RED_IPT_ISJ_P

H_2_12_11_202

0 

ISJPH, Ignat 

Carmen 

Liliana 

  

Materiale 

RED_IPT_I

SJ_PH_2_1

2_11_2020 

80.  22.11.2020  
Săptămâna 

Europene a 

competențel

Articol e Twinning  
“Alege-ți drumul 

(Liceul 

Tehnologic “1 

Coordonator 

Liceul 

Tehnologic 

 
Proiect e-

twinning VET 

week in 
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or 

profesionale 

2020 

Mai”, Municipiul 

Ploiești) și 

încrede-te în 

abilitățile tale!” 

“Toma 

Socolescu”, 

partener “LT 1 

MAI”, articol -

Ignat Carmen 

Liliana 

Prahova 

county, 

Romania 

81.    

Domeniul 

Electronică 

automatizări 

Finalizarea temelor de 

proiect pt examenul 

de certificare a 

calificării profesionale 

nivel 4, pe 

competențe, obiective 

evaluate, finalitate 

LT „1 Mai”, 

Ploiești 

ISJPH, Buzea 

Genina 

Membrii ariei 

curriculare 

Tehnologii 

Dezbatere PV registru  

82.    
Domeniul 

Electric 

Finalizarea temelor de 

proiect pt examenul 

de certificare a 

calificării profesionale 

nivel 4, pe 

competențe, obiective 

evaluate, finalitate 

LT „1 Mai”, 

Ploiești 

ISJPH,  

Neacșu 

Camelia, 

 

Membrii ariei 

curriculare 

Tehnologii 

Dezbatere PV registru  

83.    
Domeniul 

Mecanică 

Finalizarea temelor de 

proiect pt examenul 

de certificare a 

calificării profesionale 

nivel 4, pe 

competențe, obiective 

evaluate, finalitate 

LT „1 Mai”, 

Ploiești 

ISJPH, Ignat 

Carmen 

Liliana 

Membrii ariei 

curriculare 

Tehnologii 

Dezbatere PV registru  

84.    
Domeniul 

Mecanică 

Finalizarea temelor de 

proiect pt examenul 

de certificare a 

calificării profesionale 

nivel 4, pe 

competențe, obiective 

LT „1 Mai”, 

Ploiești 

ISJPH,  

Nițu Georgeta 

Membrii ariei 

curriculare 

Tehnologii 

Dezbatere PV registru  
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evaluate, finalitate 

85.     

Revizuirea procedurii 

de admitere în 

învățământul 

profesional PO-98.01 

și a procedurii de 

admitere în 

învățământul dual 

pentru anul școlar 

2021-2022, PO - 98 

02. 

 

ISJPH,  

Ignat Carmen 

Liliana 

Ivan Amalia 

Crețu Melania 

 

Revizuirea 

procedurii de 

admitere în 

învățământul 

profesional și 

dual 

Procedurile  

PO-98.01 și   

PO - 98 02 

86.  
25 febr 

2021 
  

Articol “Instrument de 

evaluare”, volum 

colectiv în format 

electronic  

GHID 

METODOLOGIC 

– AUXILIAR 

CURRICULAR, 

apărut la Editura 

Educația Azi, cu 

ISBN: 978-606-

95081-6-9 

Ignat Carmen 

Liliana 
  

Adeverința 

de publicare 

din 

25.02.2021 

87.  
9 martie 

2021 

elevii 

claselo

r a VIII-

a/ a 

VII-a 

 

Activitatea dedicată 

”Zilei meseriilor”: 

“Meseriile noastre – 

Trecut, Prezent, 

Viitor” - promovarea 

învățământului tehnic, 

profesional și dual în 

cadrul întâlnirii cu 

elevii claselor a VIII-a/ 

a VII-a de la Școlile 

Gimnaziale Comuna 

Brazi și “Dumitru 

Hera”, Bătești 

Școala 

Gimnazială 

Comuna Brazi 

ISJPH, Ignat 

Carmen 

Liliana 

Ivan Amalia 

Maxim Stan 

Ungureanu Elena 

Ilie Gherson 

 

Reprezentant 

agent ec. SCJ 

Cristof E&P 

Services SRL -

Boteanu Iulia 

Promovarea 

învățământulu

i tehnic, 

profesional și 

dual 

PV 

nr.413/09.03

.2021 
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88.  
15 martie 

2021 

elevii 

claselo

r a VIII-

a/ a 

VII-a 

 

Activitatea dedicată 

”Săptămânii 

meseriilor”:  “Noi și 

partenerii noștri în 

formarea 

profesională” la 

Școala Gimnazială “ 

Mihai Eminescu” 

Ploiești 

On-line, Google 

Meet 

ISJPH, Ignat 

Carmen 

Liliana 

Buzea Genina 

Crețu Melania 

Ivan Amalia 

Nițu Georgeta 

 

Prezentarea 

unității 

noastre de 

învățământ, a 

ofertei 

curriculare 

pentru anul 

școlar 2021-

2022, 

prezentarea 

parteneriatelor 

unității de 

învățământ 

profesional și 

tehnic cu 

agenți 

economici. 

PV nr.437/ 

15.03.2021 

89.  
25 martie 

2021 

 XII B, 

XII D și  

XI P1,  

XI P2 

 

Activitatea de 

orientare profesională 

și consiliere privind 

cariera, a elevilor de 

clasa a XII a și a XI a 

învățământ 

profesional, inițiată de 

SC GRUP FEROVIAR 

SA  

LT „1 Mai”, 

Ploiești 

Dir. Prof. 

Neacșu 

Camelia 

Reprezentant  

SC GRUP 

FEROVIAR 

SA 

Ignat Carmen 

Liliana 

Buzea Genina 

Crețu Melania 

Nițu Georgeta 

Orientare 

profesională și 

consiliere 

privind cariera 

PV 

nr.471/25.03

.2021 

90.  
14 mai 

2021 
 Online-Meet  

Cerc pedagogic nr. 2 -

Domeniile electric, 

electromecanică și 

electronică 

Liceul  Energetic 

Câmpina 
ISJPH 

Dir. Prof. Neacșu 

Camelia 

Buzea Genina 

Dinică Costel 

Râmniceanu 

Bogdan 

Cerc 

pedagogic 

Nu s-au 

primit 



51 

  

91.  
21 mai 

2021 
 Online-Meet 

Organizarea și 

desfășurarea online a 

Cercului Pedagogic 

Nr.1 – Ingineri și 

maiștri, Domeniul 

Mecanică  

LT „1 Mai”, 

Ploiești 

ISJPH,   

LT „1 MAI”, 

Mun. Ploiești 

Dir. Prof. Neacșu 

Camelia 

Ignat Carmen 

Liliana 

Crețu Melania 

Ivan Amalia 

Nițu Georgeta 

Arsene Gheorghe 

Mihăilă Aurelian 

Zincă Gheorghe 

Cerc 

pedagogic 

Adeverințe 

nr. 

698/21.05.2

021 

92.  
21 mai 

2021 
 Online-Meet 

Referat Cercul 

Pedagogic Nr.1 –

Domeniul Mecanică  

“Modalități de 

realizare a activităților 

la orele online în 

cadrul disciplinelor de 

specialitate 

AUTOCAD” 

LT „1 Mai”, 

Ploiești 

ISJPH,   

LT „1 MAI”, 

Mun. Ploiești 

Nițu Georgeta 

 

Cerc 

pedagogic 

Adeverință 

nr. 

698/21.05.2

021 

93.  
21 mai 

2021 
 Online-Meet 

Referat Cercul 

Pedagogic Nr.1 –

Domeniul Mecanică  

“Modalități de 

realizare a activităților 

la orele online în 

cadrul disciplinelor de 

specialitate” 

LT „1 Mai”, 

Ploiești 

ISJPH,   

LT „1 MAI”, 

Mun. Ploiești 

Crețu Melania 

Arsene Gheorghe 

Cerc 

pedagogic 

Adeverință 

nr. 

698/21.05.2

021 
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94.  
21 mai 

2021 
 Online-Meet 

Referat Cercul 

Pedagogic Nr.1 –

Domeniul Mecanică  

“Noutăți legislative 

aplicabile în anul 

școlar 2020-2021 în 

învățământul 

profesional și tehnic” 

LT „1 Mai”, 

Ploiești 

ISJPH,   

LT „1 MAI”, 

Mun. Ploiești 

Ivan Amalia 

Mihăilă Aurelian 

Cerc 

pedagogic 

Adeverință 

nr. 

698/21.05.2

021 

95.  
21 mai 

2021 
 Online-Meet 

Referat Cercul 

Pedagogic Nr.1 –

Domeniul Mecanică  

“Învățământul 

profesional de stat 

versus învățământul 

dual” 

LT „1 Mai”, 

Ploiești 

ISJPH,   

LT „1 MAI”, 

Mun. Ploiești 

Dir. Prof. Neacșu 

Camelia 

Ignat Carmen 

Liliana 

Zincă Gheorghe 

Cerc 

pedagogic 

Adeverință 

nr. 

698/21.05.2

021 

96.  
26 mai 

2021 
  

Realizarea Inspecției 

speciale pentru 

acordarea Gradului 

didactic I, prof. 

Schonauer M. Alfred 

Constantin , Colegiul 

Spiru Haret, Ploiești  

Colegiul Spiru 

Haret, Ploiești 

ISJPH, Ignat 

Carmen 

Liliana în 

calitate de 

metodist a 

ISHPH 

 

Inspecție 

specială 

pentru 

acordarea 

Gradului 

didactic I 

Delegație 

metodist nr. 

40/26.05.20

21 

97.     

Articol în revista 

liceului „Ecouri”-“ 

Meseria, brățară de 

aur, la liceul nostru?” 

ECOURI Nr.28-

29 - LT „1 Mai”, 

Ploiești 

ISSN 2069 - 

3060 

Dir.adj. Vicol 

Vica 

Ignat Carmen 

Liliana 

Dumitru 

Marius 

 

Publicare de 

articole în 

revista liceului 

 

98.     Articol în revista 

liceului „Ecouri”-“ În 

ECOURI Nr.28-

29 - LT „1 Mai”, 

Ignat Carmen 

Liliana 
 Publicare de 

articole în 
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căutarea unui loc de 

muncă – drumul spre 

succes” 

Ploiești 

ISSN 2069 - 

3060 

 

revista liceului 

99.     

Articol în revista 

liceului „Ecouri”-“Am 

fost cei mai buni” 

ECOURI Nr.28-

29 - LT „1 Mai”, 

Ploiești 

ISSN 2069 - 

3060 

Ivan Amalia  

Publicare de 

articole în 

revista liceului 

 

100.     

Articol în revista  

liceului „Ecouri” –

Utilizarea softurilor 

digitale pentru 

simularea circuitelor 

electronice în 

laboratoarele virtuale 

ECOURI Nr.28-

29 - LT „1 Mai”, 

Ploiești 

ISSN 2069 - 

3060 

Buzea Genina   

Publicare de 

articole în 

revista liceului 

 

101.  
19 mai 

2021 
 

online pe 

platforma 

Zoom 

Participare webinar 

„Implementarea 

MATERIALELOR DE 

PREVENIRE a 

consumului de 

substanțe la elevii tăi” 

Asociația 

Preventis 

Vasilescu 

Simion Emilia 
  Adeverință 

102.  Mai 2021   

Participarea la 

acţiunile de 

promovare a înv. 

profesional și dual, a 

ofertei educaționale 

pentru anul școlar 

2021-2022 la Șc.Gimn 

din Ploiești și din județ 

Școli gimnaziale 

și  Online- 

Google Meet 

Toți membrii 

ariei 

curriculare 

 

Promovare a 

învăţământulu

i profesional și 

dual, a ofertei 

educaționale 

pentru anul 

școlar 2021-

2022 

PV 

nr.629/13.05

.2021 
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103.  
08 iunie 

2021 

XII B, 

XII C, 

XII D, 

XIII As 

 

Organizarea și 

susținerea 

examenului de 

certificare a calificării 

absolvenţilor 

învăţământului liceal, 

filiera tehnologică – 

Nivel 4, sesiunea 

Iunie 2021, la centrul 

de examen Liceul 

Tehnologic "1 Mai", 

Municipiul Ploieşti 

ISJPH, Centrul 

de examen  LT 

„1 Mai”, Ploiești 

Președ. Dir. 

Prof. Neacșu 

Camelia 

Secretar 

comisie Ignat 

Carmen 

Liliana 

Îndrumători și 

evaluatori: 

Buzea Genina 

dir.prof. 

Neacșu 

Camelia  

Nițu Georgeta 

Ignat Carmen 

Liliana 

  

Decizie 

ISJPH 

nr.836/28.05

.2021Adever

ința 

nr.802/08.06

.2021 

104.  Iunie 2021 
Clase a 

XII a 
 

Examen de certificare 

a calificării 

absolvenţilor 

învăţământului liceal, 

filiera tehnologică – 

Nivel 4, sesiunea 

Iunie 2021, la 

Colegiul"Spiru Haret", 

Municipiul Ploieşti 

ISJPH, Centrul 

de examen   

Colegiul"Spiru 

Haret", Municipiul 

Ploieşti 

Evaluatori: 

Buzea Genina 

dir.prof. 

Neacșu 

Camelia  

Nițu Georgeta 

Ignat Carmen 

Liliana 

  

Decizia 

ISJPH 

nr.836/28.05

.2021 

105.  
20 Iulie 

2021 

XI P1, 

XI P2 
 

Examen de  certificare 

a calificării 

profesionale pentru 

absolvenţilor 

învăţământului 

profesional – Nivel 3, 

la centrul de examen 

ISJPH, Centrul 

de examen  LT 

„1 Mai”, Ploiești 

Președ. Dir. 

Prof. Neacșu 

Camelia 

Secretar 

comisie Ignat 

Carmen 

  

Decizie 

ISJPH 

nr.919/12.07

.2021 

Adeverința 

nr.1043/20.0
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Liceul Tehnologic “1 

MAI”, Municipiul 

Ploiești 

Liliana 

Îndrumători și 

evaluatori:  

Crețu Melania 

 Ignat Carmen 

Liliana 

 Ivan Amalia 

Nițu Georgeta 

7.2021 

 
 La nivelul ariei curriculare  Matematică și Științe s-au realizat următoarele activități metodice și științifice: 
- participare la consfătuirile online de către membrii ariei la disciplinele: matematică, chimie, fizică, biologie; 

- întocmirea planificărilor conform cu OMEC  nr. 5099 / 2009 şi actelor normative în vigoare pentru anul şcolar 2020-2021;  

- selectarea de materiale/ resurse educaționale, proiectarea şi realizarea subiectelor pentru fișele de lucru, a testelor de 

evaluare sumativă / formativă fizic și online;  

- proiectarea, aplicarea unor instrumente de lucru diferenţiate, adaptate nivelului de cunoştinţe al elevilor şi nevoilor individuale; 

- proiectarea activităţii didactice folosind TIC (Google Classroom); 

- participare la sedințele catedrei pe Meet; 

- participare la sedințele consiliului profesoral; 

- colaborare între colegi pentru a realiza lectii fizic și online de calitate. 

      Doamnele profesor Davidoiu Emilia și Velicu Roxana au participat în data de 19 noiembrie 2020  la activitatea organizată de 

Casa Corpului Didactic Prahova, cu tema ,,Integrarea noilor tehnologii în activitatea didactică a profesorilor de fizică”. 

      - participarea membrilor ariei curriculare la promovarea ofertei școlare 

     - s-au realizat asistențe și interasistențe 

- realizarea de lecții deschise 

     Dna profesor: Nistor Daniela a susţinut lecţia deschisă cu tema ,,Recapitulare. Elemente de geometrie clasaa IX-a’’ în data 

de 15.01.2021, clasa a X-a A, participanţi: prof. T. Comşa, prof. E. Davidoiu, prof. M. Gheorghiu, dir. adj.prof. V. Vicol; 

         Dna profesor Vico Vica a susținut lecția deschisă la cls. a IX-a B, cu tema ,,Echilibru chimic.Proprietățile sistemului în echilibru 

chimic. Legea echilibrului chimic (legea acţiunii maselor)”în data de 29.03.2021; 

    Dna profesor Davidoiu Emilia a susţinut lecţia deschisă cu tema ,,Recapitulare-cap Electricitate’’ în data de 18.05.2021, clasa 

a X-a B, participanţi: prof. T. Comşa, prof. D. Nistor,  prof. M. Gheorghiu, prof. R. Soare, dir. adj.prof. V. Vicol; 
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    Dna profesor Comșa Teodora a susținut lecția deschisă ,,Relațiile lui Viete”, clasa a IX-a B, în data de  05.07.2021 

participanţi: prof. D. Nistor, prof. E. Davidoiu, prof. M. Gheorghiu, dir. adj.prof. V. Vicol; 

-referate 

         Dra. prof. Gheorghiu Manuela a susținut în cadrul comisiei metodice referatul cu tema:”Instrumente digitale utilizate în 
evaluarea elevilor la biologie” în data de 15.01.2021 
        Dna profesor Davidoiu Emilia a susținut în cadrul comisiei metodice referatul cu tema: ”Laboratorul virtual” în data de 
29.03.2021 
         Dna profesor Nistor Daniela a susţinut referatul cu tema ,,Aplicaţii ale matematicii în practică’’ în data de 18.05.2021; 

        Dna profesor Comșa Teodora a susţinut referatul cu tema ,,Rolul simularii examenului de bacalaureat la matematica si riscurile 

posibile determinate de invatarea online”; 

      Dna profesor Vicol Vica a susţinut referatul cu tema “Creșterea motivației învățării elevilor la disciplina chimie prin experimentul 

didactic ”, 05.07.2021 

      b) Participarea dnei profesor Vicol Vica la activităţi organizate la nivel naţional ( Evaluator voluntar CNPEE al MEC, “Tehnologia 

și Pedagogia la chimie în contextul actual”- online, organizat de ISJ PH, inspector școlar de chimie, prof. Morcovescu M., etc.) 

