


În cadrul liceului nostru, printr-o colaborare deosebit de

frumoasă cu reprezentanții agenților economici parteneri, sunt

acceptate şi încurajate autonomia şi iniţiativa elevului, este încurajată

gândirea independentă, elevii asumându-și responsabilitatea pentru

rezolvarea sarcinilor de lucru, cu consecinţe favorabile în planul eticii

muncii.



CE ÎNSEAMNĂ ȘCOLARIZARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 

PROFESIONAL DUAL?

Potrivit OUG81/2016, învăţământul dual este o formă de organizare a

învăţământului profesional şi tehnic cu următoarele caracteristici specifice:

a) este organizat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de

potenţiali angajatori şi parteneri de practică;

b) asigură oportunităţi sporite de educaţie şi formare profesională pe baza

unui contract de parteneriat şi a unor contracte individuale de pregătire practică,

prin pregătirea practică organizată în răspunderea principală a operatorilor

economici;

c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la

nivelul celei acordate din fonduri publice şi alte cheltuieli pentru formarea de

calitate a elevilor;

d) facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale

la nivelul unităţii de învăţământ partenere.

Exemplul nostru de bună practică îl constituie relaţia 

partenerială stabilă cu anumiţi agenţi economici în vederea 

formării elevilor prin învățământul profesional dual.



Întâlnire în cadrul Liceului

Tehnologic “1 MAI”, Municipiul Ploiești

pentru informarea operatorilor

economici privind posibilitatea de

solicitare a școlarizării în învățământul

dual pentru anul școlar 2019-2020.

Au participat operatori economici

interesați de calificările Sudor și

Lăcătuș construcții metalice și utilaj

tehnologic.

Povestea noastră frumoasă a început în 2019...Astfel a luat naștere Școala

Tehnologică Austriacă din România (STAR), proiectul educațional în cadrul căruia

elevii noștri învață meseriile de SUDOR și LĂCĂTUȘ CONSTRUCȚII METALICE ȘI

UTILAJ TEHNOLOGIC, foarte căutate pe piața forțelor de muncă, direct de la

profesioniști din companii de renume.



LICEUL TEHNOLOGIOC „1 MAI” MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL – Clasa a IX a, ANUL ȘCOLAR 2019-2020

Domeniul

de pregătire

Nivelul

de 

calificare

Calificarea

profesională

Operatori economici PARTENERI 

/

nr locuri

Mecanică 3

Lăcătuș 

construcții 

metalice și utilaj 

tehnologic 

KRAFTANLAGEN ROMANIA / 

5 locuri

Mecanică 3 Sudor
KRAFTANLAGEN ROMANIA / 

5 locuri

Mecanică 3 Sudor 

HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS 

S.R.L. PLOIEȘTI / 

6 locuri

Mecanică 3 Sudor 

S.C. J. CHRISTOF E&P 

SERVICES S.R.L., COMUNA 

BRAZI / 10 locuri

Mecanică 3 Sudor

S.C. ROHRER SERVICII 

INDUSTRIALE S.R.L. 

BUCUREȘTI /

6 locuri

Prima serie de elevi la învățământul dual  și operatorii economici parteneri



Apariṭia Metodologiei de organizare și funcṭionare a învӑṭӑmântului dual, în

2017, a permis organizarea claselor pentru această formă de învӑṭӑmânt.

Implicarea agenţilor economici în domeniul educaţiei, prin susţinerea

învăţământului profesional dual, a prins tot mai mult contur la nivelul judeţului Prahova,

aceasta putând fi soluția rezolvӑrii deficitului de resurse umane calificate, dezvoltarea

afacerilor operatorilor economici, cu impact pozitiv asupra comunitӑṭii.

În urma campaniilor de informare organizate de ISJ Prahova, și ca urmare a

nevoii de personal calificat, Liceul Tehnologic “1 MAI”, Municipiul Ploiești a încheiat

contracte de parteneriat cu patru firme din domeniul Mecanică, pentru anul școlar 2019-

2020.



