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Partea I. Contextul
1.1. Misiunea,viziunea,mesajul si valorile Liceului Tehnologic Energetic,
Municipiul Campina
Misiunea Liceului Tehnologic Energetic,Municipiul Campina
Pornind de la traditia si valorile invatamantului prahovean,sa furnizeze servicii educationale de
calitate, in acord cu principiile didactice moderne, care sa determine integrarea eficienta a
tinerilor in realitatea economica, sociala si spirituala a timpului lor.
Viziunea Liceului Tehnologic Energetic,Municipiul Campina
Cultivand spiritul liber in gandire si unitatea in diversitate, scoala urmareste formarea cetateanului
Romaniei si Europei de maine, capabil sa se adapteze climatului competitiv al inceputului de
mileniu.
Mesajul educational al Liceului Tehnologic Energetic,Municipiul Campina
“Spiritul liber in gandire”
Valorile Liceului Tehnologic Energetic, Municipiul Campina
responsabilitate
comunicare
dezvoltare profesionala
spirit comunitar
toleranta

1.2. Profilul scolii
▪

Repere istorice

Ca o necesitate pentru acoperirea cererii de forta de munca calificata in domeniul
energeticii, la 2 septembrie 1948 ia fiinta scoala profesionala de ucenici, ce purta numele de
“SCOALA ENERGETICA”. Scoala a luat fiinta in cadrul intreprinderii “CONCORDIA” ,
departamentul “ELECTRICA” din Ministerul Industriei. La inceput, scoala a functionat, timp de
doi ani, in niste baraci ale intreprinderii, pe actualul amplasament al internatului.
In anul 1949 a inceput construirea actualului corp A, pe terenul intreprinderii, situat in
str.Grivitei nr.1. Constructia avea patru sali de clasa, un atelier si douasprezece dormitoare, acestea
din urma erau plasate la etajele I si II ale actualului corp A.
La 1 septembrie 1949, scoala trece la Ministerul Energiei Electrice, pana la 1 august 1950
cand trece pentru patru ani la Ministerul Minelor si Petrolului, iar la 1 septembrie 1954 trece pentru
un an la Ministerul Invatamantului.
La 1 septembrie 1955, trece iar la Ministerul Energiei Electrice sub denumirea de
“SCOALA
PROFESIONALA
DE
ENERGIE
ELECTRICA”
tutelata,fiind
de
“INTREPRINDEREA REGIONALA DE ELECTRICITATE “ PLOIESTI, formula ,care a durat
pana in 1990.
La 1 octombrie 1958, scoala noastra primeste denumirea de “GRUP SCOLAR DE
ENERGIE ELECTRICA “ si functioneaza cu :
-scoala profesionala de ucenici;
-scoala tehnica de muncitori calificati
5

In anul 1972, la 1 septembrie, ia fiinta in cadrul “GRUPULUI SCOLAR ENERGETIC” si
liceul, care a debutat cu doua clase.
Daca la inceput, scoala a functionat cu doua clase, astfel ca prima promotie (1951), numara
51 de absolventi, acum, promotia scolii are 8 clase cu un total de 201 absolventi. Liceul Tehnologic
Energetic Campina are astazi un numar de 733 elevi.
Scoala dispune de un numar de 49 cadre didactice, fata de 18 in anul 1948.
Dotarile s-au facut progresiv, dupa cum urmeaza:
-1954-doua ateliere
-1974-corpul de laboratoare C
-1972-caminul de baieti
-1980-corpul B + sala de sport.
-2014-corpul G
Scoala noastra a pregatit prin diverse forme de scolarizare un numar mare de elevi, pe care-i
intalnim astazi in hidrocentrale la Portile de Fier, Lotru, Arges, Bicaz si in nenumarate sucursale de
distribuire a energiei electrice.
La inceputul anului scolar 2012-2013,scoala primeste denumirea de:
<LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC,MUNICIPIUL CAMPINA>.
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OFERTA ANUL SCOLAR 2021-2022
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1.3. Analiza rezultatelor si evolutiilor din anul scolar 2021-2022
• Dezvoltarea bazei materiale si atragerea de resurse financiare
Echipa manageriala a avut ca prioritati identificarea si valorificarea unor surse de finantare care au contribuit la imbunatatirea bazei materiale si la
acoperirea necesitatilor de ordin educational.
• Principalele realizari in acest sens au fost:
- imbunatatirea fondului de carte
- dotarea scolii cu materiale didactice
- dotarea laboratoarelor de informatica cu un numar mai mare de calculatoare
- realizarea unor parteneriate eficiente cu agenti economici din zona in domeniul electric, pentru ca elevii nostri sa efectueze instruirea practica in
societati de profil dotate la nivel corespunzator standardelor cerute de specialitate.
- reabilitarea atelierelor din scoala si a acoperisului salii de sport
- intarirea sistemului de securitate prin camere de luat vederi atat in scoala, cat si in curtea scolii
• Dezvoltarea resurselor umane:
Cadrele didactice au participat la urmatoarele activitati de formare profesionala continua:
-Strategii didactice in abordarea copiilor CES in invatamantul preuniversitar
-Compasiune si actiune-program de prevenire a bullying-ului in scoala
-Evaluarea prin probe practice/orale si inspectii speciale la clasa
-Evaluarea si dezvoltarea personala a copiilor si a elevilor
-Educatia nonformala pentru o scoala altfel
-Dezvoltarea competentelor in vederea asigurarii unui mentorat de calitate in invatamantul preuniversitar
-Metodica predarii-invatarii-evaluarii eficiente in institutiile de invatamant preuniversitar
-Mentor in invatamantul preuniversitar
-Competente de proiectare curriculara
-Curs de competente antreprenoriale
-Program de instruire GDPR
• Asigurarea interna a calitatii:
Acest proces a fost reliazat de catre Comisia pentru evaluarea interna si asigurarea calitatii constituita la nivelul scolii si a constat in:
- continuarea implementarii principiilor calitatii din Manualul de autoevaluare a furnizorilor de educatie si formare profesionala (FEFP);
- monitorizarea interna a activitatii scolii;
- intocmirea raportului de autoevaluare si validarea acestuia prin evaluare externa;
- intocmirea planului de imbunatatire;
- monitorizarea externa
- completare RAEI si incarcare pe platforma ARACIP
8

Rezultatele elevilor:
- La examenul de bacalaureat, promovabilitatea a fost 91%
- La examenul de certificare a competenţelor profesionale, procentul de promovabilitate, 86,50%

1.4. Prioritati la nivel national
Priorităţile strategiei de dezvoltare a învăţământului
1. Realizarea echităţii în educaţie;
2. Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi cetăţenii; formarea competenţelor cheie;
3. Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor, din perspectiva dezvoltării durabile şi a asigurării
coeziunii economice şi sociale;
4. Deschiderea sistemului educaţional şi de formare profesională către societate, către mediul social, economic şi cultural;
5. Asigurarea complementarităţii educaţiei formale, nonformale şi informale; învăţarea permanentă ca dimensiune majoră a politicii educaţionale;
6. Creşterea calităţii proceselor de predare-învăţare, precum şi a serviciilor educaţionale
Asistenţa UE pentru reforma învăţământului profesional şi tehnic
Sistemul Învatamantului Profesional si Tehnic din România se află într-un proces de reformă continuă, care a fost iniţiată în 1996 cu sprijinul programului
Phare VET RO 9405. În prezent, proiectele dezvoltate în cadrul ÎPT beneficiază de asistenţă din partea UE prin programul multianual PHARE componenta
IPT1 atât pentru infrastructura şcolară cât şi pentru dezvoltarea instituţională În Regiunea Sud Muntenia sunt cuprinse în programul Phare 2001 şi Phare 20042006- 62 de şcoli.
Priorităţile programului de modernizare a ÎPT asistat prin programul multianual Phare IPT sunt:
- revizuirea finalităţilor IPT în concordanţă cu politicile adoptate de UE prin Programul de lucru “Educaţie şi formare profesională 2010” (Barcelona,
Copenhaga 2002, Maastricht 2004);
- dezvoltarea calificărilor profesionale pe baza prinicpiilor politicilor UE privind transparenţa calificărilor; corelarea cu Cadrul european al calificărilor
- adoptarea metodologiei privind transferul şi acumularea de credite în IPT având în vedere învăţarea pe parcursul întregii vieţi
- asigurarea calităţii în IPT
- analiza, evaluarea, pognoza şi dezvoltarea resurselor specifice IPT, pe termen scurt, mediu şi lung

1

TVET: abrevierea din lb.engleză - Technical and Vocational Education and Training (învăţământ profesional şi tehnic)
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Contextul european şi naţional (1)
Contextul european
Strategia Europa 2020 definește următoarele obiective principale pentru deceniul 2010-2020:
creşterea ratei de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani la cel puțin 75% față de nivelul de referință de 69% la momentul
adoptării Strategiei EFP
alocarea a 3% din PIB pentru cercetare-dezvoltare;
obiectivul “20/20/20”: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră sau cu 30%, dacă există condiții favorabile în acest sens, creşterea cu
20% a ponderii energiei
regenerabile în consumul final de energie, creşterea cu 20% a eficienţei energetice, comparativ cu 1990;
reducerea ratei părăsirii timpurii a școlii la maximum 10% față de nivelul de referință de 15% la momentul adoptării Strategiei EFP și creșterea
procentului persoanelor cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani cu studii de nivel terțiar la cel puțin 40% în 2020, față de nivelul de referință de 31% la
momentul adoptării Strategiei EFP;
reducerea la nivelul UE 28 a numărului de persoane în risc de sărăcie sau excluziune socială cu 20 de milioane de persoane până anul 2020
comparativ cu anul 2008 ( Pragul național de sărăcie este stabilit la 60% din venitul mediu disponibil în fiecare stat membru)
Reducerea ratei părăsirii timpurii: Prin definiția acceptată de UE încă din 2003 (Reuniunea miniștrilor educației în cadrul Consiliului UE din mai
2003), abandonul școlar timpuriu se referă
la persoanele cu vârstă cuprinsă între 18 și 24 de ani care au absolvit cel mult învățământul secundar inferior și care nu-și continuă educația sau
formarea profesională.
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Contextul european şi naţional (2)
Romania
Perioada de referinta
Indicatori

Media
UE-28

Tinta
Ro

Tinta
UE

2021

2021

Unitate
2020
201
2

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Rata de părăsire
timpurie a şcolii

%
(18-24ani)

18,1

17,8

17,3

18,1

19,1

18,5

18,1

16,9

10,6p

11,3

10

Ponderea
absolvenților de
învățământ terțiar

%
(30-34 ani)

20,3

21,7

22,9

25,0

25,6

25,6

26,3

24,9

40,5p

26,7

40

Procentul
persoanelor cu
vârsta de 15 ani cu
competențe scăzute
de citire,
matematică și științe
exacte

Citire

15,0

%
(15 ani)

37,3

38,7

19,7*

40,8

39,9

22,1*

15,0

37,3

38,5

23,5*

15,0

Matematică

Ştiinţe

Participarea
adulților în ÎPV

%
(25-64 ani)

Rata de ocupare a
absolvenților

1,4

2

1,5

1,3

1,2

1,1

10,9**

70,8

70,2

67,2

66,2

68,1

69,3

76

80,2**

58,9
81,4

59,3
79,1

55,0
77,2

57,2
74,2

59,8
77,1

59,6
80,7

65,9
87,4

74,1**
84,9**

63,8

64,8

64,7

65,7

66,0

66,3

68,8

77,2*

10

15

ISCED 3-8
%
(20-34
ani)

Rata de ocupare

1,6

82

ISCED 3-4
ISCED 5-8
%
(20-64 ani)

11

70,0

75

Contextul european şi naţional (3)
Contextul naţional
Contextul naţional este definit de Legea educaţiei naţionale şi de o serie de strategii, între care, de o relevanţă deosebită pentru educaţia şi formarea
profesională se numără:
- Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2016-2020
- Strategia națională de învăţare pe tot parcursul vieţii 2015 -2020
- Strategia pentru Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii în România
- Strategia națională pentru învățământ terțiar 2015-2020
- Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020
- Strategia națională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020
- Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030
- Strategia naţ-ionala privind incluziunea sociala si reducerea sărăciei 2015-2020
- Strategia de dezvoltare teritorială a României - România policentrică 2035, Coeziune şi competitivitate
- teritorială, dezvoltare şi şanse egale pentru oameni
- Strategia națională pentru competitivitate 2014-2020
- Strategia guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rrome pentru perioada 2014-2020
- Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru România 2020
- Strategia Naţională a României privind Schimbările Climatice 2013-2020
- Strategia naţională de gestionare a deşeurilor 2014-2020
- Strategia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung orizont 2020-2030
- Planul strategic național multianual privind acvacultura 2014-2020
- Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020 actualizată pentru perioada 2011-2020
- Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020
Contextul european şi naţional (4)
Contextul naţional
Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2014-2020 are următoarele obiectivele strategice şi direcţiile de acţiune:
- Obiectivul strategic 1: Îmbunătăţirea relevanţei sistemelor de formare profesională pentru piaţa muncii, având ca țintă strategică creşterea ratei
de ocupare a tinerilor din grupa de vârstă 20-34 ani, necuprinşi în educaţie şi formare, cu nivel de educaţie ISCED 3 și 4 la 63% până în 2020, față de
57,2% în 2014.Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune:
- 1. Actualizarea instrumentelor de descriere a ocupaţiilor şi calificărilor, a curriculumului şi a auxiliarelor curriculare, pe nivelurile de calificare
stabilite prin Cadrul național al calificărilor, pentru o mai bună articulare între subsisteme, pentru facilitarea mobilităţii în educaţie şi formare
profesională și pentru creşterea relevanţei pentru piaţa muncii.
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2. Dezvoltarea mecanismelor pentru anticiparea competenţelor solicitate pe piaţa muncii,definirea profilurilor profesionale, în scopul
dezvoltării/revizuirii calificărilor în concordanţă cu abilităţile şi cunoştinţele relevante pentru nevoile pieţei forţei de muncă şi adaptarea programelor de
învăţământ la nevoile şi tendinţele pieţei muncii.
- 3. Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor programelor de formare.
- 4. Îmbunătăţirea învăţării la locul de muncă în formarea profesională.
- 5. Îmbunătăţirea mecanismelor de finanţare publică şi privată a formării profesionale.
- 6. Creşterea implicării partenerilor sociali în dezvoltarea sistemului de formare profesională
Contextul european şi naţional (5)
Contextul naţional
Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2014-2020 are următoarele obiectivele strategice şi direcţiile de
acţiune:
- Obiectivul strategic 2: Creşterea participării şi facilitarea accesului la programele de formare profesională, având ca ținte strategice:
- a) Creşterea ponderii elevilor cuprinşi în învăţământul liceal tehnologic şi în învăţământul profesional la 60% în 2020, față de 49,8% în 2014
- b) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul vieții la 10% în 2020, de la 1,5% în 2014
- Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune:
Dezvoltarea marketingului programelor de formare profesională și al rezultatelor învăţării dobândite în context nonformal şi informal.
Îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră.
Consolidarea şi flexibilizarea mecanismelor de recunoaştere şi validare a rezultatelor învăţării dobândite în context nonformal şi informal.
Facilitarea accesului la programele de formare profesională din sistemul de învățământ pentru tineri, cu accent pe cei din grupuri vulnerabile.
Contextul european şi naţional (6)
Contextul naţional
Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2014-2020 are următoarele obiectivele strategice şi direcţiile de
acţiune:
- Obiectivul strategic 3: Îmbunătăţirea calităţii formării profesionale, având ca ținte strategice:
a) Reducerea ratei abandonului şcolar la învăţământul liceal tehnologic şi la învăţământul profesional la 2% în 2020, de la 4,2% in 2014
b) Creşterea ponderii absolvenţilor învăţământului liceal tehnologic declaraţi reuşiţi la examenul de bacalaureat la 60% în 2020, de la 45% in
2014
c) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul vieții la 10% în 202, de la 15 in 2014.. Pentru îndeplinirea
acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune:
Dezvoltarea unui cadru naţional de asigurare a calităţii educației și formării profesionale la nivel de sistem.
Asigurarea calității certificării rezultatelor învățării.
Îmbunătăţirea competenţelor persoanelor cu atribuţii în furnizarea programelor de formare profesională din formarea profesională inițială şi
formarea profesională continuă și în evaluarea rezultatelor învăţării dobândite în context formal, nonformal și informal.
Îmbunătăţirea infrastructurii formării profesionale iniţiale şi continue.
13
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Promovarea excelenţei în educație și formare profesională.
Contextul european şi naţional (7)
Contextul naţional
Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2014-2020 are următoarele obiectivele strategice şi direcţiile de acţiune:
- Obiectivul strategic 4: Dezvoltarea inovării şi cooperării naţionale şi internaţionale în domeniul formării profesionale, având ca ținte strategice:
a) Creşterea numărului total de elevi implicaţi în programe de inovare şi dezvoltarea spiritului antreprenorial la 50.000 în 2020, de la 40.000 în 2014
b) Creșterea numărului total de elevi implicaţi în programe de mobilitate internațională la 4.600 în 2020, de la 2.800 în 2014 .Pentru îndeplinirea acestui
obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune:
Dezvoltarea componenţelor privind inovarea, creativitatea şi spiritul antreprenorial din cadrul programelor de formare profesională.
Dezvoltarea mobilităţii internaţionale în formarea profesională.
Extinderea învăţării mutuale şi a schimbului de bune practici, în vederea asigurării premiselor pentru participarea la o piaţă a muncii europene
incluzive.
1.5. Prioritati si obiective la nivel regional si local
PRIORITATEA 1 : ARMONIZAREA OFERTEI IPT CU PIAŢA MUNCII
Ţintă strategică 2020: Creşterea ratei de ocupare a tinerilor din grupa de vârstă 20-34 ani, necuprinşi în educaţie şi formare, cu nivel de
educaţie ISCED 3 și 4 la 63% până în 2020
Indicatori de impact:
1. Ponderea elevilor cuprinşi în învăţământul liceal tehnologic şi în învăţământul profesional va fi de minim 60% din total în anul școlar
2020-2021
2. Până în 2020, rata şomajului tinerilor din grupa de vârstă 15-24 ani: maxim 18% la nivel regional (faţă de 29,8 % în 2016, conf. INS,
datele din AMIGO)
3. Rata de ocupare a tinerilor din grupa de vârstă 20-34 ani, necuprinşi în educaţie şi formare, cu nivel de educaţie ISCED 3 ŞI 4 va fi de
63% în 2020
Obiectivul 1.1.: Identificarea nevoilor de calificare
Indicatori: Identificarea cererii pieţei muncii pe sectoare economice şi calificări relevante
Acțiuni – Activități
Rezultate
Termene
Instituții responsabile
1. Actualizarea anuală a bazei de date cu
• Baze de date cu indicatorii relevanţi privind aspectele
Consorţiul regional
indicatorii privind demografia, economia, demografice, economice, de piaţa muncii şi formare
Anual
AJOFM-uri
piața muncii și educaţia şi formarea profesională iniţială la nivel regional si județean actualizate
ISJ-uri
profesională iniţialădin surse statistice annual
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naţionale şi administrative regionale şi judeţene