- susținerea de referate: la simpozionul național ,,ECOTERRA - Povești de viață ale unor oameni celebri”- “O viață pentru o idee”, 
18.12.2020 desfășurat online la CN” Nichita Stănescu” din Ploiești- Diplomă de participare și CD.-prof. Vicol V.  
-publicarea de articole alături de colegii din celelalte arii curriculare (Ignat C. și Dumitru M. ):  ”Meseria, brățară de aur la Liceul 
Tehnologic 1 Mai?”- în revista „Ecouri”, nr. 28-29, lucrare care a participat și la proiectul național e- Twinning  “VET week in Prahova 
county, Romania” derulat cu ocazia “Săptămânii Europene a competențelor profesionale” declarat încheiat în 24.11.2020. 
-Formator național al profesorilor evaluatori prin Programul CPEECN al Ministerului Educației și Cercetării , 26.02.-26.03.2021 

-Asistență Probă baraj Olimpiada Națională de Chimie,17.04. 2021, online 

 
Dna profesor Nistor Daniela a participat la  activitățile din cadrul proiectului STEM_ WISTEM2D _ JA  Romania, activități propuse de 
org. Salvati copii (chestionare, act. ,,FOMO si presiunea de a fi online’’) 
Premiul III la World Math Day prin elevii Cocarlea A., Lungu D., Gheorghe D., Radu C., clasa a X-a etc. 
 Dna profesor Comșa Teodora a fost profesor evaluator la examenul de bacalaureat iunie-iulie 2021 și Profesor asistent Simulare 

A organizat și susținut  participarea clasei 9P1 la „The World’s Largest Lesson”- pe tema ,,Dezvoltarii durabile”. 

Dra profesor Gheorghiu Manuela și doamna profesor Davidoiu Emilia au publicat în revista  școlii articolele: „ Hormonii stresului” – 
29.09.2020 - prof. Gheorghiu Manuela și ,,Beneficiile dansului la elevi”-prof. Davidoiu Emilia și au realizat subiecte cât și evaluarea 
elevilor, pentru examenele de diferență la seral. 
Dra prof.Gheorghiu Manuela a participat ca profesor asistent simulare bacalaureat lb. și literatura română, a participat ca profesor 
asistent  examen  bacalaureat biologie și ca profesor evaluator examen simulare și  bacalaureat biologie 

•  Publicare RED-uri în revista natională  ”Resurse Educationale Deschise RED-uri” - “Aplicatii digitale utilizate in evaluare la 

orele de biologie in sistem hibrid”, ISSN: 2734-5807 ISSN-L: 2734-5807 
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•  Publicare studiu de specialitate revista judeteană ”Studiu Edu” -  “Microscopul – Focul vietii”, ISSN: 2734-5742 ISSN-L: 

2734-5742 

•  Publicare lucrare de specialitate în revista internatională ”Constructivisnul in educatie – The Constructivism în Eduation” - “ 

Etiologia bolii Insuficienta Renala Cronica”, ISSN: 2734-5750 ISSN-L: 2734-5750 

•  Colaborator  și  membru în colectivul de redacție la realizarea publicațiilor în format electronic înregistrate în cadrul Editurii 

EDUDEL, an școlar 2020-2021 

• Am inițiat și aplicat metode, procedee și tehnici e abordare a predării – învațării - evaluarii inovative, în cadrul proiectului “let’s 

share our good work!”, proiect implementat de asociația “ learn for you!”- olt 

      Membrii ariei au realizat subiecte cât și evaluarea elevilor, pentru examenele de situație neîncheiată și corigență. 

 Obținerea Certificatului European :  
Dna prof. Vicol Vica a participat cu lucrarea ”Meseria, brățară de aur la Liceul Tehnologic 1 Mai?” la proiectul național e- Twinning  
“VET week in Prahova county, Romania” derulat cu ocazia “Săptămânii Europene a competențelor profesionale” declarat încheiat în 
24.11.2020. 
Dna prof. Comșa Teodora a participat la proiectul international UNICEF pe tema ,,dezvoltarii durabile”. 
        Certificatul de participare la The World”s Largest Lesson and Supporting the Global Goals for Sustainable Development, 
No:2730/22-11-2020, UNICEF 
        Asociatia Viitorul Tinerilor Ploiesti-Celebrarea Saptamanii Europene  a Tineretului la Consiliul Judetean Prahova. 
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1.5 Priorităţi naţionale 
 

Contextul European 
Strategia EUROPA 2020 și-a propus o nouă viziune pentru economia socială de 

piaţă a Europei în următorul deceniu, care să ajute Uniunea să iasă din criza economică şi 
financiară şi să edifice o economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, cu niveluri 
ridicate de ocupare a forţei de muncă, productivitate şi coeziune socială. 
La nivel european, cadrul general al strategiei a fost adoptat la Consiliul European din 25-26 
martie 2010 şi definitivat la Consiliul European din 17 iunie 2010. 
 
Priorităţi: 

- creştere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere şi 
inovare 

- creştere durabilă: dezvoltarea unei economii mai competitive, eficiente în 
utilizarea resurselor şi ecologice 

- creştere inclusivă: rată ridicată de ocupare, coeziune economică şi socială 
 
Ţinte: 

- creşterea ratei de ocupare a populaţiei 20-64 ani, de la 69% în prezent, la peste 75% 
- alocarea a 3% din PIB pentru cercetare-dezvoltare 
- rata abandonului şcolar timpuriu: max 10%; cel puţin 40% din tineri  (30-34 ani) să fie 

absolvenţi de învăţământ terţiar 
- “20/20/20”: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră,  creşterea cu 

20% a ponderii energiei regenerabile în consumul final de energie, creşterea cu 20% 
a eficienţei energetice, comparativ cu 1990 

- reducerea cu 25% a populaţiei aflate sub pargul de sărăcie 
- măsuri la nivelul statelor membre (selecţie) 
- promovarea şi monitorizarea implementării efective a rezultatelor dialogului social 
- dezvoltarea parteneriatelor între sectorul educaţiei şi lumea muncii, în special prin 

implicarea partenerilor sociali în planificarea ofertei de educaţie şi formare 
profesională 

- implementarea Cadrului European al Calificărilor (EQF); Cadrul Naţional al 
Calificărilor corelat cu EQF 

- asigurarea dobândirii şi recunoaşterii, prin învăţământul general, profesional şi 
superior şi prin formarea adulţilor, inclusiv pe cale non-formală sau informală, a 
competenţelor cerute pentru angajare în formarea continuă şi pe piaţa muncii 

Linii de acțiune principale: 
- dezvoltarea de sisteme educaționale și de formare moderne care să asigure 
competențe-cheie și excelență 
- investiții mai mari, mai țintite și durabile în educație și formare; asigurarea celui mai 

bun randament al resurselor publice; diversificarea surselor de finanțare 
- consolidarea acțiunilor pentru reducerea abandonului școlar timpuriu 
- dezvoltarea serviciilor de orientare și consiliere profesională: informații de bază pentru 

planificarea carierei (informații referitoare la parcursurile educaționale și de formare, 
oportunități de angajare); acțiuni de îmbunătățire a imaginii sectoarelor și profesiilor cu 
potențial de angajare.  

- promovarea învățării și predării de calitate 
- accentul pe competențele cheie pentru economia și societatea bazată pe cunoaștere, 

de ex. a învăța să înveți, comunicarea în limbi străine, competențele antreprenoriale, 
TIC, învățarea online, competențele în domeniul matematicii (inclusiv competențele 
numerice) și științelor; 
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Orizont 2020. 
Obiectiv naţional:  
Atingerea nivelului mediu de performanţă al UE în domeniul educaţiei şi formării 
profesionale, cu excepţia serviciilor în mediul rural şi pentru grupurile dezavantajate, unde 
ţintele sunt cele ale UE pentru 2010 

Direcţii 
strategice 
de 
acţiune: 

- Restructurarea ciclurilor de învăţământ pe baza profilului de formare 
specific, şi redefinirea programelor de pregătire în funcţie de nivelurile de 
referinţă agreate pentru Cadrul Naţional al Calificărilor, astfel încât să fie 
asigurate transparenţa sistemului care sprijină învăţarea pe tot parcursul 
vieţii, precum şi mobilitatea ocupaţională.  
Operaţiunile de restructurare trebuie să ducă la asigurarea accesului şi la 
îmbunătăţirea substanţială a calităţii ofertei de pregătire prin dobândirea de 
competenţe care să susţină dezvoltarea personală, competitivitatea şi 
dezvoltarea durabilă; 

- Dezvoltarea capacităţii şi inovaţiei instituţionale, având la bază 
managementul cunoaşterii, şi crearea reţelelor de cooperare care să 
includă parteneriatele public-privat, în condiţiile descentralizării sistemului 
de învăţământ şi al autonomiei universitare;  

- Profesionalizarea managementului educaţional şi şcolar prin formarea 
resurselor umane pentru leadership eficient, pentru promovarea atitudinilor 
participative, proactive şi anticipative, şi prin dezvoltarea competenţelor 
specifice, acordând aceeaşi prioritate celor sociale şi personale. 

- Deschiderea sistemului formal de educaţie prin recunoaşterea achiziţiilor de 
învăţare dobândite în contexte non-formale sau informale. Este de aşteptat 
ca, până în 2020, să existe acces real la centre de validare a competenţelor 
dobândite în asemenea contexte, promovând astfel importanţa acordată 
experienţei de viaţă şi muncă şi relevanţa ofertei educaţionale, atât pentru 
aspiraţiile celor care învaţă cât şi pentru nevoile de dezvoltare economică şi 
socială. 

- Dezvoltarea bazei instituţionale şi logistice a sistemului educaţional 
naţional, inclusiv în ceea ce priveşte educaţia fizică şi activităţile sportive şi 
recreative, paralel cu diversificarea ofertei educaţionale non-formale şi 
informale. Cuprinderea în sisteme de învăţare permanentă, recalificare sau 
reciclare profesională se va ridica la minimum 15% din grupa de vârstă 25-
64 ani. 

- Creşterea calităţii procesului de formare a personalului didactic şi de 
conducere din învăţământ prin sisteme flexibile, pentru înnoirea stocului de 
cunoştinţe, punând accentul pe promovarea comportamentelor de tip 
„practician reflexiv”, capabil să transmită abordări interdisciplinare în 
susţinerea dobândirii rezultatelor învăţării, în special a celor derivate din 
exigenţele socio-culturale, economice şi ambientale ale dezvoltării durabile 

- Accentuarea pregătirii tinerilor pentru a se instrui pe tot parcursul vieţii, 
pentru a dobândi inteligenţa socio-emoţională şi capacitatea de a se adapta 
competitiv pe piaţa muncii din Uniunea Europeană. 

- Dezvoltarea unor programe de studiu diferenţiate conform specificului 
regiunilor şi nevoilor elevilor/studenţilor, acoperirea unui spectru larg şi 
echilibrat de domenii ale  cunoaşterii pentru înţelegerea în profunzime a 
legăturilor corelative între aspectele economice, sociale şi de mediu, 
însuşirea limbilor străine, valorizarea oportunităţilor pentru învăţare inter- şi 
trans-disciplinară, dobândirea de abilităţi privind planificarea/cercetarea atât 
la nivel individual cât şi în echipe, implicarea participativă în serviciile pentru 
comunitate; spiritul de responsabilitate faţă de problemele globale comune; 
respect faţă de valorile universale, multiculturalitate şi specificul identitar; 
dezvoltarea curiozităţii creatoare şi (auto)interogarea continuă. 
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- dezvoltarea de sisteme educaționale și de formare moderne care să asigure 
competențe-cheie și excelență: 

- creșterea atractivității, ofertei și calității EFP VET: conform proiecțiilor, cca. 50 % din 
totalul locurilor de muncă din 2020 vor fi pentru calificări de nivel mediu rezultate din 
programe de educație și formare profesională. 

- promovarea experienței timpurii la locul de muncă ca factor esențial pentru facilitarea 
intrării pe piața muncii și orientarea carierei: programe de tip ucenicie și stagii de 
practică de calitate. 

- propunerea unui cadru de calitate pentru stagii, inclusiv abordarea obstacolelor juridice 
și administrative ale stagiilor transnaționale. Sprijinirea unui acces mai bun și a unei 
participări mai bune la stagii de bună calitate, inclusiv prin încurajarea întreprinderilor 
să ofere locuri pentru stagii și să devină bune întreprinderi-gazdă (de exemplu, prin 
etichete de calitate sau premii), precum și prin acorduri între parteneri sociali și ca 
parte a politicii de responsabilitate socială a întreprinderilor (RSI). 

- Deschiderea sistemului formal de educaţie prin recunoaşterea achiziţiilor de 
învăţare dobândite în contexte non-formale sau informale. Este de aşteptat 
ca, până în 2020, să existe acces real la centre de validare a competenţelor 
dobândite în asemenea contexte, promovând astfel importanţa acordată 
experienţei de viaţă şi muncă şi relevanţa ofertei educaţionale, atât pentru 
aspiraţiile celor care învaţă cât şi pentru nevoile de dezvoltare economică şi 
socială. 

- Extinderea învăţământului şi formării profesionale de calitate în mediul 
rural, cultivarea egalităţii de şanse şi atragerea în sistemul educaţional a 
tinerilor din grupurile defavorizate. 

- Extinderea cooperării internaţionale prin iniţierea şi participarea la programe 
şi proiecte europene, bilaterale, transfrontaliere; lărgirea prezenţei şcolii 
româneşti în organismele reprezentative la nivel european şi internaţional; 
încurajarea participării diasporei ştiinţifice româneşti la proiecte 
educaţionale realizate în România, şi la evaluarea proiectelor, programelor 
şi politicilor educaţionale pentru domeniul dezvoltării durabile 

Orizont 2030.  
Obiectiv naţional 
Situarea sistemului de învăţământ şi formare profesională din România la nivelul 
performanţelor superioare din UE; apropierea semnificativă de nivelul mediu al UE în 
privinţa serviciilor educaţionale oferite în mediul rural şi pentru persoanele provenite din 
medii dezavantajate sau cu dizabilităţi 

 - Principiile şi practicile dezvoltării durabile vor fi încorporate organic în 
ansamblul politicilor educaţionale. În baza direcţiilor strategice care 
urmează să fie convenite, în linii generale, în anul 2009, se vor realiza 
exerciţii de viziune bazate pe evaluarea comparativă a rezultatelor obţinute 
la fiecare 5 ani, cel relevant pentru orizontul 2030 fiind anul 2019. 

- Eficienţa internă şi externă a sistemului de educaţie, de la educaţia timpurie 
la studiile post-doctorale, de la educaţia formală la cea non-formală, de la 
formarea profesională iniţială şi continuă până la accesul echitabil la 
învăţare, în condiţii de calitate, va fi în continuare obiectivul principal. 
Învăţarea eficientă va rămâne o prioritate, iar formele şi metodele de 
predare vor fi caracterizate prin diversitatea şi flexibilitatea abordărilor 
pedagogice, şi se vor concentra pe formarea deprinderii de a învăţa şi de 
acumula cunoştinţe utile şi a capacităţii de a aplica aceste deprinderi într-un 
spectru larg de domenii. 

- Metodologia de evaluare, certificare şi atestare a calităţii actului 
educaţional, precum şi a relevanţei acestuia pe piaţa muncii se va alinia la 
procedurile de raportare la reperele de performanţă adoptate în Uniunea 
Europeană, şi la cele mai bune practici existente pe plan mondial. 

- Extinderea în continuare a cooperării internaţionale 
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- facilitarea parcursurilor și permeabilității dintre EFP și învățământul superior, inclusiv 
prin dezvoltarea unor cadre naționale de calificare și prin menținerea unor parteneriate 
strânse cu sectorul profesional. 