A luat naștere Școala Tehnologică Austriacă din România (STAR),

proiectul educațional în cadrul căruia elevii noștri vor învăța meseriile

de SUDOR și LĂCĂTUȘ CONSTRUCȚII METALICE ȘI UTILAJ

TEHNOLOGIC, foarte căutate pe piața forțelor de muncă, direct de la

profesioniști din companii de renume.

Agenții economici implicați în acest proiect sunt:

❑ S.C. J. CHRISTOF E&P SERVICES S.R.L., COMUNA BRAZI,

❑ HABAU S.R.L.,

❑ KRAFTANLAGEN ROMANIA,

❑ S.C. ROHRER SERVICII INDUSTRIALE S.R.L. BUCUREȘTI.

Proiectul este inițiat de Ambasada Austriei-Secția Tehnologică, în

parteneriat cu cele patru companii și Liceul Tehnologic "1 Mai",

Municipiul Ploiești, având la bază învățământul dual, printr-o

combinație ideală a informațiilor teoretice cu cele practice.



Unitatea școlară a încheiat contracte-cadru cu operatorii economici și

administrația publică locală pentru formarea profesională a elevilor prin

învățământul dual și a înaintat la ISJ Prahova propunerea privind numărul de

locuri în învățământul dual, împreună cu contractele-cadru încheiate.

Elevilor școlarizați în învățământul dual:

▪ li se acordă burse în cuantum de 400

lei lunar,

▪orele de laborator tehnologic și stagiile

de pregӑtire practicӑ se vor desfășura

numai la sediul operatorilor economici

parteneri, dupӑ un program stabilit de

comun acord cu școala,

▪elevii vor avea asigurate analizele

medicale de medicina muncii,

▪echipamentul de lucru și de protecṭie,

▪transportul la și de la locul de practică,

▪o masă pe zi la locul de practică,

▪celor care stau la căminul liceului li se

decontează cazarea și cele 3 mese pe zi.



POPULARIZAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI DUAL 



PROMOVAREA  ÎN ȘCOLILE GIMNAZIALE DIN PLOIEȘTI ȘI DIN JUDEȚ



La festivitatea de deschidere a anului

școlar 2019-2020, cei 32 elevi implicați în

proiectul STAR, 5 elevi calificarea Lăcătuș

construcții metalice și utilaj tehnologic și 27

elevi calificarea Sudor, au primit din partea

operatorilor economici, ghiozdane

personalizate și rechizite școlare.



ELEVII DIN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL 

în pregătirea practică la 

operatorii economici









La începutul anului școlar 2020-2021, continuând tradiția, elevii

școlarizați în calificarea Sudor, au primit din partea operatorilor

economici parteneri, ghiozdane personalizate și rechizite școlare.

Mulțumim agenților economici:

▪SC J. CHRISTOF E&P Services SRL

▪HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS 

SRL

▪ROHRER SERVICII INDUSTRIALE 

SRL

▪S.C. INDUSTRIAL MONTAJ 

PLOIEȘTI



Deși pandemia ne-a schimbat viața, am continuat să ne extindem 

partenerii în învățământul dual și să diversificăm calificările pentru anul școlar  

2021-2022.

Am găsit oameni inimoși și implicați, de la operatori economici noi 

(S.C. INSPET S. A. Ploiești și UPETROM 1 MAI MANUFACTURING SRL 

Ploiești), care au realizat solicitări de școlarizare la liceul nostru, alături de 

firmele cu care colaborăm de la început, din 2019.

Astfel, pentru anul școlar 2021-2022, împreună cu operatorii economici

▪ S.C. J. CHRISTOF E&P SERVICES S.R.L. , COMUNA BRAZI ,

▪ S.C. INSPET S.A PLOIEŞTI,

▪ HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS SRL,

▪ ROHRER SERVICII INDUSTRIALE SRL,

▪ UPETROM ”1 MAI” MANUFACTURING SRL PLOIEȘTI,  avem  școlarizați 

pentru ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL DUAL - Clasa a IX-a:

❑ Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic  - 13 elevi

❑ Strungar - 10 elevi

❑ Sudor - 18 elevi



ELEVII  DIN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL 

la orele de pregătire 

practică 





ELEVII DE CLASA 

A XI A DIN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

DUAL în pregătirea 

practică la 

operatorii 

economici

2021-2022





În iulie 2022, cu responsabilitate și

mândrie au finalizat cursurile prima serie

de elevi din învățământul profesional dual

ai Liceului Tehnologic ”1 MAI”, Municipiul

Ploiești.