2016-2020
ANOFM, CNDIPT,
2. Realizarea de Studii previzionale şi
conform
ANC, INS, parteneri
• Studii previzionale şi anchete în întreprinderi
anchete în întreprinderi
Stategiei
sociali, Comitete
VET
sectoriale
Obiectiv 1.2.: Adaptarea ofertei pentru formarea profesională iniţială la nevoile de calificare identificate pe piața muncii
Indicatori:
- Ponderea elevilor cuprinşi în învăţământul liceal tehnologic şi în învăţământul profesional va fi de minim 60% din total în anul școlar 20202021
- Distribuţia teritorială a calificărilor respectă recomandările PRAI și PLAI
- Ponderea absolvenţilor înregistraţi în şomaj
Consorţiul regional,
• PRAI al Regiunii Sud Muntenia actualizat
1. Elaborarea,
revizuirea
anuală
și
ISJ-uri, CLDPS-uri,
implementarea PRAI, PLAI, PAS pe baza
Anual
• 7 PLAI actualizate
Grupul de lucru pentru
informaţiilor privind cerinţele pieţei muncii
• % PAS actualizate
învăţământul universitar
2. Monitorizarea şi evaluarea acţiunilor
Anual
Consorţiul regional
• Nr. rapoarte anuale de monitorizare a PLAI
planificate în PLAI (anul precedent)
3. Monitorizarea și evaluarea acţiunilor
Anual
CLDPS
• Nr. rapoarte anuale de monitorizare a PAS
planificate în PAS (anul precedent)
• % planuri de școlarizare pentru IPT avizate, adaptate
4. Proiectarea planurilor de şcolarizare ale nevoilor pieței muncii
Şcoli IPT, CLDPS, ISJ,
şcolilor IPT din regiune luând în considerare
Anual
• Ponderea ÎPT propusă (liceal tehnologic +profesional
CNDIPT
concluziile şi recomandările din PRAI/PLAI
și/dual) până în 2020 – 60%; ponderea ÎPT propusă pentru
2019-2020 - 57%
• % unități de învățământ care realizează monitorizarea
inserției și datele sunt agregate la nivel județean
5. Monitorizarea inserţiei pe piaţa muncii a
Şcoli IPT, ISJ,
• % universități din regiune care monitorizează inserția
tinerilor absolvenţi de învăţământ secundar şi
Anual
Universități, AJOFM
absolvenților
superior
• Număr absolvenți de învățământ secundar și superior
care s-au încadrat pe piața muncii
6. Dezvoltarea de noi calificări şi
competenţe, în conformitate cu nevolile de
• Număr calificări noi pentru care s-au autorizat școlile la
Anual
Şcoli IPT, ARACIP
calificare identificate la nivel local, judfeţean, cerința operatorilor economici
regional.
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Obiectiv 1.3.: Creșterea relevanței ofertei regionale ÎPT la cerințele pieței muncii regionale, pe termen scurt și mediu
Indicatori de impact:
- Creșterea performanţelor educaţionale şi a ratelor de tranziţie către nivele superioare de educaţie
Indicatori de performanță:
1. Ponderea elevilor cuprinşi în învăţământul liceal tehnologic şi în învăţământul profesional
2. Rata de participare a adulţilor la învățare pe tot parcursul vieții
1. Campanii de promovare a formării
profesionale şi a recunoaşterii rezultatelor
învăţării dobândite în context nonformal şi
informal în rândul elevilor din
Inspectoratele școlare,
învățământul profesional și tehnic şi din
Nr. de campanii de promovare
unitățile de învățământ
clasa a VIII-a prin:
Nr. elevi informați
Anual
profesional și tehnic,
a) elaborarea şi difuzarea de materiale
Creșterea anuală a ponderii învățământului liceal
parteneri sociali
informative şi de promovare;
tehnologic și profesional și/dual cu 5%
b) diseminarea exemplelor de bună
practică şi prezentarea unor exemple de
succes în carieră a absolvenţilor
programelor de formare profesională.
2. Îmbunătăţirea orientării profesionale şi
a consilierii în carieră prin:
a) Dezvoltarea şi furnizarea de servicii
de orientare profesională pentru elevii din
clasa a VIII-a
Nr de programe de orientare şi consiliere dezvoltare anual
Scoli IPT, AJOFM , ISJ,
Anual
b) Dezvoltarea
de programe de Număr elevi consiliați
CJRAE
orientare şi consiliere profesională prin acţiuni
comune ale şcolilor IPT, AJOFM, alte ONGuri şi firme specializate peentru elevii din
clasele IX-XII
3. Dezvoltarea şi furnizarea de programe
Nr. cadrelor didactice formate pentru a asigura servicii de
de formare profesională continuă pentru
Anual
Scoli IPT, ISJ , CCD
orientare școlară și de consiliere pentru elevi
consilierii şcolari şi diriginţi
Obiectiv 1.4.: Dezvoltarea parteneriatului social activ pentru formarea profesională, în scopul planificării strategice a IPT la nivel regional
Indicatori de impact:
- Creșterea gradului de satisfacere a cerințelor operatorilor economici până la 95% în anul școlar 2020-2021
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1. Dezvoltarea parteneriatelor reale între
şcolile ÎPT, operatori economici, asociaţii
patronale, unităţi de învăţământ şi alte
organizaţii parteneriale pentru organizarea,
implementarea, monitorizarea şi evaluarea
stagiilor de pregătire practică a elevilor din
învățământul profesional de 3 ani.
2. Asigurarea locurilor de practică şi
condiţiilor de pregătire în întreprinderi pentru

Nr. de parteneriate
Nr. de burse şcolare acordate de agenţii economici

Toţi elevii din IPT beneficiază de locurilor de practică şi
toţi elevii, în conformitate cu Standardele de
condiţii de pregătire la operatorii economici
pregătire profesională
centrate pe elev

şi

cerinţele

Anual

Şcoli IPT, agenţi
economici
asociaţii patronale

Anual

ISJ, CR, CLDPS,
Unităţile şcolare ÎPT,
Agenţii economici
parteneri

Anual

CR, CLDPS, Unităţile de
învăţământ, ISJ, agenți
economici parteneri

2020

CNDIPT
Consorţiul regional

învăţării

3. Creșterea capacității de răspuns a rețelei Creșterea gradului de satisfacere a cerințelor operatorilor
școlare din regiune la solicitările în creștere economici până la 95% în anul școlar 2020-2021 – cu 5%
ale mediului economic
annual
4. Dezvoltarea de proiecte finanţate din FSE
pentru creşterea capacităţii instituţionale a Cel puțin un proiect până în 2020
Consorţiului Regional.

PRIORITATEA 2 : ASIGURAREA DE ŞANSE EGALE PRIVIND ACCESUL LA EDUCAŢIE AL TINERILOR DIN REGIUNE
Ţintă strategică 2020: Prevenirea şi reducerea ratei de părăsire timpurie a şcolii la 11,3 % până în anul 2020
Indicatori:
1. Creșterea ratei de tranziţie de la învățământul gimnazial la cel liceal și profesional la 96% până în 2020
2. Reducerea ratei de părăsire timpurie a şcolii la 11,3 % până în anul 2020
3. Nr. proiecte finanţate prin POCU pentru menţinerea elevilor în educaţie şi prevenirea părăsirii timpurii a şcolii
Obiectiv 2.1 Asigurarea accesului la învățământ primar și secundar de calitate a tuturor elevilor
Indicatori: Creşterea adaptării şcolare, medierea succesului şi integrarea profesională a tuturor elevilor, în special pentru copiii din grupurile aflate în
situație de risc, indiferent de nevoile lor, prin asigurarea accesului la educaţie.
Asigurarea finalizării studiilor obligatorii de către toți copiii
Creșterea calității programelor ȘDȘ oferite elevilor din grupurile aflate în situație de risc
Programul A Doua Șansă prezent în fiecare județ
Număr de părinți și elevi implicați în programe de consigliere
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Acțiuni – Activități

Rezultate
Termene
Instituții responsabile
Nr. programe derulate
Creșterea ratei de tranziţie de la
învățământul gimnazial la cel liceal și
CJRAE
1. Dezvoltarea de programe şi proiecte pentru menţinerea profesional
Anual
ISJ
elevilor în educaţie şi prevenirea părăsirii timpurii a şcolii;
Reducerea ratei abandonului şcolar
şcoli IPT
Nr. proiecte finanţate prin POCU pentru
menţinerea elevilor în educaţie şi
prevenirea părăsirii timpurii a şcolii
2. Dezvoltarea unor pachete integrate pentru creşterea
participării la învăţământul IPT a elevilor care provin din Nr. elevi înscriși în programul „școala
ISJ
grupuri vulnerabile (zonele rurale, minorităţi etnice, elevi cu după școală”
Anual
CLDPS
CES): „şcoala după şcoală”, învăţarea asistată şi educaţia Nr. elevi înscriși în programul „educația
CJRAE
remedială, „educaţia de a doua şansă” , programe de sprijin de a doua șansă”
material
3. Adaptarea Infrastructurii unităţilor şcolare IPT pentru
ISJ
Nr. școli cu infrastructură adaptată pentru
accesul elevilor cu deficienţe/nevoi speciale (rampe de acces,
Anual
Consiliul Județean
accesul elevilor cu deficienţe
grupuri sanitare adaptate, etc.).
Consiliul Local
4. Asistenţă specializată, consiliere şi sprijin oferite Nr. părinți consiliați
CJRAE
Anual
familiilor/elevilor cu risc de abandon timpuriu
Nr. de programe de consiliere a părinților
Școli
5. Asigurarea condițiilor pentru frecventarea învățământului 6. Nr. elevi din categoriile dezavantajate
Consilii Locale,
obligatoriu (asigurarea transportului școlar, burse școlare, care beneficiază de facilităţi de sprijin
Anual
Consilii Judeţene
internat etc.)
pentru continuarea studiilor în cadrul ÎPT
ISJ
Obiectiv 2.2.: Asigurarea calităţii serviciilor de sprijin educaţional personalizat (asistență psihopedagogică, consiliere educațională) pentru toți
copiii
Indicatori:
- Nr. cadrelor didactice formate pentru a acorda sprijin educațional personalizat pentru copiii cu CES
- Nr. cadrelor didactice formate în vederea îmbunătățirii metodelor de predare invatare și a atitudinii față de elevi
1. Formarea cadrelor didactice pentru
ISJ
asigurarea intervenţiei in echipă in cadrul
Casa Corpului Didactic
• Nr. cadrelor didactice formate pentru a acorda sprijin
Anual
sprijinului acordat copiilor cu CES integraţi educațional personalizat pentru copiii cu CES
CJRAE
in invăţămantul de masă;
Școli
ISJ
2. Participarea cadrele didactice la cursuri și
• Număr de cadre didactice formate în vederea
Anual
traininguri in vederea îmbunătățirii metodelor de îmbunătățirii metodelor de predare invatare și a atitudinii
Casa Corpului Didactic
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predare invatare si a atitudinii fata de elevi;

față de elevi

Școli

PRIORITATEA 3 : DEZVOLTAREA BAZEI DIDACTICO-MATERIALE A ŞCOLILOR IPT DIN REGIUNE ÎN PARTENERIAT CU ALTE
ORGANIZAŢII.
Obiectiv 3.1
Reabilitarea şi dotarea cu echipamente didactice a şcolilor IPT din regiune în concordanţă cu cerinţele domeniilor de pregătire profesională.
Indicatori de impact:
- Până în 2025, toate şcolile IPT din regiune corespund normelor de siguranţă şi igienă. Anual sunt cuprinse în programe de reabilitare și dotare 5%
din unităţile şcolare IPT începând cu 2018.
- Toate şcolile IPT sa aibă dotare minimala conform domeniilor de calificare şi 50% dintre acestea sa aibă dotare în concordanţă cu evoluţiile
tehnologice ale domeniilor de pregătire.
- Toate şcolile IPT din regiune beneficiază cel puţin de dotarea prevăzută în standardele de dotare minimă obligatorie până în 2025
- Anual sunt cuprinse în programe de dotare 5% din unităţile şcolare IPT
Acțiuni – Activități
Rezultate
Termene
Instituții responsabile
1. Igienizarea şcolilor IPT si asigurarea condiţiilor pentru ca Nr. şcoli autorizate care au primit
Consilii locale, Consilii
Anual
acestea sa primească autorizatie de funcţionare.
autorizaţie de funcţionare
Judeţene, Scoli IPT, ISJ
2. Elaborarea proiectelor de reabilitare şi de dotare cu Proiecte de reabilitare a şcolilor
Consilii locale, Consilii
Anual
echipamente didactice a şcolilor IPT din regiune
Judeţene, Scoli IPT, ISJ
3. Reabilitarea şi dotarea cu echipamente didactice a şcolilor Numarul şcolilor cu dotare conform SPP
Consilii locale, Consilii
Anual
IPT din regiune
Nr. şcoli reabilitate
JudeţeneISJ
4. Transferul bazei materiale neutilizate, la nivelul regiunii şi
Nr. de echipamente didactice repuse în
Consilii locale, Consilii
utilizarea optimă a unor echipamente didactice în cadrul
Anual
funcţiune
Judeţene, Scoli IPT, ISJ
reţelelor tematice.
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PRIORITATEA 4 : FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ A RESURSELOR UMANE DIN ŞCOLILE IPT ALE REGIUNII
Indicatori:
Creşterea competenţelor metodice şi de specialitate a tuturor cadrelor didactice din unităţile şcolare IPT
Creşterea capacităţii de management a unităţilor şcolare
Obiectiv 4.1
Îmbunătăţirea competenţelor persoanelor cu atribuţii în furnizarea programelor de formare profesională din FPI şi FPC
Indicatori de impact:
- Participarea cadrelor didactice din IPT la cel puţin un curs de formare profesionala continuă până în 2020.
Acțiuni – Activități

1.
Identificarea nevoilor de formare profesională a resurselor
umane din şcolile IPT şi asigurarea accesului acestora la
programe de formare profesională continuă.
2.
Programe pentru formarea profesională continuă a cadrelor
didactice
actualizarea și dezvoltarea, prin programe de
formare/perfectionare
periodică,
a
competențelor
în
domeniul/domeniile de specializare corespunzător funcțiilor
didactice obtinute prin formarea inițială
dezvoltarea competențelor pentru evoluția în cariera
didactică, prin sistemul de pregătire și obtinere a gradelor
didactice
dobândirea de noi competențe, prin programe de
reconversie/readaptare a calificării pentru noi specializări sau/și
noi funcții didactice, altele decât cele obținute prin formarea
initială;
dobândirea unor competențe complementare sau de
extensie care lărgesc gama activităților și funcțiilor ce pot fi

Rezultate
Studiu de nevoi în ceea ce privește
formarea personalului didactic și didactic
auxiliar realizat de fiecare școală
Ofertă de cursuri realizată și promovată
de CCD în concordanță cu nevoia de
formare a cadrelor didactice
Nr. programe pentru formarea
profesională continuă a cadrelor
didactice derulate
Număr de cadre didactice implicate în
activități de perfecționare (susținere
grade didactice, cursuri de master,
perfecționare, reconversie profesională
etc.)
Nr. de cadre didactice participante la
programe de formare profesională
continuă prin proiecte POCU, alte
proiecte europene și programe
Nr. cadre didactice care și-au dezvoltat
competentele în domeniul/domeniile de
specializare
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Termene

Instituții
responsabile

Anual

CCD
Şcoli IPT

Anual

ISJ
Şcoli IPT

prestate de personalul didactic, respectiv predarea în sistemul Elearnig, predarea în limbi străine, consiliere educațională și
orientare în carieră, educația adulților s.a.;
Obiectivul 4.2.: Dezvoltarea managementului unităţilor şcolare ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL ȘI TEHNIC
Indicatori:
Toţi directorii şi directorii adjuncţi ai şcolilor IPT au competenţele necesare exercitării unui management eficient până în 2020. Anual
sunt formați 10% din numărul managerilor
Nr. cadre didactice care și-au dezvoltat
1. Stagii de formare a directorilor şi directorilor adjuncţi ai
CCD
competentele de conducere, îndrumare,
Anual
şcolilor în domeniul managementului educaţional
Şcoli IPT
control, evaluare
Nr. experți în educație participanți la
CCD
2. Stagii de formare pentru experții in educație
Anual
programe de formare
Şcoli IPT
Nr. cadre didactice participante la stagii
CCD
3. Stagii de formare pentru asigurarea calității în educație
Anual
de formare în domeniul asigurării calității
Şcoli IPT