• extinderea oportunităților de învățare non formală și informală; recunoașterea și 
validarea acestor tipuri de învățare 

• promovarea atractivității învățământului superior pentru economia bazată pe 
cunoaștere:  

- mărirea proporției tinerilor care urmează un program de studii superioare sau 
echivalent; 

- îmbunătățirea calității, atractivității și capacității de adaptare  a învățământului 
superior; 

- ameliorare cantitativă și calitativă a mobilității și a capacității de inserție 
profesională 

• susținerea unei dezvoltări puternice a învățării transnaționale și a mobilității 
profesionale pentru tineri 
- promovarea mobilității tinerilor în scop educațional: obiectivul ca până în 2020 toți 

tinerii din Europa să poată avea posibilitatea de a și petrece în străinătate o parte 
din timpul alocat parcursului educațional, inclusiv prin formare la locul de muncă; 

- promovarea mobilității profesionale a tinerilor 
• măsuri de reducere a șomajului și de sprijinire a încadrării în muncă a tinerilor: 
- sprijin pentru obținerea primului loc de muncă și începerea unei cariere.  
- sprijinirea tinerilor cu risc 
- susținerea tinerilor antreprenori și a activităților independente 
Ţinta pentru reducerea ratei de abandon școlar timpuriu la sub 10% la nivelul UE nu 

poate fi atinsă în baza ţintelor stabilite la nivel naţional de către statele membre (se 
estimează o rată de 10,5%) 

Ţinta de majorare a procentajului persoanelor cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani, 
absolvenți ai învățământului terțiar sau echivalent, până la cel puțin 40% nu va putea fi 
îndeplinită pe baza ţintelor naţionale asumate de statele membre (se estimează o pondere 
de 37,3%) 

Contextul naţional  
Orientările majore pentru fundamentarea noii legi a educaţiei din România sunt clar 

identificate atât în documentele programatice naţionale, cât şi în cele  elaborate de instituţiile  
europene, respectiv în documentele agreate în comun de Guvernul României şi instituţiile 
europene. Prin noua Lege a Educaţiei Naţionale, reforma sistemului educaţional românesc 
vizează următoarele schimbări: 

− Compatibilizarea ciclurilor de învăţământ cu cerinţele unei educaţii moderne şi cu 
Cadrul European al Calificărilor  

− Modernizarea şi descongestionarea curriculumului   
− Reorganizarea sistemului de evaluare a elevilor   
− Asigurarea unui grad sporit de descentralizare, responsabilizare şi finanţare în sistem  
− Asigurarea de şanse egale la educaţie pentru grupurile dezavantajate  
− Revalorizarea învăţământului profesional şi tehnic  
− Reformarea politicilor în domeniul resursei umane  
− Stimularea învăţării pe tot parcursul vieţii  
− Modernizarea managementului şi conducerii universităţilor   
− Clasificarea universităţilor   
− Asigurarea calităţii în învăţământul superior   
− Finanţarea competiţională şi încurajarea excelenţei la nivel universitar   

Ținte: 

• Reducerea ratei părăsirii timpurii a şcolii 
Traiectoria proiectată a ratei de părăsire timpurie a sistemului educaţional 

An 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Indicator(%) 16,3 15,8 15,3 14,8 14,3 13,8 13,3 12,8 12,3 11,8 11,3 
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• Creşterea ponderii populaţiei cu vârsta de 30-34 ani cu nivel de educaţie terţiară 
Traiectoria ţintei vizează atingerea unui nivel de 20,25% în 2013, de 22,17% în 2015 şi 
de 26,74% în 2020. Evoluţia prognozată a ratei populaţiei cu vârsta de 30-34 ani 
absolventă a unei forme de educaţie terţiară: 
 

An 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Indicator 
(%) 

18,1 18.7 19,4 20,2 21,3 22,1 26,7 

 
Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă Orizonturi 2013-2020-2030 
Obiectivul general al POS DRU  este dezvoltarea capitalului uman și creșterea 
competitivității, prin corelarea educației și învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii și 
asigurarea de oportunități sporite pentru participarea viitoare pe o piață a muncii modernă, 
flexibilă și inclusivă  a 1.650.000 de persoane. 
 
Obiectivele specifice: 

• Promovarea calității sistemului de educație și formare inițială și continuă, inclusiv 
a învățământului superior și a cercetării; 

• Promovarea culturii antreprenoriale și îmbunătățirea calității și productivității 
muncii; 

• Facilitarea inserției tinerilor și a șomerilor de lungă durată pe piața muncii; 
• Dezvoltarea unei piețe a muncii moderne, flexibile și incluzive; 
• Promovarea (re)inserției pe piața muncii a persoanelor inactive, inclusiv în zonele 

rurale; 
• Îmbunătățirea serviciilor publice de ocupare; 
• Facilitarea accesului la educație și pe piața muncii a grupurilor vulnerabile. 

POSDRU cuprinde următoarele axe prioritare relevante pentru dezvoltarea educaţiei şi 
formării profesionale continue: 
 
AXA PRIORITARĂ 1 Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice 

și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere 
1.1 Acces la educație și formare profesională inițială de calitate 
1.2 Calitate în învățământul superior 
1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare profesională 
1.4 Calitate în formare profesională continuă 
1.5 Programe doctorale și post-doctorale în sprijinul cercetării 

AXA PRIORITARĂ 2 Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii 
2.1 Tranziția de la școală la o viață activă 
2.2 Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii 
2.3 Acces și participare la FPC 

AXA PRIORITARĂ 3 Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor 
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 
3.2 Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității 
3.3 Dezvoltarea parteneriatului și încurajarea inițiativelor pentru parteneri sociali și 
societatea civilă  

AXA PRIORITARĂ 4 Modernizarea Serviciului Public de Ocupare 
4.1 Întărirea capacității Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de 
ocupare 
4.2 Formarea personalului Serviciului Public de Ocupare 

AXA PRIORITARĂ 5 Promovarea măsurilor active de ocupare 
5.1. Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare 
5.2. Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește 
dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă 

AXA PRIORITARĂ 6 Promovarea incluziunii sociale 
6.1 Dezvoltarea economiei sociale 
6.2 Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii 
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6.3 Promovarea egalității de șanse pe piața muncii6.4 Inițiativele transnaționale 
pentru o piață inclusivă a muncii 

AXA PRIORITARĂ 7 Asistența tehnică 
7.1 Sprijin pentru implementarea, managementul general și evaluarea POS DRU 
7.2 Sprijin pentru promovarea POS DRU și comunicare. 
 

 1.6 Priorităţi şi obiective la nivel regional şi local 
 

Planul Local de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic 
(PLAI) Prahova, reprezintă un document de planificare strategică a ofertei de formare 
profesională prin învăţământ profesional şi tehnic în perspectiva anului 2020, care poate fi 
utilizat pentru identificarea nevoilor de formare profesională şi de alţi furnizori decât unităţile 
de învăţământ. Acest document de planificare a ofertei de şcolarizare va sta la baza 
elaborării Planurilor de Acţiune a Şcolilor pentru Învăţământ (PAS) instrumente de bază 
utilizate în elaborarea planurilor de şcolarizare şi optimizarea reţelei şcolare. Structura PLAI 
oferă un model de analiză şi sinteză, cu concluzii pe capitole, privind stabilirea acţiunilor de 
dezvoltare a învăţământului profesional şi tehnic în concordanţă cu cerinţele de pe piaţa 
forţei de muncă şi a tendinţelor de dezvoltare socio-economică. Acest document are un scop 
practic, cât şi unul informativ privind previziunile pe termen lung asupra demografiei, 
dezvoltării economice, piaţa forţei de muncă şi oferta unităţilor şcolare în formarea 
profesională. 
 

Comitetele Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social Prahova este o structură 
partenerială consultativă, fără personalitate juridică, cu atribuţii în domeniul învăţământului 
profesional şi tehnic, care funcţionează în sprijinul inspectoratului şcolar judeţean, 
analizează şi avizează propunerile prezentate de Inspectoratul Şcolar privind reţeaua 
şcolară şi planurile de şcolarizare pentru învăţământul profesional şi tehnic. Atribuţiile 
CLDPS vizează, între altele: 

• oferă cadrul organizatoric pentru promovarea parteneriatului social în formarea 
profesională iniţială şi continuă, organizată prin unităţile de învăţământ; 

• monitorizează situaţia parteneriatului social la nivelul unităţilor de învăţământ, solicită 
şi propune soluţii de creştere a eficienţei acestuia; 

• analizează şi avizează propunerile prezentate de inspectoratul şcolar privind proiectele 
planurilor de şcolarizare pentru învăţământul profesional şi tehnic, pe unităţi de 
învăţământ, domenii de formare profesională şi calificări; avizul CLDPS este 
obligatoriu pentru documentaţia transmisă de inspectoratul şcolar spre aprobare 
ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice, precum şi în cazul deciziilor care sunt în 
sfera lor de atribuţii; 

• furnizează inspectoratului şcolar judeţean avizul consultativ privind oportunitatea 
autorizării unităţilor de învăţământ pentru un nou nivel de 
învăţământ/specializare/calificare profesională în vederea emiterii avizului conform al 
inspectorului şcolar general la cererea de evaluare externă; 

• participă, prin reprezentanţii desemnaţi, în cadrul comisiilor constituite cu ocazia 
desfăşurării examenelor de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului 
profesional şi tehnic, conform reglementărilor Ministerului Educaţiei şi Cercetării 
Ştiinţifice; 

• propune, din propria iniţiativă sau la solicitarea inspectoratului şcolar, 
modificarea/completarea Registrului naţional al calificărilor/nomenclatoarelor 
calificărilor profesionale, pentru calificări pentru care se organizează pregătirea prin 
învăţământul profesional şi tehnic; 

• facilitează încheierea de acorduri de colaborare pentru organizarea pregătirii practice 
a elevilor la operatorii economici; 

• se implică în realizarea consilierii, orientării şi informării privind cariera, în colaborare 
cu reprezentanţii instituţiilor cu atribuţii în acest domeniu; 
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• identifică şi promovează acţiuni ce vizează tranziţia de la şcoală la locul de muncă a 
absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic, în vederea realizării integrării socio-
profesionale a acestora; 

• colaborează cu alte structuri judeţene/locale pentru elaborarea/actualizarea, 
monitorizarea şi implementarea de documente strategice în domeniul resurselor 
umane; 

• contribuie la elaborarea şi implementarea de proiecte de dezvoltare a învăţământului 
profesional şi tehnic la nivel naţional/regional/judeţean; 

• promovează proiectele iniţiate de unităţile de învăţământ ce vizează dezvoltarea 
resurselor umane şi colaborează cu unităţile de învăţământ în elaborarea şi 
implementarea acestora; 

• avizează curriculumul în dezvoltare locală (CDL) conform reglementărilor în vigoare 
 

Actualizarea s-a realizat pe baza datelor disponibile din surse statistice oficiale (anuarul 
statistic al României 2010, date furnizate de INS) şi din surse administrative (statistici ale ISJ 
Prahova şi AJOFM Prahova). 

În scopul de a realiza corelarea cererii pieţei muncii cu oferta de formare profesională 
iniţială, s-a alcătuit un plan de acţiune în care s-au propus următoarele  obiective specifice, 
alături de indicatorii de realizare: 

Tab. Indicatori de realizare obiective specifice 

Obiective specifice Indicatori de realizare 

1.1. Corelarea ofertei şcolare cu cererea 
existentă pe piaţa muncii prin includerea în 
şcolile din IPT a calificărilor de nivel 4 din 
domeniile identificate ca prioritare la nivel 
judeţean; 
1.2. Evaluarea continuă privind cererea de 
pregătire profesională în raport cu dezvoltarea 
pieţei muncii şi cu tendinţele de dezvoltare 
economică;  

1. Adaptarea ofertei la ţintele PLAI stabilite în concordanţă 
cu cererea previzionată a pieţei muncii. 

2. Creşterea cu 5 % a inserţiei socio-profesionale a 
absolvenţilor IPT, până în 2020 

3. Asigurarea continuării studiilor, după învăţământul 
obligatoriu, pentru cel puţin 85% din populaţia de vârstă 
şcolară a judeţului cuprinsă în învăţământul IPT. 

2.1. Cuprinderea elevilor din mediul rural în 
învăţământul IPT, a elevilor cu dificultăţi de 
învăţare şi a celor cu handicap. 
2.2 Îmbunătăţirea calităţii procesului de 
pregătire profesională prin învăţământul IPT în 
scopul creşterii şanselor de integrare socio-
profesională. 

Prevenirea şi reducerea părăsirii timpurii a şcolii cu 15 % 
până în anul 2020.  
 

  3 Îmbunătăţirea dotării cu calculatoare a 
unităţilor şcolare IPT şi asigurarea accesului la 
Internet.  

Dezvoltarea bazei materiale a şcolilor IPT din judeţ: toate 
şcolile IPT sa aibă dotare minimală conform domeniilor de 
calificare şi  50% dintre acestea să aibă dotare în 
concordanţă cu evoluţiile tehnologice ale domeniilor de 
pregătire. 

4. Dezvoltarea  parteneriatelor sociale active 
de formare profesională pe bază de acorduri 
pentru toate unităţile şcolare IPT; 

Cel puţin un parteneriat pentru formarea profesională în 
fiecare şcoală ÎPT pentru fiecare domeniu de pregătire. 

5 Asigurarea accesului cadrelor didactice din 
învăţământul IPT la programe de formare 
continuă specifice noilor competenţe 
profesionale şi atragerea de noi specialişti în 
domeniu; 

Participarea cadrelor didactice din ÎPT la cel puţin un curs 
de formare profesionala continuă, anual. 

6. Dezvoltarea orientării şi consilierii 
profesionale în scopul creşterii performanţelor 
educaţionale şi ratelor de tranziţie către nivele 
superioare de educaţie. 

Extinderea serviciilor de orientare şi consiliere profesionala 
pentru toţi elevii din învăţământul ÎPT, până în 2020. 
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Partea a II-a       
 

2.1 ANALIZA NEVOILOR - MEDIUL EXTERN 
 

(Analiza profilului economic, Analiza pieţei muncii, Date demografice, Cerinţele pieţei muncii 
şi nevoile utilizatorilor finali inclusiv ale elevilor, informaţii relevante privind dezvoltarea ÎPT şi 
nevoile de competenţe pentru domeniile în care şcoala oferă formare profesională, concluzii 
clare în legătură cu implicaţiile privind viitorul  ÎPT) 
 

2.1.1. Analiza profilului economic – informații la nivel de județ 
 

Tendinţele de dezvoltare prognozate pentru judeţul Prahova creează o imagine 
asupra activităţilor care vor înregistra creşteri și pentru care cererea pe piaţa muncii va fi mai 
accentuată. 
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; 

• comerţul, turismul; 

• construcţiile,  

• tranzacţiile financiare şi imobiliare,  

• transportul 
Se recomandă o creştere a nivelului de şcolarizare pe aceste domenii.  
Investiţiile din industrie vor determina modificări in dotarea şi tehnologiile aplicate în 
întreprinderi. Se observa o lipsa de specialişti în aproape toate domeniile legate de industria 
prelucrătoare.  
Se recomandă :  

• Şcolarizarea pentru domeniile de calificare din industria prelucrătoare, la nivelurile 3 şi 4, 
în scopul adaptării competenţelor la tendinţele de tehnologizare avansată din aceste 
domenii (mecatronică, electronică şi automatizări) 

• Se impune şcolarizarea pentru calificări noi (operatori tehnologii neconvenţionale) 

• Construcţiile necesită forţă de muncă calificată, creşterea nivelului de competențe în 
utilizarea materialelor și tehnologiilor neconvenţionale precum și a echipamentelor 
performante. 

• Comerțul, turismul şi alimentaţia publică se situează între domeniile care înregistrează 
cea mai mare dezvoltare,  

Se recomandă: 

• respectarea țintelor prevăzute prin PLAI, creşterea cifrei de şcolarizare pentru domeniul 
comerț,  

• menținerea / dezvoltarea parteneriatelor active cu agenţii economici, pentru desfășurarea 
stagiilor de pregătire practică  

• dezvoltarea acțiunilor de consiliere, orientare şi informăre privind cariera, în colaborare cu 
reprezentanţii Agenţiilor de Ocupare a Forţei de Muncă, autorităţi şi alte organizaţii care 
pot contribui la integrarea socio-profesională a absolvenţilor. 
 

2.1.2. Date demografice 
 Populația cu domiciliul în județul Prahova a fost la 1 ianuarie 2015 de 813,8 mii 

persoane, în scădere cu 1,94 mii persoane față de anul precedent. Cu o pondere de 3,7% în 
populația țării, județul Prahova se situează pe locul 3 în funcție de populația cu domiciliul în 
județ după municipiul București (2103,3 mii persoane) și județul Iași (908,0 mii persoane). 
Aproape un sfert din populația Regiunii Sud-Muntenia locuiește în Prahova (24,8%).. 

Valorile negative ale sporului natural, conjugate cu cele ale migraţiei interne/externe, 
au făcut ca populaţia judeţului să se diminueze în perioada 2002 -2011 cu 67059 persoane.  
La nivelul judeţului Prahova s-a înregistrat o continuă scădere, într-un ritm mediu anual de -
0,9%.(fig.2.1) 
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Fig. 2.1 – Sursa INSSE 
Fig. 2.1,2,1 – Sursa INSSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Distribuţia pe medii rezidenţiale (urban, rural) 

Judeţul Prahova are un grad de urbanizare de 51,23%,(fig. 2.1.2.1) fiind cea mai 
ridicată pondere la nivel de Regiune Sud Muntenia.  

Evoluțía populațíei pe medii de rezidență în perioada 2006-2015, conform datelor 
Direcției Județene de Statistică Prahova este prezentată in fig 2.1.2.2. 

Structura administrativă: 104 localităţi din care: 2 municipii, 12 oraşe şi 90 comune cu 
405 sate. Din punct de vedere al gradului de urbanizare judeţul Prahova deţine primul loc în 
Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia, atât ca număr de localităţi cât şi ca număr de 
locuitori. 