În anul școlar 2022-2023, cu o parte

din agenții noștri parteneri, S.C J. CHRISTOF

E&P SERVICES SRL, KRAFTANLAGEN

ROMANIA SRL, UPETROM 1 MAI

MANUFACTURING SRL PLOIEŞTI, am

încheiat C o n t r a c t e d e p a r t e n e r i a

t pentru formarea profesională a elevilor prin

învățământul dual.

Școlarizăm 15 elevi calificarea

SUDOR și 10 elevi calificarea Lăcătuș

construcții metalice și utilaj tehnologic.

Se consolidează astfel legătura și

colaborarea noastră de la un an la altul.



PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023-2024, împreună cu operatorii economici

S.C. J. CHRISTOF E&P SERVICES S.R.L., COMUNA BRAZI și 

INDUSTRIAL MONTAJ S.A. PLOIEŞTI

avem propuse în planul de școlarizare pentru ÎNVĂŢĂMÂNT DUAL - Clasa a IXa:

❑ Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic  - 12 locuri

❑ Sudor – 12 locuri



Putem spune, cu mândrie, că suntem un liceu cu tradiție în 

învățământul profesional dual prahovean.

TOTAL ELEVI ȘCOLARIZAȚI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DUAL: 132  

...povestea noastră continuă!

 

Agent economic 
partener 

Calificare 
profesională 

  

Anul 
școlar  

2019-2020  
/ nr. elevi   

Anul 
școlar  

2020-2021 
/ nr. elevi 

Anul 
școlar  

2021-2022 
/ nr. elevi 

Anul 
școlar  

2022-2023 
/ nr. elevi 

KRAFTANLAGEN 
ROMANIA 

Lăcătuș 
construcții 

metalice și utilaj 
tehnologic 

5   5 

KRAFTANLAGEN 
ROMANIA 

Sudor 5   5 

SC J. CHRISTOF 
E&P Services SRL 

Lăcătuș 
construcții 

metalice și utilaj 
tehnologic 

  3 5 

SC J. CHRISTOF 
E&P Services SRL 

Sudor 10 10 3 5 

HABAU SRL Sudor 6 6 6  

ROHRER SERVICII 
INDUSTRIALE SRL 

Sudor 6 3 3  

S.C. INDUSTRIAL 
MONTAJ PLOIEȘTI 

Lăcătuș 
construcții 

metalice și utilaj 
tehnologic 

 5   

S.C. INDUSTRIAL 
MONTAJ PLOIEȘTI 

Sudor  5   

UZTEL S.A. 
PLOIEȘTI 

Lăcătuș 
construcții 

metalice și utilaj 
tehnologic 

 5   

S.C. INSPET S. A. 
Ploiești 

Lăcătuș 
construcții 

metalice și utilaj 
tehnologic 

  10  

S.C. INSPET S. A. 
Ploiești 

Sudor   6  

UPETROM 1 MAI 
MANUFACTURING 

SRL Ploiești 
Strungar   10  

UPETROM 1 MAI 
MANUFACTURING 

SRL Ploiești 
Sudor    5 



FACEBOOK

STAR - Școala 

Tehnologică 

Austriacă din România

TELEFON

0344 801 711

LICEUL TEHNOLOGIC

”1 MAI”, Municipiul 

Ploiești

Str. Petrolului nr. 16, 

Ploiești

E-MAIL
lic1maip@gmail.com

NE GĂSIȚI ASTFEL:

Mulțumim companiilor partenere 

pentru implicarea în acest 

demers!