Partea a II-a: Analiza nevoilor
2.1. Analiza mediului extern
Principalele concluzii din analiza demografică Implicaţii pentru IPT
Imaginea furnizată de analiza demografică, se caracterizează prin:
· Declinul demografic general, în mod accentuat pentru populația tânără.
· Sporul natural negativ
. Reducerea naturală prognozată a populației tinere agravată de migrația externă (cu tendință de accentuare după 2007, în condițiile integrării în UE). A apărut
deja în acest sens un deficit de forță de muncă tânără înalt calificată (IT, științe și tehnologie, medicină etc.) precum și de tineri lucrători cu diverse calificări
căutate pe piața europeană a muncii (construcții, asistență socială și medicală etc.).
· Densitate superioară mediei pe țară
· Scăderea populației urbane pe fondul creșterii populației rurale
· Ponderea populației de etnie roma în totalul populației regiunii depășește ponderea acesteia la nivel național.
· Reduceri semnificative ale populației școlare ceea ce poate conduce la dispariția la nivel regional a multor unități
de IPT.
· In viitor (2015-2030) se va inregistra o consolidare relativă a populației din grupa de vârstă 45-49 ani, active pe piața muncii, ceea ce va conduce la o nevoie
crescândă de formare continuă- oportunitate în atenția școlilor interesate de compensarea pierderilor de populație școlară.
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Nivelul de trai scăzut din Regiunea Sud Muntenia, nivel apreciat prin rata deprivării materiale severe și rata risculuide sărăcie sau excluziune socială
(AROPE), este un factor de influență important în abandonul școlar și nivelul scăzut de educație al unei importante părți din populație.
Principalele concluzii din analiza mediului economic.
Implicaţii pentru ÎPT
Industria deține cea mai importantă pondere în economia județelor din nordul regiunii (Argeș, Prahova,Dâmbovița). Se caracterizează prin:
- oferă potențialilor investitori o multitudine de oportunități.
- existența unor companii puternice: Dacia - Renault (Pitești - Argeș), Fabrica de Combustibil Nuclear Pitești
(FCN Pitești), OMV Petrom, rafinăria Petro-Brazi și Petrotel - Lukoil Ploiești, Arctic SA Găești
- sunt reprezentate aproape toate ramurile industriei.
-Sectorul serviciilor este în creștere, cu accent pe: tranzacții imobiliare-închirieri - servicii, transport, depozitare șicomunicații, turism (în special servicii
agroturistice).
-Suprafața agricolă mare, reprezentând 71,1% din suprafața totală a regiunii și 16,5% din suprafața totală a țării, determină pe de o parte caracterul agrar al
regiunii și potențialul agricol ridicat al acesteia, iar pe de alta parte poziționarea pe primul loc în cadrul celor 8 regiuni de dezvoltare.
-Creșterea producției agricole ca urmare a sporirii randamentelor
-Existența condițiilor pentru realizarea agriculturii ecologice, reclamă competențe noi pentru personalul calificat
-Extinderea și modernizarea infrastructurii de protecție a mediului;
-Reconstrucția ecologică a zonelor degradate și protejarea patrimoniului natural.
-Școlarizarea pentru domeniile de calificare din industria prelucrătoare, electronică, automatizari, informatică, prelucrări neconvenționale în scopul adaptării
competențelor la tendințele de tehnologizare avansată din aceste domenii
-Planurile de școlarizare trebuie să reflecte, prin structura ofertei - proporțional cu nevoile pieței muncii -ponderea crescută a serviciilor, diversitatea
activităților industriale și nevoile de dezvoltare a agriculturii.
-Competențe adecvate și o mobilitate ocupațională sporită (inclusiv intersectorială) a forței de muncă, prin: aplicarea riguroasă a standardelor de pregătire
profesională și adaptări prin curriculum în dezvoltare locală (CDL) realizate în parteneriat cu agenții economici
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Principalele concluzii din analiza pieţei muncii.
Implicaţii pentru ÎPT
Conform datelor furnizate de Eurostat, în Regiunea Sud Muntenia, în 2016, rata de ocupare a populației în vârstă de muncă (20-64 ani), a fost de 64,7 %,
cu 1,6 puncte procentuale sub media națională (66,3%) și cu 6,3 puncte procentuale sub media europeană (UE-28 – 71,1%) și cu 5,3 puncte procentuale mai
mică față de ținta națională de 70% stabilită în contextul Strategiei Europa 2020.
-Rata șomajului (șomeri înregistrați) este peste media națională (6,3% față de 4,8%), situație valabilă în toate județele, cu excepția județelor Prahova (4.3%) și
Argeș (4,7%).
-Se constată în ultimii ani tendința de scădere a numărului și ponderii populației ocupate (civile) în agricultură, în paralel cu creșterea în industrie, construcții,
servicii.
-Ierarhia sectoarelor economice din punct de vedere al ocupării forței de muncă civile la 1 ianuarie 2017: serviciile 39%,
agricultura 27,7%, industria 26,2%, construcțiile 7%.
-Serviciile (39%), deși în creștere față de anul anterior, se află la o distanță de 8,4 puncte procentuale sub nivelul național
(47,5%)
Învățământ profesional și liceal tehnologic:
-Profilul dominant la nivel regional al cererii de forță de muncă este dat de locurile de muncă ce necesită studii de nivel 3 sau 4, medii și postliceale (Tehnicieni
și alți specialiști din domeniul tehnic – 8,82%; Funcționari administrativi – 3,3%;
Lucrători în domeniul serviciilor – 12,7%; Muncitori calificați și asimilați – 14,1%; Operatori la instalații și mașini; asamblori de mașini și echipamente –
20,8%).
-În același timp, profilul resurse naturale și protecția mediului înregistrează descreșteea numărului de locuri de muncă vacante.
Riscul de șomaj crește și șansele de ocupare se reduc cu cât nivelul de educație este mai scăzut. Un factor îngrijorător este reprezentat de creșterea
numărului de tineri NEETs, fapt care indică dificultăți în tranziția de la sistemul de educație la piața muncii și reprezintă una dintre categoriile cărora ar trebui
sa li se acorde o atenție deosebită în perioada următoare.Conform Eurostat (vezi anexa NEETs la nivel european, national si regional), în 2016, în regiunea Sud
Muntenia, 22,4% din tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani nici nu învață și nici nu lucrează, iar nivelul acestui indicator este foarte mare prin
comparație cu cel național și european (17,4% la nivel național și 11,6% la nivel EU 28); tineri cu varste cuprinse intre 15 si 24 ani care nu sunt activi pe piața
muncii,nu sunt implicați în educație sau în alte programe de formare.
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Principalele concluzii din analiza ÎPT
Concluzii din analiza ÎPT
Concluzii din analiza Indicatorilor de intrare în ÎPT
Populaţia şcolară pe nivele de educaţie, sexe, medii de rezidenţă:
• La nivel regional, dinamica populației școlare în perioada 2007 – 2018 indică o scădere importantă a efectivului cu16,6%.
• Nivelurile care au cunoscut cele mai accentuate diminuări ale numărului de elevi înscrişi în anul şcolar 2017-2018 faţă de anul şcolar 2007-2008 au fost
învăţământul profesional (-67,5%) și învățământul superior (-42,3%). Reduceri semnificative a înregistrat în acceași perioadă și învățământul gimnazial
(-25,1%). Scăderea populației din învățământul gimnazial va influența pe viitor scăderea populației școlare din învățământul liceal și profesional.
• Nivelurile care au înregistrat creşteri ale populației școlare în perioada 2008 - 2018 au fost învățământul postliceal și de maiștri (+72,7%) și învățământul
primar (+4,6%).
Grad de cuprindere în învăţământ (Rata specifică de cuprindere şcolară pe vârste) în Regiunea Sud Muntenia se situează sub cel calculat la nivel național,
pentru toate grupele de vârstă. Pentru grupa 15-18 ani, gradul de cuprindere în educaţie este mai scăzut decât la nivel naţional în judeţele cu pondere mare a
populaţiei rurale şi mai ridicat în cele cu grad mai mare de urbanizare (Argeș și Prahova).
Rata netă de cuprindere în sistemul de educaţie şi formare profesională
Rata netă de cuprindere în învățământul secundar superior, clasele IX-XII (15-18 ani) la nivelul Regiunii Sud Muntenia, în anul școlar 2017-2018 este inferior
mediei naționale și plasează regiunea pe ultimul loc între regiunile de dezvoltare ale României cu doar 63,5%. În anul școlar 2017-2018, toate județele, cu
excepția județelor Argeș (78,8%) și Prahova (77,5%), înregistrează o rată inferioară valorii regionale și a mediei naționale.
Oferta unităţilor şcolare din ÎPT - Evoluţia elevilor cuprinşi în învăţământul liceal tehnologic şi învăţământul profesional
• În anul școlar 2017-2018, Regiunea Sud Muntenia ocupă locul al șaselea cu o pondere de 50,2% a învățământului profesional și tehnic. Județele cu cea mai
mică pondere a elevilor cuprinși în învățământul profesional și tehnic au fost Dâmbovița (44,6%) și Teleorman (42,3%), iar județele cu cea mai mare pondere a
elevilor cuprinși în IPT, peste media regională și națională, au fost Călărași (55,1%), Prahova (54%) și Argeș (52,9%).
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Concluzii din analiza ÎPT
Concluzii din analiza Indicatorilor de process
Mecanismele decizionale și descentralizarea funcțională în IPT
• slaba legătură și controlul redus între nivelul regional de planificare și nivelul decizional în învățământ (inspectoratele școlare județene și școlile, autoritățile
locale)
• antrenarea insuficientă a agenților economici în efortul de planificare pe termen lung în ÎPT
• neimplicarea sau implicarea formală a partenerilor din Consiliile de Administrație ale Școlilor în procesul de planificare pe termen lung la nivelul școlii
• Un alt domeniu al descentralizării funcționale este curriculum în dezvoltare locală. Din păcate, în practică se constată de multe ori o antrenare redusă sau
formală a agenților economici în elaborarea CDL.
Asigurarea calităţii în ÎPT
• Lipsa unui mecanism de asigurare a calității învățării la locul de muncă a elevilor în cadrul companiilor
• Lipsa unui sistem de acreditare a întreprinderilor pentru furnizarea componentei programului de formare care vizează învățarea la locul de muncă a elevilor
• Lipsa unui sistem de formare a tutorilor din întreprinderi în formarea profesională initial Serviciile de orientare și consiliere;
• Conform legislației în vigoare, Cabinetele de asistență psihopedagogică funcționează în unitățile de învățământ la care sunt înmatriculați cel puțin 800 de
elevi. Unitățile de învățământ cu mai puțin de 800 de elevi beneficiază de serviciile de asistență psihopedagogică ale unui cabinet interșcolar de asistență
psihopedagogică.Cabinetul interșcolar de asistență psihopedagogică oferă servicii de asistență psihopedagogică unui număr de cel puțin două unități de
învățământ care împreună au un efectiv de 400 de preșcolari sau 800 de elevi.
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Concluzii din analiza ÎPT
Concluzii din analiza Indicatorilor de ieșire
Absolvenţi pe niveluri de educaţie
• În perioada 2009 – 2016, în regiunea Sud Muntenia, numărul absolvenților de liceu tehnologic a înregistrat o tendință fluctuantă: scade în anul școlar 2010 –
2011, apoi crește în anul școlar 2011-2012, când atinge cele mai mari valori (17728 absolvenți), scade brusc în anul școlar 2012-2013 cu 43,9%, apoi crește
ușor cu 6,9% în anul școlar 2013-2014, ca apoi să descrească în anul școlar 2014-2015 cu 25%. În anul școlar 2015-2016 numărul absolvenților de liceu
tehnologic continuă să descrească cu 4% față de anul școlar anterior. Această tendință se înregistrează și la nivel național.
La învățământul profesional, numărul absolvenților din Regiunea Sud Muntenia a scăzut drastic în 2011 față de anul anterior, ca urmare a reorganizării
învățământului profesional, după clasa a IX-a.
• Începând cu anul 2012, datorită reintroducerii învățământului profesional, se înregistrează o tendință de creștere a numărului de absolvenți până în 2014. În
2015 și aici se înregistrează o scădere a numărului de absolvenți cu 7,1% față de anul precedent, iar în 2016 numărul absolvenților crește cu 28,1% față de
2015.
Învățământul postliceal (Școala postliceală și școala de maiștri) a înregistrat un număr de absolvenți în continuă creștere, în perioada 2010-2014. Această
situație este generată de creșterea atractivității acestei forme de învățământ în rândul tinerilor care nu au promovat examenul de bacalaureat. Acești tineri aleg
această alternativă în locul învățământului superior. Începând cu 2014, numărul absolvenților învățământului postliceal are o evoluție descrescătoare până în
2016 (scade în 2016 cu 13,3% față de 2014).
Concluzii din analiza ÎPT
Concluzii din analiza Indicatori de impact
Impactul sistemului de învăţământ profesional şi tehnic asupra şomajului
Rata ridicată a șomajului tinerilor din grupa de vârstă 15-24 de ani, și ponderea ridicată a acestora în numărul total al șomerilor, sugerează o problemă serioasă
a sistemului de pregătire în raport cu finalitățile obținute în plan ocupațional.
Pentru monitorizarea inserției socio-profesionale a absolvenților se recomandă realizarea anuală a unor sondaje pe baza unor metodologii pilotate prin
programe europene.
Inserţia profesională a absolvenţilor IPT la 6/12 luni de la absolvire, pe niveluri de educaţie
Din analiza indicatorilor care pot măsura impactul ÎPT în plan ocupaţional se constată:
- lipsa unui sistem unitar de monitorizare a inserţiei profesionale a absolvenţilor
- rata ridicată a şomajului tinerilor din grupa de vârstă 15-24 de ani şi ponderea ridicată a acestora în numărul
total al şomerilor
- nevoia măsurării gradului de utilizare a competenţelor dobândite de absolvenţi la locul de muncă
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Se recomandă:
-Adoptarea unui sistem unitar de monitorizare a inserției absolvenților prin încheierea de protocoale de
colaborare între ISJ-uri și AJOFM-uri, monitorizarea administrativă a inserției absolvenților prin parteneriatul
ISJ/AJOFM.
-Realizarea de proiecte privind inserția absolvenților, inclusiv de către CJRAE de la nivelul județului,
compatibilizarea datelor din șomaj cu noile trasee și finalități ale sistemului de educație și formare profesională.
Realizarea periodică a unor sondaje în rândul absolvenților și al angajatorilor care să vizeze inserția profesională,
gradul de utilizare a competențelor și alte informații utile privind finalitățile sistemului de educație și formare profesională
Concluzii din analiza ÎPT
Ţinte pe termen mediu pentru oferta IPT pe niveluri de formare profesională şi domenii de pregătire
Conform Strategiei educaţiei şi formării profesionale din România, pentru perioada 2006-2020, aprobată prin HG 317/2016, ţinta pentru cuprinderea
elevilor în învăţământul profesional şi tehnic, în clasa a IX-a, învăţământ de zi, de masă, de stat, este de 60% din totalul elevilor cuprinşi în clasa a IX-a
învăţământ de zi, de masă, de stat. Pe baza previziunilor realizate de CEDEFOP privind oportunităţile de locuri de muncă, se recomandă ca la orizontul anului
2025, cuprinderea elevilor în clasa a IX-a învăţământ profesional să fie de 35% din totalul elevilor cuprinşi în clasa a IX-a, învăţământ de zi, de masă, de stat.
-Inspectoratelor şcolare şi Comitetelor Locale de Dezvoltare a Parteneriatului social le revine sarcina de a analiza cu maximă responsabilitate solicitările de
şcolarizare ale operatorilor economici, atât la învăţământul profesional cât şi la învăţământul dual, în scopul fundamentării proiectelor planurilor de şcolarizare
cu satisfacerea în cât mai mare măsură a solicitărilor operatorilor economici, dar, în egală măsură, cu asigurarea unei oferte echilibrate între învăţământul liceal
teoretic, liceal vocaţional, liceal tehnologic şi învățământul profesional care să răspundă nevoilor de dezvoltare socio–economică la nivel județean și regional.
-Inspectoratele şcolare și unitățile de învățământ vor trebui să intensifice acțiunile vizând dezvoltarea parteneriatului cu operatorii economici.
-Pentru îndeplinirea ţintelor mai sus menţionate privind cuprinderea elevilor în IPT şi cuprinderea elevilor în învăţământul professional sunt necesare măsuri şi
acţiuni sistematice şi susţinute din partea inspectoratelor şcolare, a unităţilor de învăţământ şi a tuturor factorilor interesaţi pentru realizarea unui marketing
educational eficient şi pentru consilierea şi orientarea elevilor din învăţământul gimnazial şi a părinţilor acestora, pentru a diminua decalajul existent în prezent
între cifrele planului de şcolarizare la IPT şi cuprinderea efectivă a elevilor în IPT.