Localităţi urbane: 
- municipiu de importanţă interjudeţeană - municipiul Ploieşti (224.406 locuitori ), 

reşedinţă de judeţ, principal centru economico-social cu funcţiuni complexe industriale şi 
terţiare (administrative, politice, cercetare-dezvoltare, învăţământ superior). El constituie un 
important nod de comunicaţii rutiere şi feroviare pe culoarele majore ale României. Ploieştiul 
găzduieşte o mare concentrare de dotări publice (sănătate, învăţământ, cultură, sport, 
comerţ, financiar- bancare). 

- municipiu de interes judeţean - municipiul Câmpina (36.065 locuitori ), centru 
economico- social cu profil dominant industrial-terţiar şi dotări cu rol teritorial; 

- oraşe cu profil dominant industrial-agrar dotate cu unităţi de servire teritorială: Băicoi, 
Boldeşti- Scăeni, Comarnic, Mizil, Vălenii de Munte; 

- oraşe staţiuni turistice, cu activităţi industriale şi dotări de servicii de importanţă 
locală: Azuga, Breaza, Buşteni, Sinaia, Slănic, Vălenii de Munte; 

- oraş cu activităţi agro-industriale şi dotări de servicii de importanţă locală: Urlaţi; 
- oraş cu activităţi dominant industriale şi dotări de servicii de importanţă locală: 

Plopeni. 
Localităţi rurale: 
- comune cu activităţi predominant agricole; 
- comune cu activităţi mixte agricole-terţiare; 
- comune cu activităţi agricole-industriale-terţiare: Ariceştii Rahtivani, Bălţeşti, Băneşti, 

Bărcăneşti, Berceni, Blejoi, Ceptura, Ciorani, Cornu, Drajna, Filipeştii de Pădure, Filipeştii de 
Târg, Gorgota, Gura Vadului, Gura Vitioarei, Izvoarele, Lipăneşti, Măgurele, Măgureni, 
Măneciu, Teişani, Tinosu, Valea Călugărească; 

- comune cu activităţi predominant turistice: Valea Doftanei, Telega, Măneciu 
(staţiunea Cheia); 

- comune cu activităţi predominant industriale: Brazi, Bucov, Floreşti, Păuleşti, Poiana- 
Câmpina. 

Analiza distribuţiei populaţiei stabile în cadrul reţelei de localităţi indică o mare 
concentrare a populaţiei urbane în cele două municipii din judeţ, cu un total de 260.471, 
reprezentând 32,35% din populaţia totală a judeţului. 
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Fig. 2.14.1 – Sursa INSSE 

Fig. 2.1.3.1 – Sursa INSSE 

Fig. 2.1.3.2– Sursa INSSE 

Fig. 2.1.2.2 – Sursa DJS Prahova 
 

 

 

 

 

 

Din punct de vedere al structurii pe sexe , populaţia se caracterizează printr-o uşoară 
predominare a populaţiei feminine (51,52%),. (fig.2.1.3.1, fig 2.1.3.2) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Structura pe grupe de vârstă 

Distribuţia populaţiei pe grupe de vârstă, în judeţul Prahova (fig.2.1.4.1) păstrează 
aspectul general de la nivelul regiunii Sud Muntenia, populaţiei tinere (0-14 ani)  - Reg SM 
15,46% - jud PH – 14%, populația cu vârsta cuprinsă între 15-69 ani – Reg SM 66,67% - jud 
PH – 63%, populația cu vârsta peste 65 ani – 
Reg SM – 17,86% - Jud PH – 23 % 

 
 
 

 
 

 
 
 
Un alt factor explicativ al scăderii populaţiei judeţului Prahova este migraţia, 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  
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(Fig. 2.1.7.1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Migraţia internă şi internaţională a populaţiei din județul Prahova nu influenţează în 

mod semnificativ       structura demografică a regiunii deoarece numărul celor plecaţi este 
sensibil egal cu numărul celor sosiţi . Nu poate fi însă ignorat fenomenul îngrijorător al 
emigraţiei, în special în rândul tinerilor şi al persoanelor calificate. 

 
Proiecţia evoluţiei elevilor clasei a IX-a, în perioada 2015 – 2025: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În fig.2.2.2. se pot observa oscilațiile numărului de elevi care intră în clasa a IX-a, mai 
importante:  

• În anul școlar 2019-2020 – se observă o creștere cu 890 elevi față de anul 
precedent 

• În anul școlar 2021-2022 – o scădere cu 1531 a efectivelor de elevi 

• În anul școlar 2022-2033 – o creștere cu 1526 elevi 

• Tendinta generală este ca in anii școlari 2024-2025 numărul elevilor se situează 
în jurul a 7000 de elevi care vor intra in învățământul liceal 

Principalele concluzii din analiza demografică. Implicaţii pentru IPT 

Din punct de vedere al influenţelor datelor prezentate asupra educaţiei şi formării 
profesionale, apreciem următoarele: 

− Scăderile prognozate pentru populaţia din grupele de vârstă 3-6 ani, 7-14 ani şi 15-24 
ani impun optimizarea ofertei de formare profesională iniţială prin: 

o Concentrarea pregătirii în şcoli identificate ca viabile din punct de vedere al 
potenţialului local şi zonal de dezvoltare socio-economică; 

o Eliminarea paralelismului nejustificat în oferta de formare profesională iniţială 
pentru şcoli apropiate; 

o Diversificarea ofertelor de formare profesională iniţială a şcolilor pentru a acoperi 
nevoile locale şi regionale; 

Fig. 2.2.2 – Sursa ISJ Prahova 
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o Colaborarea şcolilor în cadrul reţelelor de şcoli pentru utilizarea eficientă a 
resurselor şi acoperirea teritorială a nevoilor de educaţie şi formare profesională 
iniţială; 

− Într-un mediu concurenţial tot mai pronunţat, unităţile şcolare vor trebui să pună accent 
pe calitate în formarea profesională, certificată prin inserţia socio-profesională a 
absolvenţilor. În acest context, este necesară dezvoltarea parteneriatului cu agenţii 
economici pentru asigurarea unei pregătiri în concordanţă cu nevoile acestora. 

− Ponderea mai mare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 0-14 ani din mediul rural faţă 
de cea din mediul urban ridică problema adaptării reţelei şcolare de formare profesională 
iniţială şi a adoptării unor măsuri eficiente pentru asigurarea accesului acestei categorii 
de populaţie şcolară la educaţie şi formare profesională, cu asigurarea egalităţii 
şanselor. Oferta de formare profesională iniţială a şcolilor va trebui să susţină valorizarea 
patrimoniului cultural specific şi a resurselor naturale din mediul rural. 

− Creşterea previzionată a populaţiei cu vârsta de 65 de ani şi peste, apreciem că va 
conduce la sporirea nevoilor din domeniul asistenţei sociale şi medicale, învăţământul 
fiind chemat să răspundă prin oferta de formare la această realitate, atât prin planurile de 
şcolarizare cât şi prin curriculum adaptat; 

− Ponderea mare a populaţiei cu vârsta între 30-64 ani va conduce la o creşterea a 
nevoilor de formare continuă. Acest fapt reprezintă o importantă oportunitate pentru 
unităţile şcolar interesate în compensarea diminuării populaţiei şcolare. 

− Diversitatea etnică caracteristică regiunii impune soluţii pentru asigurarea accesului la 
educaţie şi formare profesională şi sprijinirea grupurilor etnice defavorizate, în special 
pentru populaţia rromă. 

Scăderea populaţiei şcolare necesită: 

• dezvoltarea de programe pentru menţinerea elevilor în educaţie şi prevenirea 
părăsirii timpurii a şcolii; 

• dezvoltarea unor pachete integrate pentru creşterea participării la 
învăţământul IPT a persoanelor care provin din  grupuri vulnerabile (populaţia 
de etnie rromă, familii cu venituri scăzute etc.): „şcoala după şcoală”, 
învăţarea asistată, educaţia remedială, „a doua şansă”. 

 
2.1.3. Analiza pieţei muncii -  informații la nivel de județ (IMPLICAŢII PENTRU ÎPT): 

 

În județul Prahova, media locurilor de muncă vacante, media încadrărilor în muncă 
au crescut continuu din 2011. Se menține o diferență importantă între numărul șomerilor 
înregistrați și numărul locurilor de muncă oferite prin AJOFM (fig. 4.1.4.3) 
După nivelul de instruire, se constată că cei mai mulți șomeri sunt absolvenții de învățământ 
gimnazial și profesional (13.454 șomeri), urmați de absolvenții de învățământ liceal și 
postliceal (2.623 șomeri), iar cei mai puțini fiind absolvenții de învățământul universitar (777 
șomeri). Repartizarea șomerilor pe grupe de vârstă ne arată că cei mai mulți șomeri sunt 
persoane cu vârsta cuprinsă între 40-49 ani (5.102 persoane), urmați de cei cu vârsta 
cuprinsă între 30-39 ani (3.609 persoane). Cei mai puțini șomeri sunt cei cu vârsta cuprinsă 
între 25-29 ani (1.256 persoane) - Fig.4.1.4.5, Fig.4.1.4.6 
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Principalele constatări din analiza evoluţiei la nivelul ocupaţiilor relevante pentru 
învăţământul profesional şi liceal tehnologic - jud. Prahova 

Industria este reprezentată, în judeţul Prahova, prin toate ramurile ei. Ponderea cea mai 
mare în producţia industrială prahoveană o deţine, în continuare, ramura prelucrării ţiţeiului, 
urmată de cea a industriei alimentare, a băuturilor şi tutunului, a maşinilor şi echipamentelor, 
industriei chimice şi de prelucrare a cauciucului, a industriei extractive. Totodată, se remarcă 
şi industria textilă şi pielărie, industria metalurgică, industria de construcţii metalice şi 
produse de metal, industria de prelucrarea lemnului şi a altor produse din minerale 
nemetalice (celuloză, hârtie, carton şi poligrafie), precum şi alte activităţi industriale. 

Principalele ocupaţii în care s-au regăsit locurile de muncă vacante nou-create destinate 
medierii au fost următoarele: ingineri, economişti, tehnicieni în industria construcţiilor de 
maşini, petrol, confecţii textile, fabricarea echipamentelor electrice şi electronice pentru 

    Fig.4.1.4.4– Sursa INSSE 

Fig.4.1.4.6– Sursa INSSE Fig.4.1.4.5– Sursa INSSE 
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autovehicule, precum şi alte meserii în domenii ca protecţie şi pază, servicii, transport, 
comerţ. 

O mare pondere o are înfiinţarea, în jurul marilor oraşe din judeţ, a parcurilor industriale 
care au adus investitori şi, implicit, au condus la crearea de noi locuri de muncă. Un alt atu 
important al judeţului Prahova îl reprezintă climatul social favorabil, practic lipsit de mişcări 
sociale semnificative, dar şi forţa de muncă disponibilă, bine pregătită şi relativ ieftină. Şi în 
domeniul comerţului, în special prin apariţia supermarketurilor, au apărut noi locuri de 
muncă, prin investiţii străine remarcabile, prin valoarea lor, care au condus şi la creşterea 
capacităţii pieţei de bunuri de larg consum. 

 

2.1.4. Cerințele pieței muncii 
 

Structura estimată pe domenii de pregătire a cererii potențiale la intersecția COR-
CAEN, pentru Regiunea SUD MUNTENIA este următoarea: 

 
 

Structura proiecţiei cererii potenţiale pe domenii de pregătire în Regiunea Sud 
Muntenia.(%) 

Domeniul de educaţie şi formare profesională 
Ponderi previzionate ale cererii de formare 

profesională pentru 2013-2020 (%) 

Agricultură 4.0% 

Chimie industrială 2.5% 

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 12.0% 

Comerţ 10.0% 

Economic 7.0% 

Electric 8.0% 

Electromecanică 3.0% 

Electronică şi automatizări 3.0% 

Fabricarea produselor din lemn 2.0% 

Industrie alimentară 3.0% 

Industrie textilă şi pielărie 6.0% 

Materiale de construcţii 1.0% 

Mecanică 27.0% 

Turism şi alimentaţie 4.0% 

Protecţia mediului 7.0% 

Tehnici poligrafice 0.5% 

 
 

Structura proiecţiei cererii potenţiale pe domenii de pregătire în judeţul PRAHOVA (%) 

Domeniul de educaţie şi formare profesională 
Ponderi previzionate ale cererii de 
formare profesională pentru 2013-

2020 (%) 

Agricultură 3,5 

Chimie industrială 2,5 

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 8 

Comerţ 10 

Economic 8,5 

Electric 8 

Electromecanică 1 

Electronică şi automatizări 3 

Fabricarea produselor din lemn 3,5 

Industrie alimentară 3,8 

Industrie textilă şi pielărie 6,5 

Materiale de construcţii 1 

Mecanică 27 

Turism şi alimentaţie 6,5 

Protecţia mediului 6 

Tehnici poligrafice 0,2 

Estetica  şi igiena corpului omenesc 1 
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Structura ofertei educaţionale pe niveluri de calificare la nivelul regiunii 
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Total 969443 963128 958502 973461 978815 981593 984471 987439 990546 993801    
Calificări 
specifice 
nivelului 
4 de 
calificare 

155020 154010 153270 155662 156518 156963 157423 157897 158394 158915 16% 27% 43% 

Calificări 
specifice 
nivelului 
3 de 
calificare 

814423 809118 805232 817799 822296 824631 827048 829542 832151 834887 84%  57% 

 

Notă: Ponderea de 27% a nivelului 4 pentru continuarea studiilor în învățământ superior în 
2017 este conform țintei asumate de România prin PNR privind ponderea absolvenților de 
învățământ terțiar în 2020. 
 
Se recomandă ca ponderea ÎPT din totalul ofertei educaţionale să fie aproximativ 60%. 
În cadrul ofertei educaţionale a ÎPT aproximativ 40% se recomandă să fie pentru 
calificări de nivel 4, iar 60% pentru calificări de nivel 3. 
 

Concluzii si recomandări ce decurg din analiza pieţei muncii - implicaţii pentru ÎPT 

Fluctuaţia ratei de ocupare, decalajul până la atingerea obiectivului stabilit prin Strategia 
Lisabona, şomajul  ridicat în rândul tinerilor şi şomajul de lungă durată  direcţionează 
sistemul de ÎPT către: 
▪ anticiparea nevoilor de calificare şi adaptarea ofertei la nevoile pieţei muncii  
▪ acţiuni sistematice de informare, orientare şi consiliere a elevilor 
▪ abordarea integrată a formării profesionale iniţiale şi continue, din perspectiva învăţării 

pe parcursul întregii vieţi 
▪ 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.  

▪ 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. 

Având in vedere mobilitatea ocupaţională, accentuată de procesele de restructurare 
a economiei, se constată o creştere a nevoilor de formare, actualizare şi adecvare a 
competenţelor la cerinţele în schimbare ale locului de muncă. Acest fenomen oferă şcolilor 
oportunitatea unei implicării active ca furnizori de formare profesională pentru adulţi, având 
în vedere: 
▪ creşterea nivelului de calificare a capitalului uman şi formarea de noi competenţe pentru 

adaptarea la schimbările tehnologice şi organizaţionale din întreprinderi 
▪ adecvarea calificării cu locul de muncă 
▪ reconversia profesională în funcţie de nevoile pieţei muncii 
▪ recunoaşterea şi valorificarea  experienţei profesionale şi a competenţelor dobândite pe 

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

programe de formare la distanţă, consultanţă, etc. 
Decalajele privind nivelul de educaţie în mediul rural faţă de urban  obligă la: 

▪ măsuri sistemice pentru creşterea generală a calităţii învăţământului rural 
▪ asigurarea accesului egal la educaţie în condiţii de calitate  



73 

  

▪ măsuri de sprijin pentru continuarea studiilor de către elevii din mediul rural şi din 
categorii defavorizate economic şi social 

➢ Pentru facilitarea inserţiei  absolvenţilor IPT pe piaţa muncii, şcoala trebuie sa pună 
accent pe creşterea  nivelului  competentelor „cheie” cat şi pe dezvoltarea de abilitaţi 
precum: 
▪ disponibilitate la schimbare şi la mobilitate profesionala / geografica; 
▪ capacitate de adaptare a competentelor la cerinţele angajatorilor; 
▪ capacitate de comunicare; 
▪ capacitate  de adaptare la transformările micro şi macroeconomice; 
▪ abilităţi antreprenoriale; 
▪ abilităţi de stabilire a scopurilor şi priorităţilor, de a-şi valorifica iniţiativa proprie 

Concluziile privind şansele absolvenţilor ÎPT 

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 
alternative: 

➢ înlocuirea celor care se pensionează (cererea înlocuită), 
➢ pregătirea continuă astfel încât să se poată prelua oricând locul celor slab calificaţi, 

împinşi în şomaj sau spre alte ocupaţii (cerere substituită), 
➢ crearea şi administrarea propriului loc de muncă. 

Concluzii şi recomandări din analiza ofertei şcolilor pentru  învăţământul profesional 
şi tehnic (TVET) 

Analizând seturile de indicatori din prezentul document, s-au desprins următoarele concluzii: 

• în proiectul planului de şcolarizare, domeniile aliniate cu ţintele stabilite de membrii 
CLDPS Prahova, în urma studierii cererii pieţei muncii locale şi a altor informaţii parţiale, 
sunt următoarele: mecanică;  electronică automatizări; chimie industriala; agricultură; 
silvicultură; industrie alimentară; fabricarea produselor din lemn; industrie textilă şi 
pielărie; estetica şi igiena corpului omenesc.  

• rata de succes este în creştere faţă de anul şcolar trecut pentru învăţământul gimnazial 
şi liceal.  

• există 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. 

• formarea personalului didactic şi managerial pe problematica schimbărilor fundamentale 
din curriculum-ul TVET, 

• instrumentele de asigurare a calităţii s-au generalizat în toate şcolile IPT, 

• rețeaua şcolară de învăţământ obligatoriu acoperă întreg teritoriul judeţului. 
Au fost identificate însă şi aspecte pentru care se impun măsuri ameliorative: 

• deşi reţeaua şcolară este acoperitoare pentru judeţ, există dificultăţi în acoperirea cu 
profesori titulari în unele domenii  

• tendinţele ratei de abandon la nivel local par sa indice o ameliorare a indicatorului în 
cazul învăţământului liceal şi profesional, urmare a extinderii duratei învăţământului 
obligatoriu şi a măsurilor însoţitoare privind accesul la educaţie,  

• rata de absolvire este in creştere pentru toate nivelurile de educaţie, 

• proces lent de transformare a şcolilor în furnizori de servicii pentru comunităţile locale şi 
număr mic de cursuri de formare profesională continuă a adulţilor 

• accesul limitat la educaţie pentru elevii cu dezabilități datorat infrastructurii 
necorespunzătoare a şcolilor ÎPT. 

• număr insuficient de cabinete de orientare şcolară şi profesională şi de consilieri şcolari, 
acest fapt ducând la opţiunea elevilor cu predilecţie către liceul teoretic, iar după 
terminarea acestuia, intrarea lor în şomaj. 

• proiecţia populaţiei şcolare din învăţământul primar şi gimnazial pentru perioada 2015-
2025 indică oscilații importante ale numărului de elmobilitate profesională scăzută şi 
fluctuaţia  personalului didactic din învăţământul TVET; 
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• accesul tinerilor din mediul rural la învăţământul TVET s-a realizat prin înfiinţarea liceelor 
tehnologice din mediul rural, cu o bază materială bună, obținută prin proiecte PHARE, 

• datele la nivel naţional indică rata de părăsire timpurie a sistemului de educaţie 
(17,3%) mai mare decât media europeană (UE – 12%), departe de ţinta UE (benchmark) 
care prevede o rata medie de abandon şcolar timpuriu de maxim 11,3%, până în 2020. 

• procentul elevilor cu nivel scăzut al competenţelor de citire/lectură (PISA) este 
foarte ridicat în anul 2012 la nivel naţional (38,47%) faţă de media înregistrată la nivel 
european (18,83%)și tinta UE pentru 2020 (15%) 

• în 2013 (conf. Eurostat), rata de participare în formarea continuă a populaţiei adulte 
din România a fost de 2% în comparaţie cu media în Uniunea Europeană (UE-9,3%). 
Se constată un decalaj considerabil la nivel naţional faţă de ţinta adoptată de UE 
(Benchmark) pentru 2010, de cel puţin 15% din populaţia adultă (25-64 ani). 
 

Din analiza acestor indicatori se impun următoarele măsuri: 
- preocuparea esenţială a şcolilor trebuie să fie aceea de asigurare a unei calităţi a formării 

profesionale, menită să conducă la dobândirea  de către absolvenţi a competenţelor 
profesionale la nivelul standardelor de pregătire profesională europene,  acest lucru se 
poate obţine prin dezvoltarea resurselor umane, materiale şi financiare ale şcolilor şi a 
unor parteneriate durabile şcoală angajatori. 

- existenţa unei distribuţii teritoriale a grupurilor şcolare şi a colegiilor tehnice trebuie 
însoţită de o dotare corespunzătoare şi realizarea unor campusuri şcolare în unităţile 
şcolare deja existente 
Din analiza aspectelor privind consilierea şi orientarea şcolară şi profesională se 
desprinde faptul că există un număr insuficient de cabinete de orientare şi consiliere şi un 
număr insuficient de consilieri. Cu excepţia unităţilor şcolare care sunt cuprinse în 
programul PHARE VET, majoritatea unităţilor şcolare nu au realizat dotări semnificative. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISTRIBUȚIA PE DOMENII DE FORMARE 
          

Domeniul de formare 

Număr clase Număr elevi Ponderi elevi 

Clasa  
a XI-a 

Clasa  
a X-a 

Clasa  
a IX-a 

Clasa  
a XI-a 

Clasa  
a X-a 

Clasa  
a IX-a 

Pondere 
elevi  

cl. a XI-a 

Pondere 
elevi  

cl. a X-a 

Pondere 
elevi  

cl. a IX-a 

TOTAL ROMÂNIA 427.5 549.0 546.0 9,658 12,937 14,331 100.00% 100.00% 100.00% 

Electric 51.5 55.0 58.0 1,076 1,209 1,464 11.14% 9.35% 10.22% 

Electronică, automatizări 9.0 13.0 10.0 179 277 254 1.85% 2.14% 1.77% 

Mecanică 367.0 481.0 478.0 8,403 11,451 12,613 87.01% 88.51% 88.01% 

Sursa datelor: inspectoratele şcolare          
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2.2 ANALIZA NEVOILOR- MEDIUL INTERN 
 
 

1. Rezultatele elevilor 
 

În anul şcolar 2020 - 2021, rezultatele elevilor la examenele de absolvire au fost 

următoarele: 

 

Rezultate examen Bacalaureat 2021 – promoţia curentă – ambele sesiuni 27,90% (în 

2019- 32.30%, în 2020 – 34,21%) 

Rezultate examen Bacalaureat 2021  - promoţia anterioară - ambele sesiuni 51,70% (în 

2019 – 36.66%, în 2020 – 27,08%) 

Total AMBELE SESIUNI Bacalaureat 2021 - procent  35,90% (pag.21-23) 

RATA DE SUCCES LA EXAMENUL DE BACALAUREAT ÎN PERIOADA 2017-2021 
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2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

22,72 % 33,84% 34,21% 20,4% 

38,5% 36,66% 27.08% 33,4% 

 

La examenul de certificare a calificării, Nivel 4, sesiunea iunie 2021 și  la examenul de 
certificare a calificării,  Nivel 3, sesiunea iulie 2021 situaţia performanţelor la examene 
este prezentată în paginile 25, 26
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SITUAŢIA ŞCOLARĂ PE CLASE LA SFÂRŞITUL ANULUI ŞCOLAR 2020– 2021 

PROMOVABILITATEA: situaţia şcolară pe clase la sfârşitul anului şcolar 2020 – 2021 

Cls 

Nr. elevi 

înscrişi 

inceput an 

Nr. elevi 

plecati 

Nr. 

elevi 

veniti 

Nr. elevi 

exm. 

Nr. elevi 

ramasi 

sfârşit an 

scolar 

Elevi 

promovati 

Promovaţi   pe 

medii 
Elevi corigenţi Elevi SN 

Note la 

purtare 
Absente 

Frecv. 

% 

Nr. % 
5-

6,99 
7-8,99 9-10 1 ob 2 ob 3 ob 4 ob 

>4 

ob 
T Nr. 

9,99-

7,00 
<7 T M N  

9 A 29 1 2   30 30 100   8 22               30   963 848 115 96.63 

9 B 30   1   31 30 96.77   2 28               30 1 2101 1487 614 93.69 

9 C 31 2 1   30 29 96.67   27 2               29 1 1923 1326 597 94.41 

T 90 3 4 0 91 89 97.8 0 37 52 0 0 0 0 0 0 0 89 2 4987 3661 1326 94.95 

 

Clasa 

Nr. elevi 

înscrişi 

inceput 

an 

Nr. 

elevi 

plecati 

Nr. 

elevi 

veniti 

Nr. 

elevi 

exm. 

Nr. elevi 

ramasi 

sfârşit 

an scolar 

Elevi 

promovati 

Promovaţi   pe 

medii 
Elevi corigenţi 

Elevi 

SN 

Note la 

purtare 
Absente 

Frecv. 

% 

Nr. % 5-6,99 7-8,99 
9-

10 
1 ob 2 ob 3 ob 4 ob 

>4 

ob 
T Nr. 

9,99-

7,00 
<7 T M N  

10 A 31 1     30 30 100 0 23 7           0   30 0 1762 1358 404 94.24 

10 B 30       30 27 90 2 24 1   1       1   26 4 3243 1169 2074 90.26 

10 C 30   1   31 30 96.77 5 25 0           0   30 1 2438 1428 1010 92.68 

T 91 1 1 0 91 87 95.6 7 72 8 0 1 0 0 0 1 0 86 5 7443 3955 3488 92.55 
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Clasa 

Nr. elevi 

înscrişi 

inceput 

an 

Nr. 

elevi 

plecati 

Nr. 

elevi 

veniti 

Nr. 

elevi 

exm. 

Nr. elevi 

ramasi 

sfârşit 

an 

scolar 

Elevi 

promovati 

Promovaţi   pe 

medii 
Elevi corigenţi 

Elevi 

SN 

Note la 

purtare 
Absente 

Frecv. 

% 

Nr. % 5-6,99 7-8,99 
9-

10 
1 ob 2 ob 3 ob 4 ob 

>4 

ob 
T Nr. 

9,99-

7,00 
<7 T M N  

11 A 32       32 32 100   19 13           0   32 0 882 694 188 97.10 

11 B 25     1 24 21 87.5 4 14 3 2 1       3   24 0 2465 1908 557 91.12 

11 C 26     1 25 21 84 10 11 0 2         2   24 1 4849 3369 1480 83.20 

T 83 0 0 2 81 74 91.36 14 44 16 4 1 0 0 0 5 0 80 1 8196 5971 2225 90.90 

Clasa 

Nr. elevi 

înscrişi 

inceput 

an 

Nr. 

elevi 

plecati 

Nr. 

elevi 

veniti 

Nr. elevi 

exm. 

Nr. elevi 

ramasi 

sfârşit an 

scolar 

Elevi 

promovati 

Promovaţi   

pe medii 
Elevi corigenţi 

Elevi 

SN 

Note la 

purtare 
Absente 

Frecv. 

% 

Nr. % 
5-

6,99 

7-

8,99 

9-

10 
1 ob 2 ob 3 ob 4 ob 

>4 

ob 
T Nr. 

9,99-

7,00 
<7 T M N  

12 A 24     1 23 23 100 1 19 3           0 0 22 1 1311 1002 309 93.90 

12 B 24       24 20 83.33   18 2 2         2 2 23 1 2173 1558 615 90.57 

12 C 18       18 18 100 6 12             0 0 18 0 1573 1156 417 90.90 

12 D 18 0 0   18 18 100 5 12 1           0 0 18 0 1302 1019 283 92.47 

T 84 0 0 1 83 79 95.18 12 61 6 2 0 0 0 0 2 2 81 2 6359 4735 1624 84.90 
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Clasa 

Nr. elevi 

înscrişi 

inceput an 

Nr. elevi 

plecati 

Nr. elevi 

veniti 

Nr. elevi 

exm. 

Nr. elevi 

ramasi 

sfârşit an 

scolar 

Elevi 

promovati 

Promovaţi   pe 

medii 
Elevi corigenţi 

Elevi 

SN 

Note la 

purtare 
Absente 

Frecv. 

% 

Nr. % 5-6,99 7-8,99 
9-

10 
1 ob 2 ob 3 ob 4 ob 

>4 

ob 
T Nr. 

9,99-

7,00 
<7 T M N  

9 P1 27 1     26 26 100 9 17             0 0 23 3 1605 748 857 94.98 

9 P2 24       24 22 91.67 8 13 1           0 2 24   1854 719 1135 93.48 

9 P3 23       21 21 100 5 16             0 0 17 4 2400 1571 829 91.19 

10 P1 22 1     21 18 85.71 10 7 1           0 0 13 8 2712 349 2363 89.90 

10 P2 23       23 22 95.65 4 18             0 10 22 1 1334 643 691 95.25 

10 P3 27       27 22 81.48 19 3             0 5 22 5 2785 939 1846 91.55 

11 P1 15       15 12 80 1 9 2 0 0 0 0 0 0 0 11 4 2361 406 1955 87.11 

11 P2 28       28 25 89.29 11 13 1 0 0 0 0 0 0 0 25 3 2859 1343 1516 91.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasa 

Nr. elevi 

înscrişi 

inceput 

an 

Nr. 

elevi 

plecati 

Nr. 

elevi 

veniti 

Nr. elevi 

exmatriculati 

Nr. elevi 

ramasi 

la 

sfârșit 

de an 

Elevi 

promovati 
Prom. pe medii Elevi corigenţi 

Elevi 

SN 

Note la 

purtare 
Absente 

Frecv 
(E*100)/T 

Nr. % 
5-

6,99 

7-

8,99 

9-

10 

1 

ob 

2 

ob 

3 

ob 

4 

ob 

>4 

ob 
T Nr. 

9,99-

7,00 
<7 Total Mot Nemot 

11 As 26   5   31 26 83.87 2 24 0 0 0 0 0 0 0 5 29 2 1166 1025 141 89.62 

12 As 29   1 7 23 23 100 16 7 0 0 0 0 0 0 0 0 18 5 1758 756 1002 93.45 

13 As 19     2 17 12 70.59 3 8 1 0 0 0 0 0 0 5 17 0 1812 687 1125 88.08 

T 74 0 6 9 71 61 85.92 21 39 1 0 0 0 0 0 0 10 64 7 4736 2468 2268 91.11 
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Clasa 

Nr. elevi 

înscrişi 

inceput 

an 

Nr. 

elevi 

plecati 

Nr. 

elevi 

veniti 

Nr. 

elevi 

exm. 

Nr. elevi 

ramasi 

sfârşit 

an 

scolar 

Elevi 

promovati 

Promovaţi   

pe medii 
Elevi corigenţi 

Elevi 

SN 

Note la 

purtare 
Absente 

Frecv. 

% 

Nr. % 
5-

6,99 

7-

8,99 

9-

10 
1 ob 2 ob 3 ob 4 ob 

>4 

ob 
T Nr. 

9,99-

7,00 
<7 T M N 

Gradinita 29 0 1   30 30 100     30                         100%  

TOTAL 
LICEU 

611 6 11 12 602 558 92,05 121 349 88 6 2 0 0 0 8 16 557 45 49631 27508 22123 87.50 

TOTAL 
GENERAL 

640 6 12 12 632 588 93,04   118 6 2    8 16 557 45 49631 27508 22123 87.50 
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Se remarcă promovabilitatea mare la examenul de certificare a competenţelor profesionale, deoarece accentul la acest examen se pune pe 

abilităţile practice dobândite  în şcoală şi mai puţin pe cele teoretice, iar proiectele sunt realizate din timp, sub îndrumarea profesorilor. 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

➢ Unitatea noastră este receptivă faţă de nevoile 
agenţilor economici şi comunităţii, precum şi faţă de 
diferitele nevoi ale elevilor(Sursa: din observaţii) 

➢ Informaţiile privind evaluarea învăţării şi rezultatele 
dobȃndite, inclusiv analiza performanţei diferitelor 
grupuri de elevi, sunt folosite ca punct de plecare 
pentru dezvoltarea programelor de învăţare(Sursa: 
din observaţii) 

➢ Toţi elevii beneficiază de egalitatea şanselor în 
ceea ce privesc programele de învăţare(Sursa: din 
observaţii) 

➢ Elevii promovează examenul de certificare a 
calificării profesionale nivel 3 şi 4 în procent  ridicat  
( Sursa: statisticile şcolare) 

➢ Număr destul de mare de absolvenţi încadraţi în 
muncă şi care îşi continuă studiile în facultăţi sau în 
şcoli postliceale. (Sursa: din observaţii) 

➢ Evaluarea sumativă şi certificarea sunt în 
conformitate cu standardele naţionale şi cu 
legislaţia în vigoare (Sursa: cataloagele examenelor 
de certificare a calificării) 

➢ Cadrele didactice care realizează evaluarea 
sumativă, monitorizarea învăţării şi certificarea au o 
înaltă calificare şi o experienţă corespunzătoare  
(Sursa: dosarele personalului) 

➢ Rezultate mediocre la absolvirea examenului de bacalaureat  

(Sursa: statisticile şcolare) 

➢ Există încă un numar mare de elevi mediocri, la toate formele de 

învăţământ  (Sursa: statisticile şcolare) 

➢ Realizarea unor procese eficiente de evaluare și monitorizare în 

vederea susținerii progresului elevilor  

(Sursa: din observaţii) 

➢ Nivel scăzut al pregătirii iniţiale a elevilor, majoritatea elevilor au 

media la evaluare naţională sub 5 (Sursa: statisticile şcolare) 

➢ Pandemia COVID influențează desfășurarea normală a procesului 

instructiv-educativ(Sursa: din observaţii) 

➢ Învăţarea centrată pe elev întâmpină dificultăţi la anumiţi membri 

ai personalului didactic (Sursa: asistențele la ore ale echipei de 

conducere) 

➢ Numărul mic de ore de instruire practică pentru învățământul 

tehnic liceal, dezavantajează colaborarea cu agenţii 

economici(Sursa: din observaţii) 

➢ Nesupravegherea copiilor ai căror părinţii sunt plecaţi la lucru în 

străinătate(Sursa: din observaţii) 

 

 

Măsuri de îmbunătăţire a calităţii 

1. Monitorizarea  calităţii procesului de predare-învăţare 
2. Suplimentarea pregătirii elevilor din clasele terminale la toate disciplinele de bacalaureat prin proiectul  ROSE. 
3. Consilierea reală şi eficientă a elevilor pentru diminuarea eşecului şcolar. 
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Informarea, consilierea şi orientarea elevilor 

 Activitatea de  consiliere şi orientare profesională este un aspect important în procesul de educare a tinerilor în cadrul şcolii noastre. 