Județul

Indicator

Prahova

Ponderea elevilor cuprinși în clasa a IX-a,
învățământ liceal tehnologic de zi +
învățământ profesional
Ponderea elevilor cuprinși în clasa a IX-a
învățământ profesional

Valoarea indicatorului în anul școlar (ponderea ele-vilor cuprinși la începutul anului școlar)
2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022-2023
2023-2024
2024-2025
57.1%

59%

60%

60%

60%

60%

60%

18.0%

23%

27%

31%

35%

35%

35%
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PLANUL DE MĂSURI PRAI 2016-2025 (1)
PRIORITATEA 1 : ARMONIZAREA OFERTEI IPT CU PIAŢA MUNCII
Ţintă strategică 2020: Creşterea ratei de ocupare a tinerilor din grupa de vârstă 20-34 ani, necuprinşi în educaţie şi formare, cu nivel de educaţie
ISCED 3 și 4 la 63% până în 2020
Indicatori de impact:
1. Ponderea elevilor cuprinşi în învăţământul liceal tehnologic şi în învăţământul profesional va fi de minim 60% din total în anul școlar 2020-2021
2. Până în 2020, rata şomajului tinerilor din grupa de vârstă 15-24 ani: maxim 18% la nivel regional (faţă de 29,8 % în 2016, conf. INS, datele din
AMIGO)
3. Rata de ocupare a tinerilor din grupa de vârstă 20-34 ani, necuprinşi în educaţie şi formare, cu nivel de educaţie ISCED 3 ŞI 4 va fi de 63% în 2020
PRIORITATEA 2 : ASIGURAREA DE ŞANSE EGALE PRIVIND ACCESUL LA EDUCAŢIE AL TINERILOR DIN IPT REGIUNE
Ţintă strategică 2020: Prevenirea şi reducerea ratei de părăsire timpurie a şcolii la 11,3 % până în anul 2020
Indicatori:
1. Creșterea ratei de tranziţie de la învățământul gimnazial la cel liceal și profesional la 96% până în 2020
2. Reducerea ratei de părăsire timpurie a şcolii la 11,3 % până în anul 2020
3. Nr. proiecte finanţate prin POCU pentru menţinerea elevilor în educaţie şi prevenirea părăsirii timpurii a şcolii
Obiectiv 2.1 Asigurarea accesului la învățământ primar și secundar de calitate a tuturor elevilor
Indicatori:
-Creşterea adaptării şcolare, medierea succesului şi integrarea profesională a tuturor elevilor, în special pentru
copiii din grupurile aflate în situație de risc, indiferent de nevoile lor, prin asigurarea accesului la educaţie.
-Asigurarea finalizării studiilor obligatorii de către toți copiii
-Creșterea calității programelor ȘDȘ oferite elevilor din grupurile aflate în situație de risc
-Programul A Doua Șansă prezent în fiecare județ
-Număr de părinți și elevi implicați în programe de consiliere

28

PLANUL DE MĂSURI PRAI 2016-2025 (2)
PRIORITATEA 3 : DEZVOLTAREA BAZEI DIDACTICO-MATERIALE A ŞCOLILOR IPT DIN REGIUNE ÎN PARTENERIAT CU ALTE
ORGANIZAŢII.
Obiectiv 3.1
Reabilitarea şi dotarea cu echipamente didactice a şcolilor IPT din regiune în concordanţă cu cerinţele domeniilor de pregătire profesională.
Indicatori de impact:
- Până în 2025, toate şcolile IPT din regiune corespund normelor de siguranţă şi igienă. Anual sunt cuprinse în programe de reabilitare și dotare 5% din
unităţile şcolare IPT începând cu 2018.
- Toate şcolile IPT sa aibă dotare minimala conform domeniilor de calificare şi 50% dintre acestea sa aibă dotare în concordanţă cu evoluţiile tehnologice ale
domeniilor de pregătire.
- Toate şcolile IPT din regiune beneficiază cel puţin de dotarea prevăzută în standardele de dotare minima obligatorie până în 2025
- Anual sunt cuprinse în programe de dotare 5% din unităţile şcolare IPT
PRIORITATEA 4 : FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ A RESURSELOR UMANE DIN
ŞCOLILE IPT ALE REGIUNII
Indicatori:
Creşterea competenţelor metodice şi de specialitate a tuturor cadrelor didactice din unităţile şcolare IPT
Creşterea capacităţii de management a unităţilor şcolare
Obiectiv 4.1
Îmbunătăţirea competenţelor persoanelor cu atribuţii în furnizarea programelor de formare profesională din FPI şi FPC
Indicatori de impact:
- Participarea cadrelor didactice din IPT la cel puţin un curs de formare profesionala continuă până în 2020.
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Analiza PESTE
Context politic
Din punct de vedere legislativ şi organizatoric, învăţământul preuniversitar românesc este reglementat prin Legea Educatiei Nationale, prin norme si
metodologii subsecvente legii.
- Legea Educatiei Naționale, Legea nr. 1/2011 și toate metodologiile și normele subsecvente acesteia
- ORDIN nr. 4595/22.07.2009 cu privire la aprobarea criteriilor de performanţă pentru evaluarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar
- Ordonanţa de urgenţă privind asigurarea calităţii educaţiei nr.75/12.07.2006;
- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin O.M.E.N.C.S.5079/31.08.2016;
- O.M.Ed.C. nr.5020/23.09.2006 privind aprobarea Metodologiei continuării studiilor după finalizarea învăţământului obligatoriu;
- O.M.E.N.C.S. nr.5021/23.11.2005 privind aprobarea standardelor de pregătire profesională pentru nivelul 3si 4 al codului national al calificarilor,pentru
care e asigura pregatirea in invatamantul profesional si tehnic .
- Regulamentul privind actele de studii şi documente şcolare în învăţământul preuniversitar aprobat prin O.M.EN.C.S. nr.3844/24.05.2016;
- O.M.E.C. nr.4760/26.07.2006 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare, avizare şi aprobare a standardelor de pregătire profesională şi a curriculumului pentru învăţământul postliceal;
- O.M.Ed.C. nr.4706/29.07.2006 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea unităţilor de învăţământ preuniversitar în vederea acreditării;
- Hotărârile Guvernului României privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Nationale nr.26/2017;
- Hotărârile Guvernului României privind aprobarea Strategiei pe termen scurt şi mediu pentru formarea profesională continuă, 2016-2020
nr.875/28.07.2006;
- Hotărârile Guvernului României referitoare la organizarea şi funcţionarea sistemului de învăţământ preuniversitar şi a unităţilor şcolare;
- Ordinele şi notificările emise de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării;
- legislaţia generală şi specifică;
- convenţiile şi programele europene ce permit implicarea unităţilor de învăţământ preuniversitar în proiecte şi parteneriate internaţionale;
- alte acte normative în domeniu, documente şi convenţii specifice.
Modificările legislative introduse în domeniul învăţământului preuniversitar, precum şi proiectele aflate în prezent în dezbatere, conturează tendinţe noi în
dezvoltarea politicii educaţionale pe termen lung, cu efecte importante asupra întregului sistem de educație.

2.2. Analiza mediului intern
2.2.1. Predarea si invatarea
Oferta scolara este stabilita ca catre conducerea scolii, in functie de nevoile de formare si prezentata in mai multe moduri : format electronic pe site-ul
scolii (www.ltenergetic.ro ), pliante prezentate la Ziua Portilor Deschise in luna mai a fiecarui an si la scolile generale din zona Campina, in filmul de
prezentare a scolii.
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Metodologia folosita se centreaza pe elev, utilizand strategii didactice ce raspund stilurilor individuale de invatare ale elevilor, iar mijloacele de invatamant
utilizate in procesul de predare-invatare sunt: manuale, scolare, softuri educationale, prezenatri electronice folosind videoproiectorul, panoplii;
Metode de evaluare utilizate : frontala, individuala, metoda proiectului;
Practica elevilor se desfasoara atat in atelierele proprii, cat si in colaborare cu diferite institutii din zona , acesta oferindu-le elevilor si o viziune practica
asupra teoriei predate la cursuri.

-

Puncte tari:
Se realizeaza ore, folosind tehnologii moderne de comunicare si informare: calculator,mijloace audio, etc.
Cresterea interesului elevilor pentru invatatura in urma aplicarii strategiilor moderne de predare-invatare.
45% dintre cadrele didactice utilizeaza noile tehnologii de comunicare, iar 55% solicita cursuri de formare pentru tehnologia informatiei si comunicarii;
oferta educationala adaptata la nevoile de formare identificate pe piata muncii;
impartialitate si promovarea egalitatii sanselor fata de elevi;
incurajarea invatarii centrate pe elev;
utilizarea de strategii didactice diverse petru a raspunde stilurilor individuale de invatare ale elevilor;
comunicare eficientă cu elevii;
oferirea la timp de feed-back constructiv privind învăţarea şi progresul elevilor;
asigurarea unei evaluări adecvate, riguroase, corecte şi exacte;
încurajarea elevilor să-şi asume responsabilitatea pentru propriul proces de învăţare.
participarea elevilor la proiecte POS DRU
încurajarea elevilor să participe la activităţi extracurriculare, concursuri şi olimpiade şcolare în toate domeniile

Puncte slabe:
-implicare insuficientă a unor cadre didactice în activitatea extracurriculară.
-desfăşurarea unor cursuri după metode tradiţionale de învăţare
-nu toate cabinetele de specialitate sunt dotate cu mijloace moderne de predare-invatare
-insuficienta dotare cu mijloace didactice moderne duce la punerea accentului pe ore de curs cu caracter informativ, mai puţin formativ.
-sprijin insuficient acordat elevilor pentru continuarea studiilor pe nivele superioare de calificare prin activitati de consiliere si orientare.
-activităţi de pregătire suplimentară insuficiente la materiile implicate în examenul de bacalaureat
-activităţi de sprijin suplimentar insuficiente pentru pregătirea examenului de competenţe profesionale nivel 4
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2.2.2. Resurse didactice
-Baza materiala /Spatii utilizate
Liceul nostru dispune de: 18 cabinete si sali de clasa,17 laboratoare, 3 ateliere scolare, o biblioteca, birouri si o sala de sport.
Corp A: Parter - Cancelarie
- Birou director, secretariat, birou administratie, 1 laborator chimie si Sali de clasa
Etajul I -Birou director adj., sala polivalenta, Sali de clasa
Etajul al II-lea - Birou contabilitate, 2 laboratoare si Sali de clasa
Corp B: Parter: Laborator „Tehnologii industriale”, Laborator „Sisteme Energetice”,
Etajul I : Laborator „Electronică’, Laborator „Măsurări electrice”
Etajul II: Laborator „Reţele electrice’’, Cabinet „Activităţi economice”
Corp C: 4 laboratoare si 2 Cabinete
Corp D: Sala de sport cu vestiarele
Corp F:

-F5 - CEAC
- F7 -sala arte (educatie vizuala si educatie muzicala)
- Sala de festivitati.

Corp G: - 9 Sali de clasa
DESCRIERE ZONALA/ LOCALITATE/ UNITATE SCOLARA/ VECINI
LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC,MUNICIPIUL CAMPINA este situat in S – V-ul municipiului Campina, str. Grivitei, nr.1, CP 105600, judetul
Prahova, tel./ fax 0244333924.
Unitate de invatamant preuniversitar cu 27 clase din care 24 clase liceu zi si 3 clase invatamant profesional de 3 ani in care isi desfasoara activitatea 83
angajati, din care 55 cadre didactice cu pregatire superioara, 4 maistri,7 personal didactic auxiliar si 17 personal nedidactic.
Unitatea noastra de invatamant este compusa din mai multe cladiri notate astfel: A, B, C , D, F,G.
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Corp A
Constructie inceputa in 1949, cu P+2 si suprafata de aproximativ 2000 mp.
Are in componenta 9 sali de clasa,3 laboratoare,cancelarie, sala de sedinte;(sedinte de catedra, sedinte cu personalul), birouri, 3 ateliere scoala, ateliere de
intretinere (tamplarie si mecanic), spalatorie + lenjerie, grupuri saniatre, anexe, centrala termica proprie pentru corpurile A si C.
Corp B
Constructie inceputa in anul 1980, P+2, suprafata de aproximativ 425 mp, renovata in 2015 si care adaposteste 6 laboratoare tehnologice
Intrarea principala este situata in str.Grivitei, nr.1, acces pietonal pentru cadre didactice si personal si acces auto.
Intrarea secundara cu acces pietonal pentru elevi si acces auto.
Vecini : N – Energopetrol, E – str.Grivitei,
S – I.C.P.T.,
V – proprietati particulare.
Corp C
Constructie inceputa in 1970, P+2, suprafata de aproximativ 200 mp, compus din 1 laboratoar de fizica , 1 cabinet stiinte-sociale, 2 laborator informatica, 1
cabinet de limbi straine,1 cabinet de limba si literatura romana si grup sanitar.
Cladirea a fost consolidata prin proiectul Campus scolar si data in functiune in anul scolar 2012-2013.
Corp D
Constructie inceputa in 1980, suprafata de aproximativ 600 mp.
Constructie specifica – sala de sport, vestiare, grupuri sanitare, centrala termica proprie. S-a renovat la interior si exterior
Corpurile C , D si G sunt amplasate in aceeasi curte, avand o suprafata de aproximativ 3000 mp.
Corpul C - cale de acces pietonal pentru cadre didactice si elevi.
Corpul D - cale de acces pietonal pentru cadre didactice si elevi
- cale de acces auto.
Pentru corpurile C , D si G vecinii sunt :
N – bloc locuinte, V – str.Grivitei
S - str. Schelelor, E - proprietati particulare.
Corpul E a fost demolat in 2014, pentru ca era intr-o stare avansata de degradare si punea in pericol viata elevilor a profesorilor, precum si a pietonilor care
circulau in zona.
Corp F
Constructie inceputa in 1948, suprafata de aproximativ 900 mp. Este compusa din sala de conferinte, grup sanitar, 1 birou CEAC, anexe.
Corpul F are o curte cu suprafata de aproximativ 3200 mp.
Acces pietonal pentru cadre didactice si elevi pe str. Grivitei si str.Castanilor – acces pietonal si auto pentru cadre didactice.
Vecini: N – str. Castanilor, E – str.Grivitei, S si V – proprietati particulare.
33

Corp G
Constructie inceputa in 2012, cu suprafata mare. Este compusa din 9 Sali de clasa, biblioteca la subsol, anexe si grupuri sanitare.
Cladirea a fost construita prin Proiectul guvernamental ,,Campus scolar’’, demarat in anul 2007 si data in functiune in anul scolar 2014-2015.
Acces pietonal pentru cadre didactice si elevi pe str. Grivitei.
Echipamente si utilaje:
- echipamente tehnologice (masini, utilaje)
- mobilier, aparatura birotica, echipament de protectia muncii
- echipamente TIC
Puncte tari:
- Conectare la Internet permanent;
- Cheltuielile pe elev sunt in limite normale ;
- Sala de sport corespunzatoare desfasurarii activitatii sportive ;
- Cancelarie dotata cu toate mijloacele necesare desfasurarii activitatii in conditii optime;
- Reabilitare,dare in functiune corp B
- Consolidare , reabilitare, dare in functiune corp C
- Constructie si dare in folosinta corpul G
- Cabinet MULTIMEDIA
- Mobilier nou in corpurile B, C si G
Puncte slabe:
- Numeroase utilaje si echipamente din dotarea scolii sunt uzate moral;
- Numărul mic de videoproiectoare nu permite susţinerea unor lecţii moderne, interactive şi nici prezentarea unei orientări şcolare adecvate pentru elevi
- Biblioteca nu este informatizata;
- Spaţiu şcolar insuficient comparativ cu atractivitatea domeniului de pregătire – numărul mic al sălilor de clasă nu permite utilizarea cabinetelor şi
laboratoarelor conform destinaţiei;
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2.2.3. Rezultatele elevilor
- Elevi scolarizati in unitatea de invatamant in 2021-2022: 716 elevi (Anexa 3);
Nr elevi
1082
1004
898
884
851
880
847
764
776
770
753
768
754
718
733
716

An scolar
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022

- Rata abandonului scolar pe niveluri de invatamant, in anul scolar 2021-2022 (Anexa 7)
- Rata de promovare pe toate nivelurile de învăţământ (Anexa 6): 100%
- Evoluţia ratei de succes (Anexa 8)
În anul şcolar 2021-2022 rezultatele elevilor la examenele de absolvire au fost următoarele:
- La examenul de bacalaureat, promovabilitatea a fost 67,46
- La examenul de certificare a competenţelor profesionale, procentul de promovabilitate, a fost de ???
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- Inserţia socio-profesională a absolvenţilor şcolii 2021-2022

Date privind inserţia socio-profesională a absolvenţilor şcolii
Unitatea IPT:LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC CAMPINA
Date privind inserţia socio-profesională a absolvenţilor şcolii, promoţia 2022
(situaţia la data de 12 OCTOMBRIE 2022)
Sursa: Evidenţele din procedura de monitorizare aplicată de şcoală (se precizează, de ex: chestinoanare completate de absolvenţi la ridicarea diplomelor, rezultatele din ancheta realizată de diriginţi...)
Absolventi angajati (salariati)

Nr.
crt.

Profil

Domeniul de
pregătire

electronică
automatizări
electronică
automatizări

1.

Tehnic

2.

Tehnic

3.

Tehnic

electric

4.

Tehnic

electric

5.

Tehnic

electric

Servicii

Turism și
alimentație

Servicii

economic

Teoretic

Real

6.

7
7.

TOTAL

Calificarea
profesională

Tehnician în
automatizări
Tehnician
electronist
Tehnician în
instalații
electrice
Tehnician
energetician
Tehnician
electrotehnist
Tehnician în
turism
Technician in
activitati
economice
Stiinte ale
naturii

Nr. total
absolvenţi

Nr.
absolvenţi cu
certificat de
calificare
profesională

Nr.
absolvenţi
care
continuă
studiile şi
nu au un
loc de
munca/
ocupatie

Nr. absolvenţi
care nici nu
continuă
studiile, nici nu
au un loc de
munca/ocupatie

Nr.
absolvenţi
cu statut
profesional
necunoscut

Nr. absolvenţi
care sunt
persoane
ocupate
nesalariate
(patron,
lucrator pe cont
propriu,
lucrator familal
neremunerat,
membru al unei
cooperative)

Nr. total
absolventi
angajati
(salariati)

Din care, angajati la agentul economic
la care au facut practica

Din care,
angajati la
alti agenti
economici
decat cei la
care au
facut
practica

Agentul
economic
(denumire,
localitate)

Nr.
absolventi
angajati la
agentul
economic la
care au
facut
practica

Nr. elevi
care au
facut
practica
la agentul
economic

Nr.
absolventi
angajati

24

24

21

3

0

0

0

0

0

0

0

27

27

19

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

24

20

4

0

0

0

0

0

0

0

29

29

29

1

0

0

0

0

0

0

0

28

28

27

1

0

0

0

0

0

0

0

24

24

24

0

0

0

0

0

0

0

0

156

156

140

16

0

0

0

0

0

0

0
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Rezultate la olimpiade si concursuri 2021-2022
REZULTATE CONCURSURI 2021-2022
CATEDRA DE INFORMATICĂ

Rezultatele Concursului Județean Multidisciplinar
ˮAlexandru Tudor-Miu”, ediția a V-a -Secțiunea “Informatică”
REZULTATE SECȚIUNEA POSTER

Numele lucrării

Clasa

11T
12T
9M
9M
9B
11T

Numele elevului

Prof. îndrumător

Sănătatea mintală contează!
Dima Andra Dalia
Stoicescu Denisa
Focul de cenușă!
Maeschi Delia
Stoicescu Denisa
Sclipirea minții
Ichim Andrei Constantin Stoicescu Denisa
Stop WAR
Guțică Lucian
Stoicescu Denisa
Stop război
Chioveanu Antonio
Stoicescu Denisa
Violenta domestică
Ilie Alesia
Stoicescu Denisa
REZULTATE SECȚIUNEA FILM

Clasa

Numele lucrării

Numele elevului

Rezultat

Premiul II
Premiul II
Premiul III
Premiul III
Mentiune
Mentiune

Prof. îndrumător

Rezultat

9M

Respectăți semenii!