 Şcoala dispune de un grup de profesori care desfăşoară activităţi de consiliere şi orientare profesională atât în cadrul orelor de OCV dar şi  în 

afara acestora, prin discuţii individuale, chestionare, teste psihologice şi de aptitudini. 

 Activitatea de consiliere se adresează nu numai elevilor, dar şi părinţilor acestora, în cadrul şedinţelor de consultaţii planificate săptămânal la 

fiecare clasă. 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

➢ În școală predau cadre didactice care au urmat cursuri de 
formare privind consilierea psihopedagogică, organizate 
de CCD în colaborare cu CJAP (Sursa: dosarele 
personalului) 

➢ Şcoala dispune de un consilier educativ, de o comisie a 
diriginţilor, de subcomisii pe ani de studiu, de consiliul 
reprezantativ al elevilor, de un cabinet de consiliere şi 
orientare vocaţională şi de un cabinet al consiliului 
reprezantativ al elevilor (Sursa:Dosarele şcolii) 

➢ Cabinetul de consiliere este folosit pentru activităţi 
specifice (Sursa: din observaţii) 

➢ În şcoală s-au derulat programe de consiliere 
(Sursa:Dosarele şcolii) 

➢ Scoala dispune de un specialist în consiliere și orientare 
școlară și cadre didactice ce au absolvit cursuri de 
consiliere și orientare școlară (Sursa:Dosarele şcolii) 

➢ A fost realizată consilierea elevilor de clasele a XII a și a 
XI a învățământ profesional privind oportunităţile oferite 
de piaţa muncii (Sursa: Dosarele şcolii) 

➢ Nu au fost identificați toți elevii pentru care se recomandă 

activitate de consiliere, la clasele a IX a (Sursa: din observaţii) 

 

Măsuri de îmbunătăţire a calităţii 

1. Colaborarea permanentă şi susţinută cu organisme ca: AJOFM,  CJAP Prahova, agenţii specifice 
2. Derularea unui program coerent de  consiliere individuală a elevilor 
3. Stimularea diriginţilor de a desfăşura activităţi extracurriculare care să vizeze orientarea profesională  
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Calificări şi curriculum 

În cadrul Liceului Tehnologic „1 Mai”, Municipiul Ploieşti, planul de învăţământ în anul şcolar 

2021 -2022 prevede următoarele calificări: 

CLASA Specializare / Domeniul de pregătire/ Calificare prof. 

9 A Electronică-automatizări/Tehnician electronist 

9 B Electric/Tehnician electrotehnist 

10 A Științe sociale 

10 B Electric/Tehnician în instalații electrice 

10 C Mecanică/Tehnician proiectant CAD 

11 A Științe sociale  

11 B Tehnician electronist 

11 C Tehnician electrotehnist 

12 A Știinţe sociale 

12 B Tehnician în automatizări 

12 C Tehnician în instalații electrice 

9 P1 Sudor (18 elevi dual)+Strungar (10 elevi dual) 

9 P2 
Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic (13 elevi dual + 3 

elevi înv. profesional) 

9 P3 Sudor (15 elevi înv.profesional) 

10 P1 Electrician exploatare joasă tensiune 

10 P2 Sudor (23 elevi dual) 

10 P3 
Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic (9 elevi dual) + 

Mecanic echipamente hidraulice și pneumatice  

11 P1 Electrician exploatare joasă tensiune 

11 P2 
Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic (4 elevi dual) + 

Sudor  

11 P3 Sudor (22 elevi dual) 

11 As Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații 

12 As Tehnician electrotehnist 

13 As Tehnician electrotehnist 

Grupa 

mijl. 
 

Gupa 

mare 
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Resursele materiale şi umane 

 Amplasată într-un parc cu o suprafaţă de 2,5 hectare, şcoala noastră dispune de 

următoarele resurse fizice: 

• clădirea şcolii (cu săli de clasă, cabinete, bibliotecă şi laboratoare); 

• clădirea atelierelor; 

• complexul sportiv; 

• cantină cu 200 de locuri; 

• cămin cu 120 de locuri; 

• cabinet medical 
 

CADRELE  DIDACTICE,  PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR ȘI 

NEDIDACTIC 

 

Colectivul didactic în anul şcolar 2020 - 2021 a fost format din: 

• Profesori cultură generală: Total 30 din care: 
- Titulari 23, având:             - doctorat - 1 

     - gradul didactic I –  16 

                   - gradul didactic II – 2 

                   - definitivat – 4 

- Suplinitori  7, având:       - gradul didactic I – 1 

    - gradul didactic II – 1 

                   - definitivat – 3 

        - debutanți -  2 

• Profesori cultură tehnică: Total  12 din care: 
     - Titulari  12, având:              - doctorat - 1 

                                              - gradul didactic I – 11 

         - gradul didactic II -                      

• Maiştri instructori: Total 4 ,  din care: 
-  Titulari  4, având:            - gradul didactic I –  3 

           - gradul didactic II - 1 

-   Suplinitori ..., având:         - gradul didactic I –  

     

• Educatoare: Total 2 din care: 

- TitularI 1, având:           - gradul didactic I –   

           - definitivat –    1 

- Suplinitori 1   - debutant -1      

 

• Personal didactic auxiliar:  7 posturi  

• Personal nedidactic: 14.5  posturi                                                                                 
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Nr. total cadre didactice 
Liceu 

Titulari Suplinitori Pensionari 

48 38 8 3 

 

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

Număr personal didactic calificat 

Număr personal 

didactic 

necalificat 

Gradul I 

Gradul II Definitiv 
Fără grad 

didactic Total 
Din care, cu 

doctorat 

34 2 4 8 2 - 

 

Distribuţia pe grupe de vechime: 

Vechime în 

învăţământ 

Debutant 

1 an 

1-5 

ani 

5-10 

ani 

10-15 

ani 

15-20 

ani 

20-25 

ani 

Peste 25 ani 

3 3 3 5 11 7 16 

 

Personal didactic auxiliar – 7 posturi: 

• 2 posturi secretar (un post secretar şef şi 1 post secretar); 

• 1 post analist programator; 

• 1 post operator 

• 1 post contabil șef; 

• 1 post pedagog; 

• 1 post administrator patrimoniu; 
 

Personal nedidactic – 14.5  posturi: 

• 8 posturi îngrijitor; 

• 2 posturi muncitor; 

• 1 post muncitor necalificat; 

• 2.5 post paznic; 

• 1 post bucătar. 
 

Şcoala are reprezentanţi în Comisii metodice la nivelul ISJPH, în Consiliul Consultativ la 

nivel de ISJPH, metodişti. Profesori ai şcolii sunt autori de auxiliare curriculare, articole şi 

reviste de specialitate. 
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Parteneriate şi colaborări 

 În fiecare an şcolar se stabilesc relaţii de parteneriat cu agenţi economici  unde elevii 

şcolii efectuează instruirea practică în specialitate, urmărindu-se formarea profesională a 

elevilor şi tranziţia acestora de la şcoală la locul de muncă: 

• Domeniul Mecanică –  UPETROM 1 MAI MANUFACTURING SRL Ploiești, S.C. 
UZUC S.A. Ploiești, S.C. MARELLI S.A., KRAFTANLAGEN ROMANIA, HABAU S.R.L. 
PLOIEȘTI, S.C. J. CHRISTOF E&P SERVICES S.R.L., COMUNA BRAZI, S.C. 
ROHRER SERVICII INDUSTRIALE S.R.L. BUCUREȘTI, S.C. INDUSTRIAL MONTAJ 
PLOIEȘTI, UZTEL S.A. PLOIEȘTI, S.C. INSPET S. A. PLOIEȘTI 

• Domeniile Electric şi Electronică-automatizări – UPETROM 1 MAI 
MANUFACTURING SRL Ploiești 

 Anual se înnoiesc relaţiile de colaborare cu instituţiile culturale ale municipiului Ploieşti, 
urmărindu-se astfel la elevi: 

• fomarea culturală   -  prin vizite la muzeele din oraş, vizionarea de 
spectacole. Parteneriatele sunt cu Muzeul de Artă, Muzeul Petrolului, Muzeul Ceasului, 
Muzeul de Biologie Umană, Muzeul de Istorie, casele memoriale Nichita Stănescu şi I.L. 
Caragiale; 

• formarea civică – prin participarea la activităţi de curăţenie şi înfrumuseţare a 
oraşului și a perimetrului școlii, activităţi în parteneriat cu Poliţia de proximitate, Jandarmeria; 

• formare sportivă – prin vizionarea unor competiţii sportive şi prin participarea 
la concursuri şcolare de profil, excursii şi drumeţii în zonele turistice ale judeţului. 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Parteneriate durabile şi eficiente cu agenţi 
economici de profil şi cu autorităţile 
locale(Sursa:Dosarele şcolii)  

• Implicarea şcolii în activităţi 
extracurriculare şi în sectorul comunitar 
(Sursa:Dosarele şcolii) 

• Implicarea partenerilor sociali în 
elaborarea planurilor de şcolarizare şi în 
identificarea abilităţilor cheie şi a celor 
specifice(Sursa:Dosarele şcolii) 

• Implicarea agenţilor economici în 
elaborarea curriculei în decizie locală 
(Sursa:Dosarele şcolii) 

• Extinderea ofertei şcolii prin învăţământul 
dual (Sursa: Contracte de parteneriat) 

• Unitatea noastră este receptivă faţă de 
nevoile agenţilor economici şi comunităţii, precum 
şi faţă de diferitele nevoi ale elevilor 
(Sursa:Dosarele şcolii) 

• Toţi elevii beneficiază de egalitatea 
şanselor în ceea ce privesc programele de 
învăţare (Sursa:Dosarele şcolii) 

• Nu există dorința absolvenţilor de a se  
angaja la agenţii economici care asigură 
instruirea practică (Sursa: Reacţiile elevilor şi 
angajatorilor) 

• Nu se pot încheia protocoale de 
colaborare care să stipuleze explicit 
obligativitatea angajării absolvenţilor de către 
agentul economic la care aceştia au efectuat 
instruirea practică (Sursa: Reacţiile 
angajatorilor) 

Măsuri de îmbunătăţire a calităţii 

1. Iniţierea unor proiecte de parteneriat economic cu unităţi economice din zonă pentru 
dotarea cu echipamente şi cu materiale necesare derulării proceselor didactice 

2. Eficientizarea  şi diversificarea relaţiilor parteneriale existente şi dezvoltarea de noi 
parteneriate pentru toate tipurile de formare 
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Analiza portofoliului de produse - Analiza calificărilor şi a domeniilor de calificare 

 Calificările oferite prin planul de învăţământ, sunt stabilite în funcţie de personalul şi 

resursele disponibile ale şcolii, încercându-se o adaptare cât mai bună la cererea de pe 

piaţa muncii.  

Aceste calificări trebuie menţinute pentru a asigura tuturor elevilor o serie adecvată 

de oportunităţi. 

2.3  ANALIZA SWOT – REZUMAT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Cadre didactice cu grad I, experienţă 
profesională și metodiști ai ISJPH şi 
personal auxiliar competent, calificat 
(Sursa: dosarele personalului) 

• Conducerea şcolii rezolvă problemele 
şcolii prin respectarea legislaţiei în 
vigoare, are o colaborare bună cu 
autorităţile locale, cu I.S.J. Prahova, 
C.C.D. Prahova (Sursa: Dosarele 
şcolii) 

• Profesorii cu experienţă sunt receptivi 
la nou şi mentori buni pentru cadrele 
didactice tinere (Sursa: Dosarele şcolii) 

• Realizarea unei transparenţe a 
deciziilor printr-o comunicare continuă 
între membrii comisiilor 
metodice(Sursa: Dosarele şcolii)  

• Circulaţia bună a informaţiei şi 
inexistenţa blocajelor în comunicarea 
oficială (Sursa: Dosarele școlii) 

• Interesul crescut al cadrelor didactice 
pentru propria dezvoltare profesională; 
perfecţionarea majorităţii cadrelor 
didactice prin stagii de formare (Sursa: 
Dosarele școlii) 

• Preocupări din partea cadrelor 
didactice pentru a stabili o bună relaţie 
de comunicare profesor-elev(Sursa: 
Dosarele şcolii) 

• Încadrarea în colectivele de elevi a 
elevilor rromi  sau a copiilor cu 
probleme deosebite (Sursa: Dosarele 
școlii) 

• Existenţa în şcoală a psihologului 
şcolar (Sursa:Contract de muncă) 

• Încheierea de parteneriate cu agenţii 
economici pentru instruire practică, cu 
diverse organisme și organizații 
(Sursa:Dosarele şcolii) 

• Derularea unui număr mare de proiecte 
şi parteneriate (Sursa:Dosarele şcolii) 

• Contribuţii la promovarea imaginii şcolii 
(Sursa: Materialele promotionale 
realizate, dovezi ale vizitelor şi 

• Situarea şcolii într-un cartier la periferia 
oraşului (Sursa: din observaţii) 

• Resurse financiare insuficiente 
(Sursa:documentele financiar contabile) 

• Lipsa de continuitate a personalului didactic 
repartizat şcolii, la anumite discipline (Sursa: 
dosarele personalului) 

• Implicarea unui număr mic de cadre didactice 
în găsirea agenţilor economici, unde elevii să 
desfăşoare instruire practică 

• Absenteism 
ridicat în rândul elevilor din învăţământul  
obligatoriu (Sursa: Dosarele şcolii) 

• Nivel scăzut al pregătirii iniţiale a elevilor  
(Sursa: Dosarele şcolii) 

• Nivel scăzut al interesului manifestat de unii 
părinţi faţă de problemele şcolii(Sursa: din 
observaţii) 

• Participarea redusă a unor elevi la activităţile 
de pregătire suplimentară pentru examenul 
de bacalaureat (Sursa: Dosarele şcolii) 

• Elevi proveniţi din familii cu venituri mici, din 
mediul rural, care fac naveta (Sursa: 
Dosarele şcolii) 

• Pandemia COVID influențează desfășurarea 
normală a procesului instructiv-educativ 
(Sursa: din observaţii) 

• Învăţarea centrată pe elev întâmpină 
dificultăţi la anumiţi membri ai personalului 
didactic (Sursa: asistențele la ore ale echipei 
de conducere) 

• Numărul mic de ore de instruire practică 
pentru învățământul tehnic liceal, 
dezavantajează colaborarea cu agenţii 
economici (Sursa: Dosarele școlii) 

• Nesupravegherea copiilor ai căror părinţii 
sunt plecaţi la lucru în străinătate (Sursa: din 
observaţii) 
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acţiunilor desfăşurate în şcoală: 
fotografii, site-ul școlii). 

• Școala este reabilitată termic, are 
ferestre şi uşi de termopan, parchet 
laminat în toate clasele 
(Sursa:Dosarele şcolii) 

• Cabinete: Tehnologii, Mecatronică 
Timken, AEL și Amfiteatru, cabinet de 
Consiliere  dotate cu calculatoare și 
tablă SMART(Sursa:Dosarele şcolii) 

• Conectarea la Internet a 
calculatoarelor din şcoală (Sursa: 
evidenţă contabilă) 

• Supravegherea activităţilor din şcoală 
cu ajutorul camerelor de luat vederi 
montate pe holurile școlii (Sursa: 
Dosarele școlii) 

• Bază sportivă  bine dotată (Sursa: 
Dosarele școlii) 

• Școala cu  cantină şi internat pentru 
elevii din judeţ (Sursa:Dosarele şcolii) 

• Bibliotecă şcolară cu fond bogat de 
carte; (Sursa:Dosarele şcolii) 

• Existența unui spaţiu verde cu 
suprafaţă mare; 

• Rezultate bune obţinute de elevi la 
examenele de certificare a calificării 
profesionale (Sursa: Statisticile şcolii); 

• Oferta educaţională adaptată la nevoile 
de formare identificate pe piaţa muncii 
(Sursa: Planul de şcolarizare) 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

• Participarea profesorilor la activităţi de 
formare continuă 

• Valorificarea potenţialului creativ al 
elevilor prin inițierea de noi proiecte 
educative şi asumarea de roluri 

• Programe de pregătire a elevilor pentru 
bacalaureat (proiectul ROSE), 
olimpiade şi concursuri 

• Participarea elevilor la sesiuni 
de comunicări ştiinţifice, concursuri şi  
olimpiade şcolare  

• Colaborarea cu agenţii economici 
pentru stagii de pregătire practică 

• Scăderea populaţiei şcolare 

• Orientarea şcolară a absolvenţilor de 
gimnaziu realizată superficial, bazată pe idei 
preconcepute 

• Neconcordanța dintre opţiunea părinţilor şi 
elevilor şi aptitudinile şi competenţele elevilor 

• Motivaţia scăzută elevilor pentru învăţare 

• Abandonul şcolar chiar din clasa a IX-a 
datorat situaţiei financiare 
precare(Sursa:Dosarele şcolii) 

• Sistemul de admitere în clasa a IX-a, mulţi 
elevi intră în sistem cu medii foarte mici, chiar 
fără evaluare naţională, în special în 
învăţământul profesional (Sursa:Dosarele  de 
admitere ale şcolii) 

• Lipsa motivaţiei pentru continuarea 
studiilor(Sursa:Documentele şcolii privind 
inserţia profesională a absolvenţilor) 

• Costul pe care îl presupune cazarea în 
căminul şcolii se află în creştere, iar gradul 
de ocupare a acestuia este în scădere 
(Sursa:documentele financiar contabile) 
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2.4. Rezumatul aspectelor principale care necesită dezvoltare 
(priorităţi şi obiective generale) 

Aspecte care necesită dezvoltare 

  În vederea multiplicării experienţei şi a cunoştinţelor dobândite în derularea 

programelor la care a participat ca centru de resurse, şcoala noastră va acorda altor şcoli  

asistenţă constând în informare şi colaborare, în domeniile: 

- asigurarea calităţii în ÎPT; 
- învăţare centrată pe elev; 
- elevi cu cerinţe educaţionale speciale; 
- management şi dezvoltare instituţională; 
- PRAI, PLAI, PAS în perspectiva anului 2020; 
- parteneriatul cu agenţii economici; 
- dezvoltare de curriculum – elaborare de CDL bazate pe SPP; 
- activităţi de orientare şcolară şi profesională; 
- formarea continuă a adulţilor. 