Oprescu Raul, Bîjea Andrei,
Guțică Lucian

Stoicescu Luisa
Denisa

Premiul I

12S

Vreau o țară ca afară

Cobeanu Cristian Andrei

Tache Elena Irina

Premiul I

12S

Expediția

Peneș Denisa

Tache Elena Irina

Mentiune

Totul despre ski

Grămadă Carla Maria
Geană Maria&Simionescu
Octavian
Toboc Ingrid
Cristiana&Baicu Bianca

Tache Elena Irina

Mentiune

Tache Elena Irina

Mentiune

Tache Elena Irina

Mentiune

12S
12S
12S

Personal Growth
Să facem o lume mai bună
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Rezultatele Concursului Județean
ˮPrimăvara digitală”, ediția a III-a
Clasa
9M

Nume elev
Ichim Constantin Andrei

11E
9M
9C

Rujoiu-Mare Diana
Luca Teodor
Albu Rareș

9T
9T
10S

Popa Alexia
Geană Gabriela
Tătulescu Mihai

Sectiune
Prezentari Power
Point
Creație plastică
Grafică
Prezentari Power
Point
Creatie plastică
Creație plastică
Prezentari Power
Point

Prof. Indrumator
Stoicescu Luisa Denisa

rezultat
Premiul I

Stoicescu Luisa Denisa
Stoicescu Luisa Denisa
Stoicescu Luisa Denisa

Premiul I
Premiul II
Premiul
III
Premiul I
Premiul II
Premiul
III

Tache Elena Irina
Tache Elena Irina
Tache Elena Irina

OLIMPIADA TIC
Prof. TacheElena Irina:
-Poienariu Vlad, clasa 11M- premiul al II-lea -judet
Prof. Stoicescu Luisa Denisa:
-Popa Andrei Alexandru, clasa 10T-premiul I –judet, Mentiune+medalie Argint-națională;
-Simionescu Teodor Nicolae, clasa 9M- Premiul al II-lea Judet
-Năstase Andrei, clasa 12E-Mentiune județ

OLIMPIADA DE INFORMATICA
Prof. Tache Elena Irina:
Alexe Robert, clasa 11M -Mentiune judet

CATEDRA DE LIMBA SI LITERATURA ROMANA
PREMIUL III – OLIMPIADA DE DEZBATERI, ORATORIE SI ARGUMENTARE, FAZA
JUDETEANA: TABARAS GABRIELA , OPREA DANIELA(11 T), MARES GABRIEL (10 S)
PREMIUL I – CONCURS DE FOTOGRAFIE – CHITU IRINA ( 11 E)
MENTIUNE – CONCURS NATIONAL – O SANSA A VIITORULUI – IONESCU CRISTINA,
CILTARU CATALINA, MANAILA IOANA (11E)
MENTIUNE - LA CONCURS JUDETESAN DE ORATORIE: CRACIUN MIHNEA (10B)

CATEDRA TEHNICA
OLIMPIADA LA ARIA CURRICULARA TEHNOLOGII
– FAZA JUDETEANA : PARVU DAVID PREMIUL I – CLASA A XI , BALANICA DRAGOS
PREMIUL A II LEA 12 A, DINU SABIN PREMIUL AL II LEA 12 C
-CONCURSUL MULTIDISCIPLINAR : AL. TUDOR MIU
-MITREA VICTOR – PREMIUL II – 11 P , BRINZEA VLADUT MENTIUNE 11 P
-LOCUL I TELEGESCU MIHAI – ELECTRICA
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PREMII OLIMPIADA TEHNOLOGII – CATEDRA DE SERVICII
PREMIUL I – BACANU ANDRA 12 T
PREMIUL II – SANDU MONICA 12 T
MENTIUNE – PIELE EMILIA, PISCOCI ANDREEA 11 T

CATEDRA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
Local: Campina Sporturilor:Fotbal Loc 1
Baschet Loc 2
Tenis Loc 2 și 3
Atletism Fete loc 1; Băieți loc 2 și 3

CATEDRA DE LIMBI STRAINE
LIMBA FRANCEZA
ISAC MADALINA – IX E MENTIUNE OLIMPIADA JUDETEANA DE LIMBA FRANCEZA
DELF B 1 – NEIER ALICE , PANDELE CLAUDIU, MOROZAN STEFANIA, CERNAT DELIA,
PARVU ANDRADA, VLADILA LARISA, UNGUREANU FERENA
CONCURS LIRE EN FETE
NEIER ALICE PREMIUL SPECIAL
PANDELE CLAUDIU , TONCU DENIS, PARVU ANDRADA, NICHIFOR LOREDANA,
UNGUREANU FERENA, CERNAT DELIA, MOROZAN STEFANIA VALCU IOANA,
PLOPEANU ANDREEA, SANDU MONICA – PREMIUL I
GEANA STEFANIA, VLADILA LARISA, DRAGHICI SERGIU, STAMCIU ANDREEA –
DIPLOMA DE PARTICIPARE
CATEDRA DE EDUCAȚIE MUZICALĂ
PROF. ANDREI DĂNUȚ
-Participarea la Festivalul Tineretului, la care elevii Veliche Andrei - 10 S și Patricia Pavel - 9 T au
obținute Mențiune;
-Participarea la Concursul Inernațional „Corzi Grave” din cadrul Festivalului de Arte Câmpina, la care
eleva Pavel Patricia - 9 T a obținut Premiul II;
-Participarea la Concursul Internațional „Da Capo”, la care s-au obținut următoarele premii: Premiul
III -Bazgă Anca - 12 T, Premiul III - Veliche Andrei - 10 S, Premiul Special - Pavel Patricia - 9 T;
-Participarea la Concursul Internațional “Pe-un picior de plai, pe-o gură de rai” la care eleva Bazgă
Anca – 12 T a obținut Premiul I;
-Participarea la Concursul Național “Uniți în dor, uniți în cântec”, Trofeu - Corul Lira;
-Participarea la Concursul Național „Mărțișoare muzicale”, Premiul I - Corul Lira;
-Participarea la Concursul Național „Talente împlinite”, Premiul II - Corul Lira

CATEDRA DE RELIGIE -prof Nicoleta Arghiriade
Elevele Plopeanu Andreea si Serbu Alina-premiul al II-lea, etapa judeteana –Olimpiada nationala de
religie
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2.2.4. Informarea, consilierea si orientarea elevilor
S-a realizat o retea pentru consiliere si orientare profesioanala in parteneriat cu:
- AJOFM
- CCD+ISJ
- Consiliul elevilor
- Consiliul reprezentativ al parintilor
- Consiliul local
- Politia de proximitate
Prin activitatile propuse se urmareste cresterea gradului de insertie profesionala a absolventilor si
reducerea abandonului scolar.
Activitatea de consiliere si orientare scolara se realizeaza cu partenerii mai sus mentionati, insa
intampinam disfunctionalitati datorate inexistentei in scoala a unui cabinet de specialitate si a personalului
specializat.
In cadrul comisiei dirigintilor s-au promovat strategii de dezvoltare a personalitatii elevilor care
orienteaza actiunea si gandirea acestora, ii motiveaza, favorizeaza expirimarea libera a ideilor, solicita
elevii la analiza si interpretari, le ofera posibilitatea sa-si exerseze capacitati cognitive si de ordin
interpretativ; s-au desfasurat lectii de consiliere si orientare profesionala pentru clasele terminale pentru a
le usura decizia in privinta alegerii profesiei.
S-au desfasurat activitati extrascolare, vizionari de spectacole, intalniri cu reprezentantii politiei de
proximitate, privind prevenirea consumului de droguri, informari despre epidemii ce pot afecta membrii
societatii, auditii de muzica si opere literare, expozitie de carte si de creatii artistice, prezentari de moda,
participari la lansari de carte, editare a revistei scolii, concursuri sportive, literare, lectii deschise cu
temele: Toleranta, Drepturile copiilor, Enescu, s-au organizat excursii, drumetii, s-a participat la activitati
organizate de comunitatea locala : 1 Decembrie, Ziua Armatei, Justitiei, Eroilor, curatenia de primavara,
concursuri locale (Lyceum, Flori de mai, Provocare). Realizarea unor parteneriate educative cu Scoala
Speciala Breaza si Scoala Speciala Voila prin programul “Ajuta-ti semenul si te ajuti pe tine!”, Colegiul
Tehnic Grigore Cerchez, Bucuresti.

PUNCTE TARI :
- existenţa unei reţele de parteneriat între şcoală şi diferite instituţii şi organizaţii: Consiliul
reprezentativ al parintilor angajatori locali, A.J.O.F.M., Poliţia de proximitate, Consiliul elevilor,
CCD+ ISJ, Consiliul Local pentru a furniza consiliere şi orientare, privind cariera;
- existenta unor parteneriate educative cu Scoala Speciala Breaza si Scoala Speciala Voila prin
programul “Ajuta-ti semenul si te ajuti pe tine!” in care sunt inplicati elevi ca voluntari;
- relatia de parteneriat cu Facultatea de Electrotehnica Bucuresti şi Facultatea de Inginerie Electrică
Braşov
- participarea elevilor din clasele terminale la actiunea <Portile Deschise> ale unor institutii de
invatamant superior.
PUNCTE SLABE :
- inexistenţa unui Cabinet de consiliere şi orientare şcolară dotat corespunzător;
- inexistenţa psihologilor şcolari ;
- numărul mic de părinţi, care menţin o legătură permanentă cu şcoala.
- necesitatea sporirii numărului de parteneriate cu facultăţi diferite şi agenţi economici de profil care
prin reprezentanţi trimişi în liceu să contribuie prin seminarii la orientarea profesională a absolvenţilor
liceului nostru
- necesitatea implicării unor persoane specializate (traineri) în orientarea profesională a elevilor
-numărul insuficient de vizite de documentare la facultăţi şi agenţi economici de profil în vederea
orientării profesionale a elevilor.
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2.2.5. Calificari si curriculum
- Oferta CDS si CDL

CURRICULUM LA DECIZIA SCOLII si CURRICULUM IN DEZVOLTARE LOCALA
AN SCOLAR 2021-2022
Nr.
Crt.

DENUMIRE

CLASA

PROFESOR
RESPONSABIL

1

Matematica

12

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Chimie
Chimie
Chimie
Biologie
Biologie
Informatica
Informatica
Practica pentru electronisti
Pregatirea electricienilor pentru viitorul loc de
munca
Organizarea rationala a locului de munca
Rezolvarea de probleme.Organizarea locului
de munca.
Electronisti pentru viitor

9
10
11
11
12
10
11
9
9

Pirvu Burloiu
Adriana
Milu Ramona
Milu Ramona
Milu Ramona
Stefan Cornelia
Stefan Cornelia
Stoicescu Denisa
Tache Irina
Negreanu Iulian
Negreanu Iulian

9
9

Brinzi Andreea
Brinzi Andreea

10

Aplicatii practice in domeniul electric
Etica si profesionalism in activitatea de comert
Integrare profesionala
Executarea instalatiilor electrice de lumina si
forta
Utilizarea pracatica a circuitelor electrice

10
10
10
9 prof.

Negreanu
Iulian/Cautis
Stefan
Grozea Ion
Stoicescu Cristian
Stoicescu Cristian
Negreanu Iulian

10 prof.

Negreanu Iulian

11
12
13

14
15
16
17
18

41

• Modalitati de promovare a ofertei scolare:
Oferta scolara este stabilita de catre conducerea scolii dupa consultarea agentilor economici in functie
de nevoile de formare si prezentata in mai multe moduri: format electronic pe site-ul scolii
(www.ltenergetic.ro ), pliante prezentate la Ziua Portilor Deschise in luna mai a fiecarui an si la scolile
generale din zona Campina, in filmul de prezentare a scolii.
PUNCTE TARI:
- Ofertă educaţională adaptată la nevoile de formare identificate pe piaţa muncii;
- CDS în concordanţă cu nevoile şi interesele elevilor;
- Pentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala dispune de întregul material curricular (planuri de

-

învăţământ şi programe şcolare, Standarde de pregătire profesională - SPP, auxiliare curriculare,
manuale, materiale de învăţare etc.).
Furnizor de formare profesională continuă autorizat pentru 2 calificări
Autorizarea unor noi calificari de nivel 4;
Desfăşurarea instruirii practice comasate a elevilor la agenti eonomici
Cuprinderea a patru clase de profil tehnic si a uneia de profil turism in proiecte europene POS DRU.

PUNCTE SLABE:
-Implicarea insuficient de mare a agentilor economici in realizarea CDL-urilor ;
2.2.6. Resurse materiale si umane
Structura personalului didactic
Numărul de cadre didactice din anul scolar 2021- 2022
Numar
Numar
Numar persoane
Distributia pe grade didactice
persoane:titulari,suplinitori,pensionar norme Titulare Suplinitoare Grad Grad definitiv Debutant
si plata cu ora
1
2
55
53.00
43
12
36
5
10
4

Specialitatea

Limba romana
Limba franceza
Limba engleza
Matematica
Fizica
Informatica
Chimie
Biologie
Geografie
Istorie
Soc-umane
Religie
Muzica

Nr.
Titulari Suplinitori Debutanti
cadre
didactice
4
4
3
1
1
1
3
3
5
3
2
3
3
2
2
3
2
1
1
1
2
2
2
2
3
2
1
2
1
1
1
1
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Def.