 

Ca urmare a  analizei SWOT se impun următoarele măsuri: 

• Dezvoltarea condiţiilor optime pentru realizarea activităţilor instructiv-educative 

• Promovarea învăţării centrate pe elev şi perfecţionarea actului didactic 

• Dezvoltarea parteneriatului şcoală - familie – comunitate 

• Dezvoltarea capacităţii de adaptare la schimbările sociale şi de pe piaţa muncii din 
perspectiva integrării UE şi al reformei educaţionale 

• Asigurarea calităţii pregătirii profesionale în vederea creşterii şanselor de integrare 
profesională şi a dezvoltării capacităţilor de învăţare permanentă 
 

Organizaţia oferă elevilor un mediu sigur, sănătos, care le oferă sprijin; de asemenea, 

organizaţia se asigură că programele sunt furnizate şi evaluate de personal competent şi 

calificat.  

PRINCIPIUL CALITĂŢII 3 – Managementul resurselor 

Organizaţia oferă elevilor un mediu sigur, sănătos, care le oferă sprijin; de asemenea, 

organizaţia se asigură că programele sunt furnizate şi evaluate de personal 

competent şi calificat. 

Activităţile de îmbunătăţire conform principiilor calităţii din IPT sunt următoarele: 

Ținta: Evaluarea stării de sănătate a elevilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-

2 

PUNCTE SLABE avute în vedere:  

3.32 membrii personalului şi elevii au acces la serviciile medicale 

3.33 se elaborează procedurile de urgenţă şi pentru situaţii de criză; acestea sunt 

comunicate, simulate periodic şi  înţelese de către toţi membrii personalului, de către elevi şi 

de către alţi factori interesaţi 

Acţiuni necesare:  

Realizarea săptămânală (când elevii sunt prezenți fizic la școală) a campaniilor de informare 

cu privire la măsurile igienico-sanitare și profilactice speciale care trebuie respectate în 

incinta școlii ( măsuri sanitare și de protecție în unitățile de învățământ pentru prevenirea 

SARS-CoV-2) 



89 

  

PRINCIPIUL CALITĂŢII 5 – Predarea, instruirea practică și învățarea 

Organizația oferă condiții egale de acces la programele de învățare și sprijină toți 

elevii. 

PUNCTE SLABE avute în vedere:  

5.31 rata de retenție a elevilor și rezultatele obținute sunt în concordanță cu datele similare 

la nivel local, național sau internațional 

Ţinta: Creșterea implicării elevilor ( cu 10%) în activitățile proiectelor derulate în școală 

pentru motivarea acestora și pentru prevenirea riscului de abandon școlar (perioada 

pandemică favorizează abandonul școlar) 

 Acţiuni necesare:  

Implementarea activităţilor din proiectele derulate la nivel de școală în anul școlar curent ( 

ROSE, alte proiecte educative propuse pentru anul școlar curent) 
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 Nr. 1545/06.10.2021 

Planul operaţional al şcolii 2021 – 2022 

PRIORITATEA 1: Creşterea calităţii în domeniul educaţiei 

Obiectiv: Asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ pentru satisfacerea expectanţelor  şi exigenţelor beneficiarilor interni şi externi (elevi, profesori, părinţi, 

angajatori) 

Ţinta:  Asigurarea calitatii procesului de predare – invatare. 

Context: Legea privind asigurarea calităţii în educaţie prevede pentru toţi furnizorii de servicii  educaţionale creşterea calităţii în educaţie prin stabilirea şi 

implementarea procedurilor de evaluare. Asigurarea calităţii în formarea profesională cuprinde măsuri luate asupra procesului de formare astfel încât să poată fi 

adaptat cu calitatea elevilor intraţi în formarea profesională şi să asigure, la absolvire competenţele minimale specifice calificării 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate aşteptate (măsurabile) 

Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

persoane 

responsabile 

Parteneri 

1. Asigurarea funcţionării efective a structurilor 

subsistemice (consilii consultative, grupuri de lucru, 

comisii metodice, consiliul elevilor, etc) precum şi a 

comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din 

unităţile şcolare 

Existenţa  documentelor specifice 

Familiarizarea cadrelor didactice cu 

principiile asigurării calităţii în 

educaţie 

Noiembrie 

2021 

Directorii 

Consiliul de 

administraţie 

ISJ 

ARACIP 

ME 

2. Elaborarea planului propriu de asigurare a calităţii 

actului educaţional însoţit de un set de indicatori de 

performanţă  şi de proceduri de implementare, 

monitorizare  şi evaluare a procesului şi a 

rezultatelor, ca parte integrantă a planului de 

dezvoltare instituţională, coroborat cu proiectele 

şcolii, cu programele de intervenţie şi cu cele ale 

Diagnoza mediului intern şi extern al 

şcolii. 

Valorificarea punctelor tari şi 

remedierea punctelor slabe 

(elaborarea Planului de imbunatatire) 

Creşterea cu 30% a calităţii activităţii 

Permanent 

Directorii 

Comisia de asigurare a 

calităţii 

Comisia pentru 

elaborarea PAS 

ISJ 

Consiliul local CLDPS 

Agenţii economici 

Comitetele de părinţi 
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serviciilor de sprijin instructiv educative oferită de şcoală 

3. Organizarea evaluărilor interne 

(evaluare de proces, feed back, autoevaluare) şi 

realizarea unei diagnoze obiective pe care să fie 

fundamentate proiectele şcolii. 

Realizarea raportului anual de evaluare internă a 

calităţii care să vizeze aspectele cantitative/calitative 

ale aplicării planului de asigurare a calităţii şi gradul 

în care au fost realizaţi descriptorii performanţă 

Formularea unor concluzii în urma 

procesului de autoevaluare (feedback 

din Raportul de autoevaluare) 

Creşterea cu 30% a calităţii activităţii 

instructiv educative oferită de şcoala 

Periodic 

Director   

Comisia de asigurare a 

calităţii 

Responsabilii 

comisiilor metodice 

ISJ 

4. Aplicarea procedurilor standardizate 

de evaluare a gradului de  implementare a 

programelor de asigurare a calităţii şi generarea 

unor planuri de acţiune, proceduri de revizuire şi  

autoreglare 

Monitorizarea realizarii procedurilor pentru a 

asigura mentinerea si respectarea sistemelor si 

proceselor. 

Întocmirea de noi proceduri care facilitează 

derularea activităţilor şi controlul acestora 

Raportul de autoevaluare 

Planul de imbunatatire  

Conceperea  PAS 

Revizuirea şi actualizarea procedurilor 

deja existente 

Elaborarea de proceduri: 

-un număr de minim 5 noi proceduri 

pentru fiecare din compartimentele: 

secretariat, administraţie, financiară; 

-un număr de cel puţin 5 noi 

proceduri care vizează 

compartimentul didactic 

Octombrie 

2022 

Permanent 

 

Comisia de asigurare a 

calităţii 

Comisia de elaborare 

PAS 

Directorii 

Responsabilii de arii 

curiculare  

ISJ 

Consiliul local 

CLDPS 

Agenţi economici 

Reprezentanţii comitetelor 

locale 
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5. Pregătirea elevilor conform standardelor 

curriculare stipulate de programele şcolare  astfel 

încât metodele/sarcinile, resursele de predare şi 

formare să corespundă nevoilor elevilor şi cerinţelor 

standardelor de pregătire profesională. 

Implementarea activităților din proiectul ROSE. 

Creşterea ratei de promovabilitate la 

finalul anului şcolar cu 5% 

Realizarea şi adaptarea resurselor 

necesare procesului instructiv-

educativ, prin atingerea descriptorilor 

de performanţă pentru procesele de 

învăţare şi predare şi prin raportarea 

la standardele interne şi externe 

Permanent 

Director  

Comisia de asigurare a 

calităţii 

Comisia pt curriculum 

ISJ 

6. Evaluarea modului în care proiectarea 

curriculară se adaptează nevoilor de instruire 

/educaţie ale elevilor 

Realizarea unor activităţi multi-, pluri-, inter-, 

transdisciplinare. 

Diminuarea ratei de abandon şcolar 

cu 5% 

Realizarea unor instrumente de 

evaluare specifică. (aplicarea 

chestionarului  pentru parinti si elevi ) 

și activităţi integrate. 

Permanent 

Comisia pt curriculum 

Responsabilii de arii 

curriculare 

ISJ,  CCD 

Comitetele de parinti 

 

7. Facilitarea integrării debutanţilor în 

cultura organizaţională a şcolii 

Cate 2 activităţi de consiliere la nivelul 

catedrelor cu profesorii debutanţi 

semestrial 

Anual 
Directori Responsabilii 

de arii curriculare 
CCD, ISJ 

8. Realizarea unor pregatiri 

suplimentare/remediale pentru examenul de 

bacalaureat. 

Implementarea activităților din proiectul ROSE. 

Creşterea ratei de promovabilitate la 

examenul de bacalaureat cu 1% 
Permanent 

Responsabilii de arii 

curriculare 

Echipa de proiect 

ROSE 

ISJ 

Comitetele de parinti 

9. Monitorizarea progresului elevilor şi 

informarea acestora referitor la  modul în care îşi 

pot îmbunătăţi performanţa. Pregătirea elevilor 

pentru participarea la examene şi competiţii şcolare. 

Procentul de înscriere la examenul de 

bacalaureat mai mare cu 5% 

Grafice ale progresului individual 

Permanent 

Responsabilii de arii 

curriculare 

Echipa de proiect 

ISJ 
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10. Implementarea activităților din proiectul 

ROSE. 

Rezultatele elevilor la concursuri 

şcolare. 

ROSE 

11. Stimularea şi încurajarea elevilor pentru 

participarea la concursuri, cercuri ştiinţifice. 

Crearea unui program de pregătire special pentru 

elevii cu performanţe deosebite 

Min 30 de premii acordate pentru 

rezultate deosebite.  

Realizarea grupelor de pregatire pt 

olimpiade si concursuri profesionale 

Permanent 

Comisia pentru 

concursuri şcolare 

Comisia dirigintilor 

Resp. comisii 

metodice 

Sponsori 

Agenţi economici, 

Comitetul părinţilor, ISJ 
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PRIORITATEA 2: Creşterea calităţii procesului instructiv educativ prin formarea continuă  a  cadrelor didactice 

Obiectiv:  Formarea cadrelor didactice în vederea utilizării metodelor de învăţare centrată pe elev. Valorificarea potenţialului educativ al disciplinelor predate stimulând 

participarea activă şi implicarea afectivă a elevului în procesul învăţării 

Ţinta:  Formarea unei atitudini deschise în relaţiile profesor - elev pentru crearea unui climat favorabil obţinerii performanţelor 

Context: Calitatea activităţii didactice în şcoală este dată de capacitatea sa de a-şi multiplica efectele formative asupra elevilor şi de a evita acele situaţii în care 

învăţarea devine un proces de memorare. În metodele de instruire tradiţionale elevul are un rol pasiv fiind un receptor al informaţiei.  Elevul trebuie determinat să 

participe activ la procesul de instruire – învaţare, să „ înveţe” să înveţe. 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate aşteptate (măsurabile) 

Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

persoane 

responsabile 

Parteneri 

1. Identificarea nevoilor de formare profesională a 

resurselor umane din şcoala şi asigurarea accesului 

acestora la programe de formare profesională 

continuă 

Procent de participare la activităţi 

metodice şi ştiinţifice – cel puţin 75% 

Procent de participare la cursuri de 

formare în domeniul 

managementului educaţional, 

consiliere şcolară şi pentru carieră, 

SSM şi situaţii de urgenţă – cel puţin 

20% 

Procent de participare a personalului 

didactic debutant la programe de 

mentorat – 100% 

31 August 

2022 

Conducerea unităţii 

Responsabilul 

Comisiei de 

Perfecţionare şi 

Formare Continuă a 

Personalului 

Prof. Badea Elena 

Resp. comisii 

metodice 

Casa Corpului Didactic 

Prahova 

Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Prahova 

Universitatea Petrol-Gaze 

Ploieşti 

CJAP Prahova 

Alţi furnizori de formare 

continuă 
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2. Impulsionarea şi sprijinirea înscrierii la concursul 

de obţinere a gradelor didactice 

Înscrierea în procent de 100% a 

cadrelor didactice în drept pentru 

susţinerea gradelor în cronologia 

firească 

 

Iunie 2022 

Conducerea unităţii 

Comisia de 

Perfecţionare şi 

Formare Continuă 

Şefii de catedră 

Centre universitare 

ISJ Prahova 

3. Participarea  la cursuri de formare a cadrelor 

didactice din scoala pentru imbunatatirea calitatii 

demersului didactic. 

4. Desfăşurarea unor activităţi demonstrative, 

aplicaţii (lecţii demonstrative, chestionare) 

Min. 30% din cadrele didactice care 

urmează cursuri de formare sau 

participa la sustinerea gradelor 

didactice prezintă activităţi 

demonstrative. 

permanent 

Director 

Comisia pt. 

Perfectionare 

metodica si cercetare 

Centre universitare 

CCD, ISJ PH 

5. Informarea permanentă a personalului didactic 

privind noile abordări conceptuale ale curriculum-

ului naţional 

 

Şedinţe de informare organizate 

lunar 

- avizier cu noutăţile apărute 

- proiecte naţionale sau europene 

realizate de echipe de profesori 

pentru implicarea elevilor în 

schimbarea mentalităţilor privind 

disciplina, absenteismul, abandonul 

şcolar, perfomanţa şcolară 

permanent 

 

Directori 

Şefii de catedră 

ISJ, CCD, 

Primăria Ploieşti 

 

6. Proiectarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

unităţii şcolare care să înglobeze fonduri destinate 

formării continue a personalului şcolii 

Asigurarea a cel puţin 20% din 

fondurile necesare formării continue 

propuse din bugetul local şi venituri 

proprii 

31 August 

2022 

Conducerea unităţii 

Contabil şef 

Primăria Municipiului Ploieşti 

Consiliul Local Ploieşti 

7. Organizarea concursurilor şi olimpadelor 

şcolare. 

Referate şi comunicări 

Activităţi demonstrative 
Iunie 2022 

Directori 

Resp. comisii 

ISJ Prahova 

Unități de învăţământ liceal 
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Proiecte didactice 

Parteneriate 

Concursuri şcolare 

metodice 

8. Proiectarea şi desfăşurarea lecţiilor prin 

respectarea principiilor didactice şi promovarea 

învăţării centrate pe elev. 

Utilizarea metodelor interactive în procesul de 

învăţare, lecţii AEL,  

Instrumente didactice specifice 

elaborate şi aplicate 
Permanent 

Directori 

Comisia pt curriculum 

Resp. comisii 

metodice 

ISJ, CCD 

 

PRIORITATEA 3: Dezvoltarea parteneriatului şcoală – familie – comunitate 

Obiectiv: Dezvoltarea relaţiilor comunitare cu scopul promovării imaginii şcolii şi a reprezentării intereselor acesteia 

Ţinta: Creşterea gradului de implicare a partenerilor în procesul de instruire 

Context: (Scurtă descriere a problemei şi a motivelor pentru care reprezintă un aspect care necesită îmbunătăţire) 

Schimbul social este un factor determinant al dezvoltării evidenţiat prin forme relaţionale, parteneriate, dinamici colective care se constituie într-o sursă a 

progresului economic şi social. Interacţiunea socială devine eficientă atunci când strategiile de colaborare şi parteneriat au la bază obiective clare, nevoi reale şi relaţii 

de calitate care se construiesc în timp prin atitudini de încredere, loialitate, responsabilitate şi respectarea angajamentelor. Constituită ca un sistem deschis şcoala 

trebuie să răspundă necesităţilor sociale, exigenţelor comunităţii din care face parte, să dezvolte şi să menţină legăturile cu partenerii sociali şi autorităţile. 