1
2
1
1
1
1
-

Grd.
II

Grd. I

1
1
1
-

3
2
2
3
3
2
3
1
2
1
1

Arta vizuala
Educatie fizica
Maistri
Discipline tehnice

1
2
3
14

1
2
2
8

1
6

-

2
2

1
-

2
1
7

- nr. cadre didactice paticipante la cursuri de formare profesionala continua :7
- Situaţia încadrării cu personal didactic auxiliar calificat :8
- Situaţia încadrării cu personal nedidactic :2
PUNCTE TARI:
- Un numar ridicat de cadre didactice cu gradele I si II;
- Un numar mare de cadre didactice cu studii postuniversitare si master;
- Un numar mare de participari la cursurile de formare profesionala continua;
PUNCTE SLABE:
- Motivarea materiala insuficienta a cadrelor didactice ;
- Costurile ridicate ale cursurilor de formare continua si materialelor informative;
- 5% din cadrele didactice nu au competente de operare pe calculator.
2.2.7. Parteneriat si colaborari
Parteneriatul cu agentii economici
• A fost incheiata conventie-contract in anul scolar 2021-2022: cu SC. ELSTAR SRL, EC EXPRESS
ELITE SECURITY SRL, SC ACTIV EXPERT SRL, SC JERAS PROD SRL,SC AUTOGARA
COM SRL, SC DIVAL OFFICE ADIOAN SRL, SC MICHELIN ROMANIA SRL, SC CANDEL
CONST SRL, SC TELUREX SRL, CNIPT CAMPINA, SC GIALIDA GRUP SRL , SC KISSCOP
AUTO SRL , SC ELMA SRL, SC DUNAREA SRL, SC ROBESPUS GROUP SRL, II PRUNA
EMANUEL , CLUB SPORTIV CAMPINA, SC ACIDOR SRL, SC YORAZAMA SRL, SC ANCA
C SRL, SC FAMILLY GLOBAL MARKET SRL, SC STEMAYO TEAM SRL, SC EDNA
CONSULTING SRL, SC BUZOIANUL TRADING SRL, SC MONTANA TRANS SRL, SC
ELECTROUTILAJ SRL., care sa asigure conditii de pregatire practica a elevilor pe locuri de munca
specializate de pe fluxul tehnologic al agentului economic.
• Elaborarea unor CDL-uri in parteneriat cu agentii economici.
• Realizarea unor vizite de documentare pentru elevi si profesori.
Parteneriatul cu autoritatile locale
In ultimii ani colaborarea cu autoritatile locale s-a accentuat, bazandu-se pe reciprocitatea intereselor
si pe sprijinul mutual si nu s-a rezumat numai la aspectele financiare.
Au fost realizate in parteneriat cu autoritatile locale activitati ca:
- sarbatorirea unor zile istorice
- sarbatorirea zilei 1 decembrie
- simpozioane educationale
- ziua eroilor
Monitorizarea activitatilor din scoala este realizata si prin cooptarea reprezentantilor Primariei si ai
Consiliului local in Consiliul de administratie al scolii.
Oferta educatioanala a scolii este elaborata in parteneriat cu Consiliul local.
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Parteneriat cu alte institutii .
- COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN ISTRATI, CAMPINA
- SC CENTRU MEDICAL SANCONFIND SRL , CAMPINA
- FACULTATEA DE ZOOTEHNIE , BUCURESTI
- CLUBUL COPIILOR MARTHA BIBESCU , COMARNIC
- COLEGIUL SPIRU HARET , PLOIESTI
- ASOCIATIA CULTURAL STIINTIFICA PLEIADIS , IASI
- UNIVERSITATEA POLITEHNICA, BUCURESTI
- COLEGIUL STEFAN ODOBLEJA , CRAIOVA
- PAROHIA BREAZA DE SUS , BREAZA
- DR. DUTA GEORGIANA GENOVEVA – CAMPINA
- BIBLIOTECA LICEULUI TEHNOLOGIC ENERGETIC, CAMPINA
- COLEGIUL TEHNIC „ LAZAR EDELEANU” PLOIESTI
- COLEGIUL TEHNIC” ELIE RADU” PLOIESTI
- LICEUL TEORETIC „BRANCOVEANU VODA” URLATI
- DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET PRAHOVA
- COLEGIUL TEHNOLOGIC „|GR. CERCHEZ „ BUCURESTI
- COLEGIUL NATIONAL NICOLAE GRIGORESCU , CAMPINA
- LICEUL TEHNOLOGIC CAROL I, VALE DOFTANEI
- COLEGIU TEHNIC INDEPENDENTA, SIBIU
- LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV SI DE SERVICII VICTOR SLAVESCU, PLOIESTI
- COLEGIUL TEHNIC TOMA N. SOCOLESCU, PLOIESTI
- COLEGIUL TEHNIC FORESTIER, CAMPINA
- COLEGIUL TEHNOLOGIC LAZAR EDELEANU, NAVODARI
- UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI – FACULTATEA DE LIMBI SI LITERATURI STRAINE
- SC ROSABI COM SRL
- VALENTINO R&M SRL – PENSIUNEA AMSO SIBIU
- POMPIERI CAMPINA
- SCOALA GIMNAZIALA NR 1, TELEGA
- I.J.J. PRAHOVA
- ORIFLAME CAMPINA
- BIBLIOTECA C.I. ISTRATI CAMPINA
- CASA TINERETULUI CAMPINA
- LICEUL TEHNOLOGIC TEODOR DIAMANT, BOLDASTI SCAIENI
- LICEUL TEHNOLOGIC LUDOVIC MRAZEC , PLOIESTI
- SCOALA POSTLICEALA SANITARA, DR. DINU, CAMPINA
- FILIALA PRAHOVA A ASOCIATIEI ROMANE DE DREPT UMANITAR
- UNIVERSITATEA ROMANA – AMERICANA, BUCURESTI
- LICEUL TEHNOLOGIC HALINGA,
- LICEUL TEHNOLOGIC CIORANII DE JOS, PRAHOVA
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Parteneriatul cu parintii
Comitetul de parinti este reprezentat in Consiliul de administratie al scolii si participa la rezolvarea
problemelor cu care se confrunta scoala: finantarea unor activitati extrascolare, reparatii curente,
elaborarea ofertei educationale a scolii,a planului de actiune si a planului de activitati extrascolare.
PUNCTE TARI:
- Existenta unui numar relativ mare de parteneri si colaboratori externi;
- Implicarea ag entilor economici in realizarea programelor pentru CDL;
PUNCTE SLABE:
- Neimplicarea tuturor parintilor in activitatea educativa ;
- Agentii economici parteneri nu asigura elevilor care efectueza practica, locuri de munca dupa terminarea
scolii;
2.3. Analiza SWOT
Analiză-diagnoză realizată cu participarea tuturor reprezentanților comunității școlare a evidențiat
la nivelul liceului nostru următoarele probleme principale cu care se confruntă elevii :
1. Lipsa motivaţiei pentru învăţare cauzată de neintegrarea în colectivul clasei de elevi, modul
neatractiv în care se derulează unele ore de curs, problemele familiale şi cele personale, specifice
adolescenţei.
2. Dificultatea de a dezvolta, la un nivel optim, competenţe specifice profilului servicii, din cauza
lipsei de eficienţă a parteneriatelor cu agenţii economici.
3. Carenţe în dobândirea deprinderilor specifice filierei tehnologice necesare dezvoltării
profesionale din cauza slabei dotări a bazei materiale a şcolii.
4. Procent de promovare a examenului de bacalaureat mai mic decât aşteptările, din cauza
performanţelor şcolare scăzute pe parcursul liceului şi a numărului insuficient de ore cuprinse în planul de
învăţământ.
5. Absenteism ridicat şi abandon şcolar din cauza cerinţelor de un nivel prea ridicat al programelor
şcolare şi a unei relaţii profesor-elev deficitare în procesul de învăţământ.
6. Sprijinul insuficient pentru orientarea în carieră a elevilor din grupurile dezavantajate şi pentru
inserţia profesională.
Cauzele care determină o rată a abandonului crescută:
- psihologice, care ţin de personalitatea şi starea de sănătate a elevului (încredere scăzută în educaţia
şcolară, oboseală, anxietate, imagine de sine deteriorată);
- sociale, care ţin de condiţiile socio - economice ale familiei: sărăcia, familii dizarmonice, părinţi foarte
ocupaţi sau plecaţi în străinătate;
- contextul şcolar, care se referă la supraîncărcare şcolară, comunicarea defectuoasă elev-profesor, lipsa
de atractivitate a activităților școlare, lipsa orelor de consiliere și orientare școlară.
Cauzele care determină o rată de absolvire scăzută:
- lipsa de atractivitate a unor discipline de studiu pentru pregătirea profesională;
- număr mare de elevi pe grupele de pregătire practică;
-dimensiunea preponderent informativă a procesului de predare-învățare, în detrimentul celei formative,
bazate pe metode interactive;
- resurse materiale proprii insuficiente (lipsă calculator şi internet, dar şi dotarea slabă a laboratoarelor şi
cabinetelor şcolare).
Cauzele care determină o rată de participare scăzută la examenul de bacalaureat:
- nepromovare anuală la unele discipline de studiu;
- lipsa de motivaţie a unor elevi pentru traiectoria ulterioară către învăţământul terţiar;
- număr redus al activităților de consiliere psihopedagogică și de orientare școlară și profesională
Cauzele care determină o rată de promovare a examenului de bacalaureat scăzută, în raport cu
ţintele propuse prin proiectul instituțional:
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- lipsa unor cunoştinţe temeinice, mai ales la disciplinele de examen studiate în ciclul inferior al liceului
și nevoia de activități de tip remedial;
- număr de ore insuficient pentru anumiţi elevi care au un ritm de învățare mai lent;
- un demers didactic care nu se focalizează pe învățare diferențiată;
- lipsa deprinderilor de studiu individual;
- performanţe individuale scăzute ale unor elevi şi lipsa sprijinului părinţilor.
În scopul scăderii ratei de abandon școlar, creşterii ratei de promovabilitate la examenul de
bacalaureat și a ratei de tranziţie a elevilor către învăţământul terţiar, prin dezvoltarea unor practici
educaționale bazate pe învățare diferențiată și incluzivă, Liceul Tehnologic Energetic, Municipiul
Campina consideră ca oportunitate participarea în schema de granturi pentru licee ROSE.
In acest scop a avut loc întâlnirea de lucru din data de 24.11.2016 pentru consultatea comunităţii,
întâlnire la care au participat: părinţi, elevi, cadre didactice, reprezentanţi ai Primăriei Municipiului
Câmpina, ai Consiliului Local, ai Poliţiei Câmpina şi ai bisericii.
S-au format cinci echipe de lucru (câte una pentru elevi, părinți, profesori, reprezentanți ai
comuității, echipa de proiect), care au identificat nevoile liceului realizând o analiză SWOT.Fiecare
echipă a prezentat analiza proprie şi apoi au avut loc discuţii în legătură cu aspectele care ar putea fi
îmbunătăţite prin acest proiect.
A fost subliniată ideea că scrierea proiectului pleacă de la nevoile identificate, care se regăsesc şi
în PAS.
Activitatea s-a desfăşurat pe cinci grupuri de lucru şi anume:părinti, elevi, cadre didactice,
comunitatea locală, echipa de iniţiere a proiectului.
Prezentăm mai jos analiza SWOT realizată de cele cinci grupuri de lucru.
PĂRINŢI
PUNCTE TARI
-concursuri / performanţe
-profesori competenţi

OPORTUNITĂŢI
-vizite întâlniri cu mari corporaţii
-oportunităţi de practică specializate pe
profilul liceului

PUNCTE SLABE
-baza material
-lipsă cabinet medical/psihopedagogic
-li se dictează lecţiile din lipsa manualelor
-număr mare de navetişti
-lipsa unor scancţiuni concrete
-lipsa unor testări a aptitudinale
-neimplicarea părinţilor
-puţine activităţi de orientare profesională şi în
carieră
AMENINŢĂRI
-decalajul plaţii abonamentului
-lipsa manualelor
-finanţarea per elev
-modul defectuos de evaluare(admitere)
-număr mare al cazurilor sociale

ELEVI
PUCTE TARI
-elevi olimpici
-participarea la concursuri avand rezultate
bune
-implicarea profesorilor
-corpurile B,C,G bine dotate
-participarea la competiţii sportive
-majoritatea profesorilor adoptă ideea de
lucru în grup ceea ce ne oferă mai mult
interes din partea elevilor ajutându-ne să ne
îmbunătăţim calităţile cooperative/sociale

PUNCTE SLABE
-aspect deteriorat al corpului A şi neconsolidat
-laboratoare slab dotate
-alocarea resurselor financiare de obicei sub
presiunea termenului impus care afectează
calitatea activităţilor desfăşurate
-lipsa laboratoarelor pentru toate materiile
-lipsa unui cabinet medical
-nealocarea de fonduri pentru lucrările practice
din ateliere
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-interesul elevilor pentru participarea la
concursurile de dezbatere, olimpiade şi alte
concursuri extraşcolare
-profilele liceului
OPORTUNITĂŢI
-decontarea orelor suplimentare facute de
profesori pentru pregatirea la BAC
-organizarea de cursuri pentru orientare
spre studii superioare în universităţile din
zonă
CADRE DIDACTICE
PUCTE TARI
-cadre didactice foarte bine pregătite
profesional
-multitudinea cadrelor didactice titulare,
interes crescut faţă de şcoală
-stabilitatea relaţiei profesori-elevi =
acomodarea elevilor faţă de stilul de
comunicare
-interesul elevilor pentru activitaţi şcolare şi
extraşcolare(ex.competiţii sportive,culturale,
olimpiade)
-pregătirea de specialitate acordată
absolventului, inserţia pe piaţa muncii
-realizarea planului de şcolarizare în fiecare
an
-pregatiri suplimentare
OPORTUNITĂŢI
-buna colaborare cu membrii Consiliului
Local
-amplasarea centrală a instituţiei
-aprobarea de către ISJPH a varietăţii
planului de şcolarizare(susţinut de
autorităţile locale)
-accesarea unor finanţări prin intermediul
proiectelor
-promovarea imaginii pozitive a şcolii în
presa locală
COMUNITATEA LOCALĂ
PUCTE TARI
-bază materială
-procenul de promovabilitate
-profilul liceului
-management bun(deschis activităţilor
extracurriculare)
-relaţia buna între Consiliul
Local(Comunitatea Locală)şi unitatea de
învăţământ

AMENINŢĂRI
-abandonul şcolar din cauza stării materiale
-lipsa manualelor

PUNCTE SLABE
-dotarea insuficientă cu material didactic al
laboratoarelor şi sălilor de
clasă(proiectoare,planşe)
-lipsa laboratoarelor la unele discipline
-aspect invechit al sălilor de clasă şi al
atelierelor(corp A)
-lipsă cabinet medical, de consilere (psiholog)
-număr mare de documente care trebuiesc
completate
-scăderea interesului elevilor pentru ultima oră
de curs
-slaba implicare a părinţilor faţă de procesul
educational
AMENINŢĂRI
-mulţi elevi navetişti, nu pot sta la pregătire
suplimentară
-decontarea deficitară a navetei elevilor
-probleme legate de deplasarea elevilor între
corpuri
-slaba implicare a agenţilor economici în
pregătirea de specialitate a elevilor
-programe şcolare încărcate
-imagine proastă promovată de către mass
media =lipsa de respect al elevilor şi părinţilor
-scăderea populaţiei şcolare =scăderea
numărului de clase
PUNCTE SLABE
-slaba implicare în pregătirea suplimentară în
şcoală cu profesorii şcolii.
-punerea accentului pe învăţământul formativ şi
NU pe cel informativ
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OPORTUNITĂŢI
-activităţi care să ducă la dragostea faţa de
liceu, astfel încât elevii să fie mândrii că
sunt educaţiin aceasta institutie.
(Ex:echipe sprtive, culturale...... de calitate
şi performanţe).

AMENINŢĂRI
-slaba pregătire a elevilor în şcoala gimnazială
-neimplicarea părinţilor în relaţia cu şcoala
-scăderea natalităţii
-efectele negative ale internetului şi mass
media(în general), greşit înţeles
-tendinţa de obţinere a câştigurilor (materiale)
facile
-denigrarea realizărilor româneşti în favoarea
celor străine

ECHIPA DE INIŢIERE A PROIECTULUI
PUCTE TARI
-disciplina
-cadre didactice pregătite
-rezultate la concursuri şi olimpiade
-corpuri de cladiri noi, renovate
-relaţia bună profesor-elev
-colaborare bună între departamentele din
şcoală(şi la catedre)
-diversitatea profilelor şcolii ce generează
atractivitate

OPORTUNITĂŢI
-cooperare şi parteneriate eficiente cu
Comunitatea Locală:Consiliul Local, Agenţii
economici,Protoeria Câmpina,Poliţia de
Proximitate

PUNCTE SLABE
-lipsa motivaţiei a elevilor
-dotări insuficiente şi depăşite moral
-birocraţia
-lipsa unui consilier psihopedagogic
-lipsa securităţii
-abandon şcolar
-migrarea spre alte licee
-neimplicarea în activităţi extraşcolare
-profesorii neremuneraţi
-procent relativ mic de promovare la bac,
-inserţia profesională şi admitere la facultăţi
este la un nivel nesatisfăcător
AMENINŢĂRI
-programe şcolare încărcate şi învechite
-număr mare de elevi la clasă
-număr mare de săptămâni la tehnic
-lipsa manualelor
-lipsa unui examen de admitere la liceu
-scăderea numărului de elevi
-lipsa agenţilor economici în zonă interesaţi în
colaborare
-elevi navetişti peste 60%(lipsa de timp,
decontare parţială)
-probleme familiale la elevi

Posibilele soluţii de rezolvare a problemelor descrise la punctul D1, precum şi beneficiile şi
riscurile soluţiilor propuse în rezolvarea lor sunt :
1.Soluţii: consilierea psihopedagogică a elevilor cu risc de abandon și rezultate școlare slabe de
către un specialist, într-un spaţiu adecvat – un cabinet psihopedagogic şi organizarea unor întâlniri cu
diferiţi invitaţi(psihologi, formatori).
Beneficii: creșterea motivației elevilor pentru învățare, diminuarea numărului de absențe,
corectarea comportamentelor de risc, eficientizarea managementului clasei de elevi, integrarea activă în
colectivul clasei, îmbunătățirea rezultatelor școlare.
Riscuri: neparticiparea elevilor la ședințele de consiliere psihopedagogică, precum și la întâlnirile
organizate cu invitați speciali, neîncrederea în consilierul școlar, superficialitatea elevilor în tratarea
situațiilor prezente.
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2. Soluţia: cointeresarea agenţilor economici pentru parteneriate eficiente cu unitatea şcolară
(contracte de mentenanţă).
Beneficii: creșterea interesului elevilor pentru disciplinele de specialitate, dezvoltarea abilităţilor
practice ale tinerilor într-un mediu de muncă real, note mai mari/calificative obținute la disciplinele de
specialitate și la examenele de atestare.
Riscuri: indisponibilitatea agenţilor economici de a se implica – lipsa lor de cointeresare;
indiferenţa unor elevi; probabilitatea realizării în timp a dotărilor necesare desfăşurarii activităţilor şi
pierderea interesului unor participanţi pentru finalizarea acţiunii.
3. Soluţii: organizarea de ore remediale pentru creşterea mediilor la modulele de specialitate şi a
unor ore de îndrumare pentru elaborarea proiectelor în vederea participării la examenul de certificare a
calificării, absolvenţilor învăţământului liceal filiera tehnologică; amenajarea și dotarea unui cabinet
tehnic.
Beneficii: creşterea performanţei şcolare, elaborarea unor proiecte valoaroase în vederea susţinerii
examenului de certificare a calificării absolvenţilor de liceu.
Riscuri: neparticiparea unor elevi la aceste ore şi distribuţia pe secvenţe a cheltuielilor ce
generează imposibilitatea utilizării cabinetului la capacitatea propusă.
4.Soluţii: organizarea de ore de pregătire suplimentară în afara orelor de curs; activităţi de
consiliere pentru sprijinul în carieră şi dezvoltare personală, astfel încât elevii (mai ales cei din categorii
dezavantajate) să fie motivați să îşi realizeze proiectul de viaţă; iniţierea unor activităţi extracurriculare
(vizite, excursii) prin care se va promova interesul pentru instituţii de cultură şi de învăţământ terţiar.
Beneficii: număr mai mare de elevi promovaţi; conştientizarea nevoii de instruire şi promovare a
examenelor şi dezvoltarea interesului pentru studiu și cultură, familiarizarea cu activităţi culturale şi
preocupări ale unor oameni cu prestigiu intelectual.
Riscuri: neparticiparea elevilor la activități şi neimplicarea acestora din cauza dezinteresului
pentru astfel de acținui; nerealizarea impactului scontat de către profesorul consilier şi intervenţia
perturbatoare a unor factori externi.
5.Soluţii: consiliere individuală a elevilor cu probleme, realizată de specialiști în domeniu,
diriginţi/profesori; desfăşurarea de activităţi remediale şi implicarea elevilor cu risc de abandon în
activități extracurriculare atractive, cu caracter creativ.
Beneficii: corectarea atitudinii elevilor faţă de şcoală; cunoaşterea în detaliu a problemelor reale cu
care se confruntă elevii; creşterea încrederii de sine, diminuarea numărului de corigenţi şi creșterea
interesului faţă de şcoală.
Riscuri: neîncrederea elevilor în a-și exprima deschis problemele pe care le au, lipsa de sinceritate
şi superficialitate a diriginţilor/profesorilor; lacunele elevului acumulate din cauza absenteismului care
duc la dificultatea însuşirii noţiunilor noi şi la dezinteres faţă de activităţile desfăşurate.
6.Soluţii: organizarea de vizite la facultăţi, de lecţii-vizită la agenţi economici şi invitarea unor
reprezentanţi ai facultăţilor şi ai agenţilor econimici pentru consilierea elevilor în carieră.
Beneficii: favorizarea tranziţiei elevilor către învăţământul terţiar şi încurajarea parteneriatelor cu
acestea şi facilitarea opţiunilor pentru dezvoltarea profesională optimă.
Riscuri: probabilitatea de a nu-i convinge pe toţi elevii să urmeze calea proiectată; neatingerea
procentului propus din cauza dezinteresului elevilor sau al firmelor; dezbaterile să nu fie orientate către
obiectivul propus în proiect.
2.4. Rezumatul principalelor aspecte ce necesita dezvoltare (prioritati si obiective generale)
Incepand cu anul scolar 2003-2004 invatamantul profesional si tehnic a fost restructurat urmare a unei
noi viziuni asupra finalitatilor educatiei si formarii profesionale, in perspectiva cresterii contributiei la
dezvolatarea societatii si economiei, bazate pe cunoastere, in conditiile asigurarii unui grad ridicat al
coeziunii economice si sociale.
In acest context Programul PHARE TVET , program multianul care se deruleaza in Romania inca din
anul 2001, asigura indeplinirea obiectivului propus de catre U.E. si necesar integrarii tarii noastre in
Uniunea Europeana. O crestere economica se poate realiza numai printr-o retehnologizare care ,la randul
ei , presupune noi competente din partea angajatilor. Formarea initiala tine cont de aceste aspecte si are ca
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obiectiv prioritar dobandirea de noi competente la elevii din sistem , competente care sa le permita o
integrare socio-profesionala la nivel local, judetean, regional si national.
Pentru realizarea acestor deziderate, scoala noastra si-a propus un program de masuri, care vizeaza:
- asigurarea interna a calitatii, creşterea eficienţei şi eficacităţii interne ale liceului prin scăderea
ratei de abandon, creşterea ratei de absolvire, creşterea ratei de promovabilitate a examenului de
bacalaureat, progresul şcolar;
- îmbunătăţirea dinamicii interne organizaţionale a liceului, inclusiv comunicarea pe orizontală şi
verticală între actorii relevanţi (elevi, cadre didactice, părinţi, directori, inspectori, reprezentanţi ai
comunităţii)
- adaptarea ofertei educationale la nevoile de calificare, identificate la nivel local si regional si
asigurarea accesului tinerilor la educatie si formare profesionala,
- asigurarea accesului la invatamantul TVET a elevilor cu CES, accesul elevilor din grupurile
dezavantajate la o educaţie de calitate;
- formarea profesionala continua,
- dezvoltarea bazei didactico-materiala a scolii si atragerea de resurse financiare extrabugetare a
scolii,
- dezvoltarea profesionala si personala a resurselor umane ale scolii,
- diversificarea activităţilor extracurriculare care să valorifice abilităţile şi pasiunile elevilor în toate
domeniile
- acţiuni de consiliere în orientare profesională a elevilor pentru îmbunătăţirea accesului la nivel de
învăţământ terţiar, respectiv integrarea de piaţa muncii
- dezvoltarea de retele scolare interne si externe.
PARTEA a III-a – Tinte strategice pentru 2018-2023
3.1. Obiectivele specifice si tintele scolii
Strategia reprezintă documentul fundamental al unităţii şcolare pe termen lung şi va conţine: ţintele
strategice, opţiunile strategice motivarea şi argumentarea acestora, precum şi identificarea surselor de
finanţare – buget.
Misiunea asumată de LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC,MUNICIPIUL CAMPINA se va
îndeplini prin ţintele strategice ce derivă din aceasta – intenţii majore adecvate situaţiei de fapt, concrete,
clare şi flexibile.
În acord cu misiunea asumată şi analiza diagnostică realizată, Liceul Tehnologic Energetic consideră
prioritare următoarele ţinte strategice si obiective specifice:
I.Management
Obiectiv 1: Imbunatatirea calitatii activitatii instructiv-educative si a performantelor manageriale la
nivelul scolii.
Tinta1.1. :Participarea activa a cadrelor didactice in activitati de perfectionare: grade didactice, sesiuni de
comunicari stiintifice, cursuri de formare atat in raport cu tendintele de dezvoltare scolara,cat si cu cele
de dezvoltare personala ,avandu-se in vedere in primul rand imbunatatirea calitatii procesului de
invatamant.
Ţinta 1.2.: Îmbunătăţirea dinamicii interne organizaţionale a liceului, inclusiv comunicarea pe orizontală
şi verticală între actorii relevanţi (elevi, cadre didactice, directori)
Ţinta 1.3. : Creşterea ratei de absolvire a liceului până în 2019.
Ţinta 1.4.: Creşterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat până în 2019.
II. Curriculum/Oferta educationala
Obiectiv 2:Valorificarea potentialului educativ al disciplinelor predate, stimuland participarea activa si
implicarea afectiva a elevului in procesul invatarii.
Tinta2: Formarea unei atitudini deschise in relatiile profesor-elev pentru crearea unui climat favorabil
obtinerii performantelor.
50

Obiectiv 2.1:Adaptarea procesului didactic la noile cerinte de comunicare si informare.
Tinta 2.1: Utilizarea calculatorului in cadrul procesului didactic.
Obiectiv 2.2:Dezvoltarea capacitatii de adaptare a schimbarilor sociale de pe piata muncii din
perspectiva integrarii UE si al reformei educationale.
Tinta 2.2:Oferta educationala trebuie adaptata atat cerintelor pietei,cat si nevoilor elevilor.
III. Resurse umane
Obiectiv 3:Diminuarea situatiilor de abandon scolar si sprijinul constant oferit de cadrele didactice
elevilor cu probleme deosebite pentru o integrare rapida a lor in colectiv.
Tinta 3: Diminuarea ratei de absolvire la nivelul liceului de la 2,65% la 1,61 %.
Obiectiv 3.1. Consilierea si orientarea in cariera a elevilor in scopul constientizarii valorii personale pe
piata muncii si dezvoltarea capacitatii de integrare activa in grupuri sociale diferite (familie, mediu
profesional, prieteni).
Tinta 3.1. : Cresterea gradului de insertie a absolventilor cu 1%/an in urmatorii 4 ani.
Obiectiv 3.2: Asigurarea unei pregatiri profesionale de calitate in vederea cresterii sanselor de integrare
profesionala si a dezvoltarii capacitatilor de invatare permanenta precum şi accesul elevilor din grupurile
dezavantajate la o educaţie de calitate.
Dezvoltarea capacitatii de adaptare a schimbarilor sociale si de pe piata muncii din perspectiva integrarii
UE si al reformei educationale.
Tinta 3.2: Cresterea gradului de insertie a absolventilor cu 1%/an in urmatorii 4 ani.
IV.Resurse materiale si financiare
Obiectiv 4:Asigurarea in bugetul anual de venituri si cheltuieli a creditelor necesare indeplinirii tuturor
actiunilor propuse pe un an financiar.
Tinta 4.Dotarea atelierelor si a laboratoarelor cu echipamente performante pentru asigurarea unei
pregatiri teoretice si practice de calitate;modernizarea infrastructurii.
Tinta 4.1 Realizarea unor conditii materiale optime pentru desfasurarea activitatiilor instructiveducative.
Tinta 4.2.Imbunatatirea parametrilor de functionare a spatiilor de invatamant prin reabilitarea acestora,
prin reducerea consumurilor de utilitati si mentinerea lor la un nivel optim de functionare.
V. Relatiile de parteneriat/colaborare cu comunitatea locala
Obiectiv 5:Dezvoltarea relatiilor comunitare in scopul promovarii imaginii scolii si a reprezentarii
intereselor acesteia.
Tinta 5: Cresterea gradului de implicarea a partenerilor in procesul de instruire.
Prioritati la nivelul scolii:
Prioritatea 1
-Implementarea in scoala a sistemului National pentru Asigurarea Calitatii.
Prioritatea: 2
-Perfectionarea actului didactic si promovarea invatarii centrate pe elev
Prioritatea 3
-Integrarea elevilor cu nevoi speciale in fluxul educational si eliminarea tendintelor de abandon scolar
-Sprijinirea elevilor cu rezultate deosebite
Prioritatea 4
-Extinderea invatarii informatizate
Prioritatea 5
-Dezvoltarea parteneriatului scoala- familie- comunitate
Prioritatea 6
-Dezvoltarea infrastructurii si dotarea cu echipamente specifice pregatirii TVET, in concordanta cu
standardele europene
Prioritatea 7
-Insertia socio-profesionala a tinerilor
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3.2.Planul de scolarizare pentru anul scolar 2022-2023
Invatamant liceal (ruta directa)
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3.3. Planul de dezvoltare profesionala a personalului
Plan de dezvoltare profesionala a personalului unitatii
Unitatea noastra isi concentreaza preocuparile in directia ridicarii nivelului de pregatire profesionala a personalului pe cele teri componente:
1. Personal didactic;
2. Personal didactic auxiliar;
3. Personal administrativ
Pregatirea profesionala are in vedere atat autoperfectionarea, cat si participarea la cursuri organizate de catre diferite institutii.
Autoperfectionarea se realizeaza de catre fiecare salariat al scolii, iar concretizarea muncii individuale se demonstreaza prin:
a. sustinerea unor teste profesionale elaborate si evaluate de catre sefii de catedra sau de departament, cu avizul directorului;
b. participarea la dezbateri, dialoguri in cadrul lectiilor metodice, interasistente, schimb de experienta;
c. materiale scrise, sinteze, propuneri ce se pastreaza in portofoliul fiecarui salariat
Componenta privind perspectiva profesionala centralizata si institutionalizata se realizeaza in urmatoarele moduri:
a. Instruiri realizate de catre sefii de catedra, departament sau de catre directiune privind noutati legislative specifice domeniului fiecaruia;
b. Prelucrari si analize asupra documentelor scolare in vigoare in sedinte sau prin consultari acordate de cei pregatiti;
c. Anuntarea si expunerea catre tot personalul a publicatiilor, carti, reviste, documentare, site-uri prin care se capata informatii noi despre problemele
invatamantului ca si despre activitatea didactica si administrativa din invatamant;
d. Participari la cursuri de perfectionare sustinute pe langa:
- C.C.D Ploiesti;
- Universitati;
- Alte institutii: O.N.G, asociatii
e. Elaborarea de proiecte scolare prin constituirea unor grupuri de lucru pentru utilizarea energiei creative in relatia cu alte institutii de invatamant din
tara si din strainatate.
f. Participarea la cursuri de pregatire in vederea sustinerii examenelor pentru grade didactice;
g. Participarea la cursuri organizate de diferite institutii pentru personalul didactic si nedidactic in domeniile:
- I.S.U si A.I.I.
- S.S.M:
- Paza si ordine.
Implicarea salariatilor nostri in astfel de actiuni determina o emulatie la nivelul catedrelor si o dorinta ca in evidentierea si sporirea competentelor
fiecaruia sa se aprecieze pozitiv si aceste forme de invatare continua, cu scopul recomandarii conditiei de salariat al sectorului bugetar-invatamant.

53

3.4. Finantarea planului
Principalele surse de finantare ale scolii sunt:
• Finantare din bugetul
• Finantare din bugetul local
Resurse – 2021-2022
Tipul
finantarii
Republican
Local
Autofinantare

Salarii

Bunuri, servicii
si investitii

4890,15
22,7
-

666,2
30,74

Alte cheltuieliburse,
asistenta sociala
266,89
403,64
-

Total

5157,04
1092,54
30,74

Cheltuieli medii pe elev: 6280,32/714 = 8,795966 mii lei/elev
Partea a IV-a-Consultare, monitorizare si evaluare
4.1. Rezumat privind modul de organizare a procesului de consultare in vederea elaborarii planului
Pentru elaborarea Planului de actiune al scolii s-au organizat doua sesiuni pregatitoare, incluzand activitati de seminar si ateliere de lucru , cu participarea
persoanelor interesate, desemnate de Consiliul Profesoral. Cu acest prilej au fost stabilite prioritatile pentru PAS, structura informatiilor care trebuie colectate
si analizate si au fost stabilite sarcinile membrilor echipei.
Obiectivele si masurile pentru PAS au fost conturate de grupul operational, reunit in cadrul unei sesiuni.
In cadrul acestui proces, au avut loc consultari cu reprezentanti ai Consiliului Local, ai agentilor economici, ai Consiliului reprezentativ al parintilor, ai
Consiliului elevilor, ai AJOFM si ai Directiei Judetene de Statistica.
Varianta completa de lucru a PAS a fost dezbatuta si avizata de membrii Consiliului de administratie intrunit in acest scop si puse la dispozitia
personalului scolii,a parintilor si elevilor pentru a fi consultata si aprobata de acestia.
Consultanta a fost oferita de reprezentantii ISJ Prahova si de domnul Ionescu Ion care a oferit asistenta pe tot parcursul elaborarii proiectului.
Dupa finalizarea sa, proiectul a primit aprobarea ISJ.
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4.2. Organizarea activitatilor de monitorizare, evaluare si actualizarea planului
Programul activitatilor de monitorizare si evaluare
Tipul activitatii
Intocmirea seturilor de date care sa
sprijine monitorizarea tintelor
Monitorizarea periodica a implementarii
actiunilor individuale
Comunicarea actiunilor corective in
lumina rezultatelor obtinute
Analiza informatiilor privind progresul
realizat
Stabilirea metodologiei de evaluare si a
indicatorilor de evaluare a impactului
asupra comunitatii
Prezentarea generala a progresului
realizat in atingerea tintelor
Evaluarea progresului in atingerea
tintelor. Actuali’zarea actiunilor din PAS
in lumina evaluarii.

Responsabilitatea
monitorizarii si evaluarii
Prof. Arghiriade Nicoleta
Insp.Prof.
VASILE MIRCEA
Insp. Prof.
VASILE MIRCEEA
Insp. Prof.
VASILE MIRCEA
Prof.Arghiriade
Nicoleta
Dir.Adj.
Prof.Ing.
Lamba Gheorghe
Prof.Arghiriade
Nicoleta

Recomandari la monitorizarile externe:
- se recomanda antrenarea intregului colectiv profesoral in activitati specifice CEAC;
- se va continua strangerea dovezilor pentru justificarea activitatilor intreprinse;
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Frecventa
monitorizarii

Datele intalnirilor de
analiza

Lunar

Martie 2023

Trimestrial
Trimestrial

Decembrie 2022
Decembrie 2022
aprilie 2023

Anual

Iunie 2023

Anual

Septembrie 2022

Anual

Iunie 2023

Anual

Iunie2023

GLOSAR

ARACIP
AJOFM
CCAC
CCD
CEAC
CEDEFOP
CDL
CDS
CES
CNAC în ÎPT

este o tehnică prin care se pot identifica punctele tari şi slabe şi se pot examina oportunităţile şi
ameninţările unui proiect, ale unei acţiuni, sau acţiunile de formare a cadrelor didactice şi poate
fi utilizată ca element de realizare a unui bilanţ.
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca
Cadrul Comun European de Asigurare a Calităţii în formare profesională
Casa Corpului Didactic
Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii
Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale
Curriculum în dezvoltare locală
Curriculum la decizia şcolii
Cerinte educationale speciale
Cadrul Naţional pentru Asigurarea Calităţii în învăţământul Profesional şi Tehnic

CNDÎPT
DJTS
ÎPT
ISJ
ONG
PAS
PLAI
POS DRU
PRAI
SPP
SSM
TVET
VET

Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic
Directia Judeteana a Tineretului si Sportului
Învăţământul Profesional şi Tehnic
Inspectoratul Scolar Judetean
Organizatie nonguvernamentala
Planul de Acţiune al Şcolii
Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ
Programul operational sectorial pentru Dezvolatrea Resurselor Umane
Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ
Standarde de pregatire profesionala
Sanatate si Securitate in Munca
Formare profesională iniţială
Formare profesională

Analiza SWOT
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ANEXE
ANEXA 1

POPULAŢIA DUPĂ DOMICILIU PE GRUPE DE VÂRSTĂ, LA 1 IULIE

Populaţia tânără (0 -14 ani)

Populaţia după domiciliu
la
1 ianuarie 2020
13.8

Populaţia după domiciliu
la
1 ianuarie 2021*
13.8

Populaţie adultă (15-64 ani)

68.4

68.4

Populaţie vârstnică (65 ani şi
peste)
TOTAL

17.8

17.8

100.0

100.0

1) Date provizorii
NOTĂ: Populaţia după domiciliu reprezintă totalitatea persoanelor cu cetăţenie română şi domiciliul pe teritoriul României, delimitat după criterii
administrativ-teritoriale.
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Anexa 2.
Date demografice
Evoluţia previzionată pentru absolvenţilor de clasa a VIII –a

Judeţ, Localitate
Judetul Prahova
Localitatea1 Campina
Localitatea2 :
Banesti, Urleta, Poiana
Campina, Cornu,
Telega, Provita de Sus,
Provita de Jos, Sotrile,
Brebu, Magureni,
Scorteni, Bordeni,
Mislea, Baicoi, Breaza,
Traisteni Valea
Doftanei, Floresti,
Liliesti, Adunati.