Managementul relaţional consideră partenerii educaţionali drept o soluţie optimă pentru problemele cu care se confruntă învăţământul. 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate aşteptate (măsurabile) 

Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/persoane 

responsabile 
Parteneri 

1. Formarea şi motivarea personalului şcolii 

pentru promovarea unei atitudini deschise 

Program de consultanţă acordat de 

diriginţi părinţilor - min 1 oră/săpt. 
Permanent Consilierul Educativ 

Preşedintele Comitetului 
Comitetul Reprezentativ 
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faţă de comunitate pentru fiecare diriginte. Reprezentativ al 

Părinţilor/Diriginţi 

al Părinţilor 

2. Redimensionarea parteneriatului şcoală - 

părinte - elev, bazat pe spiritul cooperant, 

pragmatic, deschis spre ceea ce înseamnă 

valoare 

Implicarea a minim 20 % din părinţi în 

activităţi extracurriculare: participarea la 

serbări festive, în rezolvarea problemelor 

administrativ gospodăreşti la nivelul 

şcolii. Participarea la alcătuirea ofertei 

educaţionale 

Analiza obstacolelor întâmpinate în 

relaţia profesori-părinţi. 

Permanent 

Consilierul Educativ  

Comisia pt. Activitati 

extracurriculare 

Comisia pt. Proiecte si 

programe 

 

Comitetul Reprezentativ 

al Părinţilor 

3. Sensibilizarea potenţiali lor parteneri şi 

identificarea intereselor acestora şi a 

valorilor comune. 

4. Iniţierea de noi parteneriate cu instituţii şi 

organizaţii publice şi dezvoltarea celor 

existente în vederea derulării unor activităţi 

educaţionale  

Min 30% din activităţile extraşcolare, 

acţiuni de interes comunitar, organizate 

cu implicarea unor parteneri comunitari 

Permanent 

Consilierul Educativ  

Comisia pt. Proiecte si 

programe 

Reprezentanti ai 

comunitatii locale 

5. Conceperea unor acţiuni cu agenţii 

economici în regim de parteneriat si 

atragerea unor donaţii şi sponsorizări din 

partea acestora 

6. Implicarea agenţilor economici în 

dezvoltarea ofertelor de educaţie, relevante 

pentru nevoile de învăţăre individuală şi 

pentru nevoile agenţilor economici 

Încheierea a două noi contracte cu 

agenţi economici pentru  realizarea 

instruirii practice 

Minim doua sponsorizari acordate de 

agenţii economici din zonă. 

Realizarea unor colaborari de practica cu 

asigurarea unor facilitati pentru elevi: 

transport gratuit, asigurarea unor mese 

gratuite, asigurarea echipamentului de 

Iulie 2022 

Director  

Responsabil aria curriculară 

Tehnologii 

Responsabili pt. relaţia cu 

agenţii economici  

Agenţii economici 
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protectia muncii etc 

7. Creşterea rolului angajatorilor în 

evaluarea competenţelor elevilor la 

absolvire 

Implementarea activităților din proiectul 

ROSE. 

Realizarea unor pregătiri suplimentare 

pentru pregătirea examenelor de 

certificare profesională 

Prezenţa a min 1 reprezentant al 

partenerului economic la examenele 

pentru certificarea competenţelor 

profesionale/pentru fiecare specialitate 

Iulie 2022 

Director  

Responsabil aria curriculară 

Tehnologii 

Echipa de proiect ROSE 

Agenţii economici 

8. Promovarea imaginii scolii prin:  

-realizarea revistei scolii 

-reorganizarea site-ului scolii 

-functionarea blogului scolii 

-realizarea de materiale informative si de 

promovare in randul comunitatii locale 

Revistele scolii 

Site-ul si blogul scolii functionale 

Materiale de promovare 

Permanent 

 

Directori  

Consilierul Educativ  

Comisia pt. Activitati 

extracurriculare 

Comisia pt. Proiecte si 

programe 

Comisiile pentru 

administrarea site-

ului/blogului şcolii 

 

Membrii comisiilor 

metodice 

ISJ, CCD Prahova 

Reprezentanti ai 

comunitatii locale 
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PRIORITATEA 4: Dezvoltarea infrastructurii şi dotarea cu echipamente specifice pregătirii de specialitate, în concordanţă cu standardele Europene 

Obiectiv: Modernizarea infrastructurii şi dotarea atelierelor şi laboratoarelor cu echipamente performante pentru asigurarea unei pregătiri teoretice şi practice de 

calitate. 

Ţinta: Asigurarea condiţiilor materiale optime pentru realizarea activităţilor instructiv-educative 

Context: (Scurtă descriere a problemei şi a motivelor pentru care reprezintă un aspect care necesită îmbunătăţire) 

Pentru ca şcoala să fie realmente un factor de progres social, ea trebuie să ţină pasul cu viaţa care înseamnă evoluţie, transformare, înnoire, astfel încât numai 

putem crede şi nici spera că ceea ce era bun în sistemul de învăţământ de acum 20 de ani să mai fie şi astăzi. 

Infrastructura şcolii nu corespunde integral standardelor actuale iar, echipamentele existente sunt afectate de uzura fizică şi morală, unele nemaifiind decât obiecte 

de muzeu. Pentru a face un învăţământ de calitate, avem nevoie în primul rând de o dotare tehnică adecvată. 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate aşteptate (măsurabile) 

Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/persoane 

responsabile 
Parteneri 

1. Întreţinerea/reamenajarea atelierelor de 

instruire practică, laboratoarelor și cabinetelor 

școlare.   

Lucrări efectuate Iulie 2022 

Directori  

Administrator  

Contabil şef 

Membrii ai catedrei maistrilor 

instructori 

Agentii economici parteneri 

2. Reamenajarea unor săli de clasă Lucrări efectuate 
Septembrie  

2022 

Directori  

Administrator  

Contabil şef 

Primăria Ploieşti 

Consiliul Local 

3. Obţinerea sprijinului Primăriei Ploieşti pentru 

refacerea hidroizolației de pe cădirea 
Obţinerea finanțării Martie 2021 Directori  Primăria Ploieşti 
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atelierelor și cantină; înlocuirea tâmplăriei și a 

geamurilor distruse la cantină, reparații 

conductă de alimentare cu apă caldă. 

Administrator  

Contabil şef 

Consiliul Local 

4. Lucrări de reparaţii şi înlocuire a 

mobilierului şcolar, lucrări de zugrăvire. 
Lucrări efectuate 

31 August 

2022 

Directori  

Administrator  

Contabil şef 

Primăria Ploieşti 

Consiliul Local 

 

PRIORITATEA 5: Integrarea elevilor cu nevoi speciale în fluxul educaţional şi eliminarea tendinţelor de abandon şcolar 

Sprijinirea elevilor cu rezultate deosebite 

Obiectiv: Reducerea situaţiilor de abandon şcolar şi acordarea unui sprijin constant din partea cadrelor didactice elevilor cu probleme deosebite pentru integrarea 

rapidă în colectiv 

Ţinta: Reducerea anuală a ratei de abandon şcolar cu minim 5 % 

Context: (Scurtă descriere a problemei şi a motivelor pentru care reprezintă un aspect care necesită îmbunătăţire) 

Creşterea ratei de abandon şcolar reprezintă una din cele mai stringente probleme cu care se confruntă fiecare şcoală. În condiţiile accentuării acestui fenomen este 

necesară elaborarea unei strategii de acţiune şi a unor acţiuni specifice pentru prevenirea abandonului şcolar. 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului 
Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până la care 

vor fi finalizate 

Persoana/persoane 

responsabile 
Parteneri 

1. Elaborarea unui program de consiliere şi de 

sprijinire a elevilor cu probleme la învăţătură şi 

tendinţe de abandon şcolar 

Şedinţe de consiliere 

individuală și de grup 

2 Sesiuni de consiliere 

vocațională 

Iulie 2021 Profesorul consilier școlar  

CJAP 

Diriginţi 

Proiect ROSE 
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2. Urmărirea periodica a rezultatelor la ore şi a 

frecvenţei la cursuri, identificarea elevilor cu 

probleme de adaptare, cunoaşterea mediului 

familial, implicarea familiei şi eventual a Poliţiei 

sau a altor organisme specializate în depistarea 

cauzelor tendinţelor negative 

3. Realizarea unor proiecte pentru prevenirea 

fenomenului de abandon şcolar, prin analiza 

cauzelor şi diminuarea efectelor. 

Realizarea unor fişe de 

observaţie pentru elevii cu 

probleme şi urmărirea 

evoluţiei acestora 

Realizarea unei baze de date 

cu rata absenteismului 

Implementarea proiectelor 

propuse 

Permanent 

Consilierul Educativ  

Comisia pt. prevenirea 

abandonului scolar 

Profesorul consilier școlar  

CEAC 

CJAP 

Diriginţi 

Comisia pt. prevenirea 

abandonului scolar 

Comisia pt prevenirea violentei 

in scoala 

4. Realizarea evidentei elevilor cu CES la nivel 

de scoala (baza de date) 

Evaluarea mediului familial si 

a problemelor cu care se 

confrunta elevii scolii. 

Fişe de observaţie pentru 

fiecare elev 

Şedinţe individuale/grup 

Noiembrie 2020 

Profesorul consilier școlar  

Membrul CEAC 

responsabil cu 

chestionarele pentru 

elevii cu CES 

CJAP 

Psihologul 

Resp. Comisia diriginţilor 

Comisia pt. prevenirea 

abandonului scolar 

Comisia pt prevenirea violentei 

in scoala 

5. Constituirea unui grup de profesori, elevi si 

parinti în vederea preluării, analizei şi 

soluţionării unor probleme, propuneri sau 

sugestii ale elevilor Implicarea părinţilor în 

reducerea ratei de absenteism 

Organizarea de întâlniri 

săptămânale cu Consiliul 

Elevilor si consilierea 

parintilor. 

 

Permanent 

Director adjunct 

Consilierul Educativ 

Responsabilii pe comisii 

ale diriginţilor 

Consiliul Elevilor 

CJAP 

Diriginţii 

Profesorul consilier școlar 

6. Implicarea elevilor în activităţi conexe, pe 

baza interesului acestora 

Organizarea săptămânala a 

cel putin o activitate 

extraşcolara şi 

Permanent 
Consilierul Educativ  

Comisia dirigintilor 

Consiliul Elevilor 
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extracurriculara pentru 

fiecare clasa,  în concordanţă 

cu opţiunile elevilor 

 

7. Recompensarea elevilor cu rezultate 

deosebite la învăţătură şi acordarea de ajutoare 

materiale elevilor cu situaţie materială precară 

Minim 20 de premii pentru 

ajutorarea copiilor cu situaţii 

materiale dificile 

Permanent  

 

Consiliul de administraţie 

Director adjunct 

Consilierul Educativ 

Comisia dirigintilor 

Sponsori 

Agenţii economici 

Consiliul reprezentativ al 

părinţilor 
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PRIORITATEA 6: Inserţia socio-profesională a tinerilor absolvenţi 

Obiectiv: Dezvoltarea capacităţii de adaptare la schimbările sociale şi de pe piaţa muncii din perspectiva integrării UE şi al reformei educaţionale 

Ţinta:  Adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii şi la nevoile elevilor 

Context: Şcoala trebuie să vizeze nu numai educarea şi formarea unor tineri bine instruiţi ci şi pregătirea de absolvenţi direct angajabili şi imediat productivi. Descreşterea 

constantă a ofertei de locuri de muncă necalificată sau slab calificată, dezvoltarea rapidă în plan tehnologic, diseminarea şi punerea în practică a noilor idei economice, cer 

din partea şcolii o din ce în ce mai mare flexibilitate, capacitate de adaptare şi obţinerea unui nivel ridicat de educaţie şi formare a viitoarei forţe de muncă. 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate aşteptate (măsurabile) 
Data până la care 

vor fi finalizate 
Persoana/persoane responsabile Parteneri 

1. Prognosticarea calificărilor solicitate, 

pe domenii de formare iniţială, în 

contextul dezvoltării regionale 

Realizarea unei cercetări privind 

calificările adaptate cerinţelor 

comunităţii şi nevoilor agenţilor 

economici colaboratori 

Noiembrie 2021 

Comisia pentru elaborarea şi 

actualizarea PAS Responsabil aria 

curriculară Tehnologii 

Agenţii economici, ISJ Ph 

2. Realizarea unei oferte educaţionale 

complexe adaptată cerinţelor comunităţii 

locale şi bazei materiale de care dispune 

şcoala 

Planul de şcolarizare realizat 100% Septembrie 2022 

Directori 

Comisia pentru elaborarea şi 

actualizarea PAS 

CEAC 

Agenţii economici, Consiliul 

Local, ISJ, Consiliul de 

Administraţie  

Consiliul profesoral 

3. Realizarea unei baze de date privind 

monitorizarea insertiei absolventilor de 

invatamant profesional si tehnic pe piata 

muncii.  

Colectarea datelor şi introducerea 

lor în baza de date; extrase din baza 

de date pentru prelucrarea lor 

ulterioară 

Decembrie 2021 

Director 

Responsabil aria curriculară 

Tehnologii 

Analist programator  

ISJ Prahova 

CNDIPT 
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4. Mediatizarea permanentă a 

ofertei educaţionale a şcolii 

300 de broşuri, pliante 

cuprinzând oferta şcolii, care 

vor fi împărţite elevilor de 

gimnaziu 

Mai/anual 

Directori 

Responsabilii de arii curriculare 

Comisia pt. relaţia cu media 

Consilierul Educativ  

Şcolile generale din zonă 

5.  Consilierea profesională şi 

pentru dezvoltarea unei 

cariere a elevilor din ani 

terminali 

Minim 2 activitati de orientare 

şi consiliere pentru elevii din 

anii terminali 

30 iunie  

2022 

Conducerea unităţii 

Comisie diriginţi 

Responsabilul Comisiei de 

Perfecţionare şi Formare 

Continuă a Personalului 

- ISJ Prahova 

- CJAP Prahova 

- CCD Prahova 

- Centre universitare 

6. Mediatizarea permanentă a 

ofertei educaţionale a şcolii 

300 de broşuri, pliante 

cuprinzând oferta şcolii, care 

vor fi împărţite elevilor de 

gimnaziu 

Mai/anual 

Directori 

Responsabilii de arii curriculare 

Comisia pt. relaţia cu media 

Consilierul Educativ  

Şcolile generale din zonă 

7.  Consilierea profesională şi 

pentru dezvoltarea unei 

cariere a elevilor din ani 

terminali 

Minim 2 activitati de orientare 

şi consiliere pentru elevii din 

anii terminali 

30 iunie  

2022 

Conducerea unităţii 

Comisie diriginţi 

Responsabilul Comisiei de 

Perfecţionare şi Formare 

Continuă a Personalului 

- ISJ Prahova 

- CJAP Prahova 

- CCD Prahova 

- Centre universitare 
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Partea a IV-a   CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE 
 

4.1 Rezumat privind modul de organizare a procesului de consultare pentru 
elaborare PAS 
 
 Comisia de elaborare-revizuire a PAS a consultat PRAI şi PLAI reactualizate şi a 
organizat ateliere de lucru pe catedre pentru a discuta aspectele nou apărute în şcoală 
vizând implementarea calităţii în procesul de învăţământ. În cadrul întâlnirii comisiei cu 
reprezentanţii catedrelor au fost sintetizate concluziile pentru fiecare arie curriculară. 
 Comisia de elaborare-revizuire a purtat discuţii cu membrii tuturor comisiilor 
metodice, în special cu Comisia de Asigurare a Calităţii în vederea reliefării tuturor 
aspectelor importante pentru şcoală. 
Au fost chestionaţi elevii precum şi părinţii acestora privind aspectele legate de procesul de 
instruire, de condiţiile de desfăşurare a activităţilor didactice în vederea soluţionării 
problemelor identificate. S-a acordat o deosebită atenţie problemelor legate de elevii cu 
cerinţe educaţionale speciale. 
 S-au organizat mese rotunde cu partenerii sociali în vederea identificării şi dezbaterii 
problemelor legate de: 
- procesul de educaţie şi instruire; 
- inserţia socială şi profesională a absolvenţilor; 
- cererile de calificări pe piaţa muncii; 
- formarea continuă a cadrelor didactice; 
- nevoia de cursuri de formare pentru adulţi; 
- finanţarea unor proiecte de reabilitare a spaţiilor de instruire; 
- identificarea de noi proiecte pentru formarea complexă (culturală, civică, sportivă etc.) a 
elevilor. 
  

4.2 Organizarea activităţilor de monitorizare, evaluare şi actualizare a PAS 
 
 După elaborarea PAS în faza iniţială, membrii comisiei de elaborare-revizuire, 
împreună cu membrii Comisiei de Asigurare a Calităţii au monitorizat şi evaluat conform cu 
metodologia din manualul calităţii, pe întreg parcursul anului şcolar trecut, modul cum au fost 
atinse obiectivele şi ţintele propuse.  
 Pe baza acestei evaluări şi în conformitate cu PRAI şi PLAI reactualizate, Comisia de 
elaborare-revizuire a PAS a stabilit noile strategii pentru anul şcolar 2021 - 2022. 
 