ANUL
2015
2016
33.144 28.758

2012
51.072

2013
49.018

2014
47.121

315

325

300

308

358

1325

1075

1200

551

727

Sursa: ISJ/ISMB
1) Localitatea în care este situată şcoala
2) Celelalte localităţi, evidenţiate distinct, care sunt relevante pentru aria de recrutare a elevilor

-
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2017
22.336
310

896

2018
2019
10.254 5552
369

785

313

658

ANEXA 3 -ELEVI SCOLARIZATI IN UNITATEA DE INVATAMANT 2021-2022

Total, nivele de invatamant, sexe, medii de rezidenta
Total populatie scolara, din care:
-pe sexe
Masculin
Feminin
Dupa mediul de
Total din localitatea unde este situata
rezidenta al elevilor
scoala
Total din alte localitati
Total din urban
Total din rural
Total liceu teoretic, din care:
-pe sexe
Masculin
Feminin
Dupa mediul de
Total din localitatea unde este situata
rezidenta al elevilor
scoala
Total din alte localitati
Total din urban
Total din rural
Total liceu tehnologic,ruta directa, din care:
-pe sexe
Masculin
Feminin
Dupa mediul de
Total din localitatea unde este situata
rezidenta al elevilor
scoala
Total din alte localitati
Total din urban
Total din rural
Total invatamant profesional, din care:
Total in cl IX - XI, din care:
-pe sexe
Masculin
Feminin
-Dupa mediul de
Total din localitatea unde este situata
rezidenta al elevilor
scoala
Total din alte localitati
Total din urban
Total din rural
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2018-2019
754
482
272
200

Anul scolar
2019-2022
718
481
252
230

2020/2021
733
481
252
230

2021-2022
716
477
239
315

554
225
529
134
72
62
35

503
243
490
109
70
44
35

503
243
490
114
70
44
35

401
201
515
113
70
43
46

99
50
84
555
348
207
156

79
43
71
540
337
205
173

79
43
71
542
337
205
173

67
72
41
529
333
196
162

399
238
317
65

369
180
362
69

369
180
362
77

367
203
326
74

62
3
30

74
3
20

74
3
20

68
6
35

32
14
51

54
31
43

54
31
43

39
40
34

ANEXA 4
• Rata de promovare, pe profiluri şi pe domenii de pregătire profesională, sexe, medii de rezidenţă (pentru ultimii trei ani);
RATA DE PROMOVARE LA LICEU
PROFILUL TEHNOLOGIC
Clasa

a IX-a

a X-a

a XI-a

a XII-a

Criteriul
2019/2020
99.41
99.67
100
100
99.67
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Total şcoală
masculin
feminin
urban **
rural **
Total şcoală
masculin
feminin
urban **
rural **
Total şcoală
masculin
feminin
urban **
rural **
Total şcoală
masculin
feminin
urban **
rural **

* Se realizează tabelul pentru fiecare profil în care sunt şcolarizaţi elevi**După mediul de rezidenţă al elevilo
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ANUL ŞCOLAR
2020/2021
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
97.36
98,36
100
100
98,36
97,14
97,14
100
100
97.14

2021-2022
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
98.72
97.29
100
98.64
98.64

RATA DE PROMOVARE LA LICEU
PROFILUL SERVICII
Clasa

a IX-a

a X-a

a XI-a

a XII-a

ANUL ŞCOLAR
2019/2020 2020/2021
2021-2022
100
96,55
100
100
96,42
100
100
96,66
100
100
96,55
100
100
96,66
100
100
98,30
100
100
95,00
100
100
100
100
100
98,30
100
100
100
100
100
98,27
100
100
100
100
100
96,29
100
100
100
100
100
98,27
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Criteriul
Total şcoală
Masculin
Feminin
urban **
rural **
Total şcoală
Masculin
Feminin
urban **
rural **
Total şcoală
Masculin
Feminin
urban **
rural **
Total şcoală
Masculin
Feminin
urban **
rural **
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ATA DE PROMOVARE LA LICEU
PROFILUL REAL
Clasa

a IX-a

a X-a

a XI-a

a XII-a

ANUL ŞCOLAR
2019/2020 2020-2021 2021/2022
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Criteriul
Total şcoală
Masculin
Feminin
urban **
rural **
Total şcoală
Masculin
Feminin
urban **
rural **
Total şcoală
Masculin
Feminin
urban **
rural **
Total şcoală
Masculin
Feminin
urban **
rural **
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RATA DE PROMOVARE LA INVATAMANTUL PROFESIONAL-DUAL
PROFILUL TEHNIC
Clasa

ANUL ŞCOLAR

Criteriul

a IX-a

a X-a

Total şcoală

2019/2020
96.20

2020/2021
100

2021-2022
70.83

Masculin
Feminin
urban **
rural **
Total şcoală
Masculin
Feminin
urban **
rural **

98.55
100
100
98.55
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100

50.00
100
100
50.00
92.30
92.30
100
100
92.30

Total şcoală

100

92,59

91.66

Masculin

100

92

95.45

Feminine
urban **

100
100

100
100

100
100

rural **

100

92,59

95.45

aXI-a

ANEXA 5
RATA ABANDONULUI ŞCOLAR LA LICEU, PROFILUL TEHNIC
Clasa

a IX-a

a X-a

a XI-a
a XII-a

ANUL ŞCOLAR
2019/2020 2020/2021 2021/2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Criteriul
Total şcoală
Masculine
Feminine
Total şcoală
Masculine
Feminine
Total şcoală
Masculine
Feminine
Total şcoală
Masculine
Feminine
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RATA ABANDONULUI ŞCOLAR LA LICEU, PROFILUL SERVICII
Clasa

a IX-a

a X-a

a XI-a
a XII-a

Criteriul
2019/2020
-

Total şcoală
Masculin
Feminin
Total şcoală
Masculin
Feminin
Total şcoală
Masculin
Feminin
Total şcoală
Masculin
Feminin

ANUL ŞCOLAR
2020/2021
2021/2022
-

RATA ABANDONULUI ŞCOLAR LA LICEU, PROFILUL REAL
Clasa

Criteriul

Total şcoală
masculin
a IX-a
Feminine
Total şcoală
masculin
a X-a
Feminine
Total şcoală
masculin
a XI-a
Feminine
Total şcoală
a XII-a
masculin
Feminine

ANUL ŞCOLAR
2019/2020 2020/2021 2021/2022
-
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RATA ABANDONULUI ŞCOLAR LA INVATAMANTUL PROFESIONAL
Clasa

a IX-a

a X-a

a XI-a

ANUL ŞCOLAR
2019/2020 2020/2021 2021/2022
Total şcoală
4
0
0
masculin
4
0
0
feminin
0
0
Total şcoală
1
0
0
masculin
1
0
0
feminin
0
0
Total şcoală
0
2
masculin
0
2
feminin
0
0
Criteriul
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ANEXA 6
* RATA DE SUCCES LA EXAMENUL DE BACALAUREAT
* EVOLUŢIA RATEI DE SUCCES ÎN PERIOADA ANILOR ŞCOLARI 2013/2018
* EVOLUŢIA REZULATELOR LA EXAMENUL DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR ABSOLVENŢILOR DE LICEU
* EVOLUŢIA REZULATELOR LA EXAMENUL DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR ABSOLVENŢILOR LA SAM
* EVOLUŢIA REZULATELOR LA EXAMENUL DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR ABSOLVENŢILOR LA ANUL DE COMPLETARE
RATA DE SUCCES LA EXAMENUL DE BACALAUREAT(EVALUAREA NAŢIONALĂ/TESTAREA NAŢIONALĂ) ŞI LA EXAMENUL DE
BACALAUREAT ÎN ANUL 2021-2022
Învăţământ gimnazial

Nivel
Naţional,
Regiunea MUNTENIA
Judeţul PRAHOVA

Numărul absolvenţilor de
învăţământ gimnazial

Învăţământ liceal

Numărul elevilor care au
promovat testul naţional

Total

din care:
feminin

Total

Total la nivel naţional

-

-

-

-

Regiunea MUNTENIA,PH

-

-

-

-

Şcoala LTE,CAMPINA

-

-

-

-

din care: feminin Total

Ponderea elevilor care au promovat testul naţional/examenul de bacalaureat în anul şcolar
2020-2021

Regiunea de dezvoltare
Judeţul

Ponderea elevilor care au
promovat testul naţional

Pondere
Total*

Pondere
feminin**

Ponderea elevilor care au
promovat examenul de
bacalaureat
Pondere
Total***

Pondere
feminin****

Total la nivel naţional
Regiunea MUNTENIA
Jud PRAHOVA
Şcoala LT ECAMPINA

81%
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Numărul
absolvenţilor de
învăţământ liceal

96,61%

-

155

Numărul elevilor
care au promovat
examenul de
bacalaureat

din care:
feminin

Total

din care:
feminin

-

-

-

55

127

45

EVOLUŢIA REZULATELOR LA EXAMENUL DE BACALAUREAT
ANUL ŞCOLAR
CRITERIUL
20192020

20202021

20212022

Total absolvenţi, din care:

155

156

155

Masculin

88

97

110

Feminin

67

59

45

Din localitatea de unde este situată şcoala

35

100

120

Din alte localităţi, din care:

120

56

35

Urban

60

90

100

Rural

95

66

55

137

143

127

Masculin

76

86

82

Feminin

61

57

45

Din localitatea de unde este situată şcoala

30

112

75

Din alte localităţi, din care:

107

31

52

Urban

45

72

75

Rural

92

71

47

88.38

91.66

82.19

86.36

88.65

68.62

Pe sexe

EXAMENUL DE BACALAUREAT

Absolvenţi

După mediul
de rezidenţă al
elevilor

Total absolvenţi promovaţi, din care:
Pe sexe
Promovaţi la
examenul de
bacalaureat
După mediul
de rezidenţă al
elevilor

Total absolvenţi promovaţi, din care:
Ponderea

Pe sexe

Masculin

67

absolvenţilor
promovaţi la
examenul de
bacalaureat

Feminin

91.04

96.61

88.00

Din localitatea de unde este situată şcoala

85.71

89.28

54,16

Din alte localităţi, din care:

89.16

55.35

47.27

Urban

75.00

80.00

93.00

Rural

96.84

După mediul
de rezidenţă al
elevilor

92.95

58.69

EVOLUŢIA REZULATELOR LA EXAMENUL DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR ABSOLVENŢILOR DE LICEU
ANUL ŞCOLAR
CRITERIUL
Total absolvenţi, din care:
Masculin
Feminin
Din localitatea de unde este situată
După
şcoala
mediul de
Din alte localităţi, din care:
rezidenţă al
Urban
elevilor
Rural
Total absolvenţi promovaţi, din care:
Pe sexe
Masculin
Feminin
Din localitatea de unde este situată
După
şcoala
mediul de
Din alte localităţi, din care:
rezidenţă al
Urban
elevilor
Rural
Total absolvenţi promovaţi, din care:
Pe sexe
Masculin
Feminin
Din localitatea de unde este situată
După
şcoala
mediul de
Din alte localităţi, din care:
rezidenţă al
Urban
elevilor
Rural

EXAMENUL DE BACALAUREAT

Pe sexe
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20192020
131
78
53
45

20202021
126
74
52
60

20212022
155
110
45
120

86
60
71
117
66
51
42

62
75
51
109
59
50
60

35
100
55
127
82
45
75

75
60
57
89.31
84.61
96.22
93.33

49
72
37
86.50
79.72
96.15
100

52
75
47
82.19
68.62
88.00
54.16

87.20
100
80.28

79.03
96.00
72.54

47.27
93.00
58.69

ANEXA 7

CHELTUIELI PUBLICE PE ELEV
Resurse –2021-2022
- Mii lei Resurse 2021-2022 (REALIZAT)

Resurse – 2020-2021
Tipul
finantarii
Republican
Local
Autofinantare

-

Salarii

Bunuri, servicii
si investitii

4754,99
16,11
-

0,3
618,33
30,88

Alte cheltuieliburse,
asistenta sociala
317,98
185,21
-

Mii lei Total

5073,27
819,65
30,88

Cheltuieli medii pe elev: 5923,8/733=8,081583 MII LEI PER ELEV
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Anexa 8

Numar elevi/cadru didactic
Nr. elevi/cadru didactic
Nivel de învăţământ

Liceal
Profesional si
tehnic

2016/2017
684/55

LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC/AN SCOLAR
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020-2021
768/55
754/54
718/51
733/53

ANEXA 09
PONDEREA PERSONALULUI DIDACTIC CALIFICAT IN TVET
PONDEREA ESTE 0
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2021-2022
716/55

Anexa 10

Date privind inserţia socio-profesională a absolvenţilor şcolii
Absolventi angajati (salariati)

Nr.
crt.

Profil

Domeniul de
pregătire

electronică
automatizări
electronică
automatizări

1.

Tehnic

2.

Tehnic

3.

Tehnic

electric

Servicii

Turism și
alimentație

Servicii

economic

Teoretic

Real

6.

7
7.

TOTAL

Calificarea
profesională

Tehnician în
automatizări
Tehnician in
automatizari
Tehnician in
instalatii
electrice
Tehnician în
turism
Technician in
activitati
economice
Matematicainformatica

Agentul
economic
(denumire,
localitate)

Nr.
absolventi
angajati la
agentul
economic la
care au
facut
practica

Nr. elevi
care au
facut
practica
la agentul
economic

Nr.
absolventi
angajati

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

25

1

0

0

0

0

0

0

0

27

25

1

0

0

0

0

0

0

0

155

126

19

0

0

0

0

0

0

Nr. total
absolventi
angajati
(salariati)

Nr.
absolvenţi
care
continuă
studiile şi
nu au un
loc de
munca/
ocupatie

Nr. absolvenţi
care nici nu
continuă
studiile, nici nu
au un loc de
munca/ocupatie

27

14

5

0

2

23

16

3

0

24

22

20

0

26

26

26

30

30

27

Nr. total
absolvenţi

27
23

157

Din care, angajati la agentul economic
la care au facut practica

Din care,
angajati la
alti agenti
economici
decat cei la
care au
facut
practica

Nr. absolvenţi
care sunt
persoane
ocupate
nesalariate
(patron,
lucrator pe cont
propriu,
lucrator familal
neremunerat,
membru al unei
cooperative)

Nr.
absolvenţi cu
certificat de
calificare
profesională

Situaţia în procente

71

Nr.
absolvenţi
cu statut
profesional
necunoscut

9

Aceleşi tabel cu procentajul pe fiecare categorie, raportat la numărul de absolvenţi pe fiecare nivel de calificare, domeniu/profil şi calificare.

Nivelul de
calificare

Liceu
tehnologic
nivel 4

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

Calificarea

Tehnic

TEHNICIAN IN
AUTOMATIZARI
TEHNICIAN
INSTALATII
ELECTRICE
TEHNICIAN IN

Nr.absovenţi
(distinct pe
fiecare nivel,
domeniu/profil
şi calificare)

Continuă
studiile

Angajaţi
Propria
afacere
(inclusiv ca
persoană
fizică
autorizată sau
ca producător
agricol)

Înregistraţi în
şomaj
(AJOFM)

În situaţie de
şomaj,
neînregistraţi
în evidenţele
AJOFM (dar
care nu sunt
angajaţi, nu
au venituri şi
se află în
căutarea unui
loc de
mun ă)

Alte situaţii

100

46.66

3.33

26.66

23.33

100

25

12.5

20.83

41.66

100

44.44

22.22

22.22

11.11

100
100

19.04
87.03

47.61
5.55

33.33
5.55

100

53.74

7.48

18.36

19.72

INSTALATII
ELECTRICE
servicii

TOTAL pentru nivelul 4

TEHNICIAN IN
TURISM
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Observaţii
(precizări
suplimentare
cu privire la
alte situaţii,
etc.)

Anexa 11

Reţele şcolare
Unitatea IPT:LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC,MUNICIPIUL CAMPINA

Reţele între şcoli Phare TVET 2001-2003

Centrul de resursă
responsabil

Nr. şcoli arondate

Şcoli Phare TVET
arondate din regiunea…..
(denumire, localitate,
judeţ)

Nu avem cazuri

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

Şcoli Phare TVET arondate

Nu avem cazuri

Reţele locale active în care este implicată şcoala
Şcoala coordonatoare Şcoli cuprinse în reţea
(denumire)
(denumire)
Nu avem cazuri
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Scopul reţelei

ANEXA12
HARTA PARTENERIATULUI
Partenerii şi obiectul relaţiilor de parteneriat cuprinse în această machetă vor fi extrase din foaia de lucru Harta parteneriatelor

1

2

Liceul Tehnologic Energetic, Municipiul
Energetic

Campina

3

4
CAMPINA

5
CRINTEA LORENA

6
0724 313 999

SC ELSTAR GROUP
SRL
3
4
5
6
FILIPESTI
DE DOBRE
SC EXPRESS ELITE
GABRIELA
CAMPINA
CRINTEA
LORENA 0726
0724128
313473
999
TARG
SC
ELSTARSRL
GROUP SRL
SECURITY
SC ACTIV EXPERT SRL
FLORESTI
CHELARU MIHAI
CAMPIN
SAVU GABRIELA
SC
SETI IMPEX
SRL
SC JERAS
PROD SRL
FILIPESTI DE
NECULA GABRIELA 0748 143 682
TARG
SC CASA BLANCA
CAMPINA
SC AUTOGARA COM SRL
CAMPINA
SC CONSULTCONT SRL
CAMPINA
SC DIVAL OFFICE
CAMPINA
SC
AUTOGARA
CAMPINA
ADIOAN
SRL COM SRL
MICHELIN
ROMANIA
SC DIVAL
OFFICE
ADIOAN FLORESTI
CAMPINA
SA
SRL
CANDEL CONST
SRLSA CAMPINA
SC MICHELIN
ROMANIA
FLORESTI
SRL
SC TELUREX
KISS DUOSRL

CAMPINA
CAMPINA

MAZILU SORIN

0725 540 765

OANCEA ADRIAN
MAZILU SORIN
OANTA
FELIX
OANCEA
ADRIAN

0767 017 276
0725 540 765
0244
0767307
017379
276

POSTOLACHE
OANTA FELIXCTIN
PIELE ALIN

0244 307 379

CNIPT
- CAMPINA SRL
SC.
IATSA

CAMPINA
CAMPINA

GAMAN CARMEN

0722 562 125

SC GIALIDA
GRUP SRL
CNIPT
- CAMPINA

TELEGA
CAMPINA

KISSCOP
SC D&A
CONTAUTO SRL
CONSULTING SRL
SC ELMA SRL
SC EXPRESS ELITE
SC DUNAREA SRL
SC IUDO CAFFE

CAMPINA
CAMPINA

GRECU
DANIELA
GAMAN
CARMEN
CHISCOP ANGELA

0765253883
0722 562 125
0723446149

PETROIU ED
OPREA LUCIA

0728239718
0799747132

FLORESTI
CAMPINA
BAICOI
CAMPINA
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7
X
7
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

9
X

10

11

12

13

14

8

9
X

10

11

12

13

14

X
X
X

Altele Altele

adultilor
Formarea
adultilor
Formarea

Dotarea
scolii scolii
Dotarea

8

in cadrul
Partneriat
in cadrul
Partneriat
unor unor
proiecte
proiecte

2
Campina

profesorilor
Formarea
profesorilor
Formarea

1
Liceul Tehnologic Energetic, Municipiul
Energetic

elevi elevi
pentrupentru
SprijinSprijin

Localitatea

Obiectul relaţiilor de parteneriat 3)

carierei
Orientarea
carierei
Orientarea

Denumirea şcolii

Denumirea
Localitatea Persoana de
Date de contact
organizaţiei
contact SOCIALI 2) (telefon, fax, email)
PARTENERI
partenere
- numele si
Denumirea
Localitatea functia
Persoana
de
Date de contact
în cadrul
organizaţiei partenere
contact
(telefon, fax, email)
intreprinderii
- numele si
functia în cadrul
intreprinderii

de
in Consiliul
Reprezentare
de
in Consiliul
Reprezentare
al scolii
administraţie
al scolii
administraţie

Localitatea

UNITATEA SCOLARA 1)

Obiectul relaţiilor de parteneriat 3)

elevilor
Practica
elevilor
Practica

Denumirea şcolii

PARTENERI SOCIALI 2)

in dezv.
Curriculum
localalocala
in dezv.
Curriculum

UNITATEA SCOLARA 1)

15

16

15

16

SCIONYRAM INTER
LOGISTIC

CAMPINA

0799747132

X

0727052814

X

SC ROBESPUS GROUP SRL

BAICOI

II. IANCU RODICA TICTAC
SRL
II LACATUS I. CONSTANTIN

SOTRILE

IANCU RODICA

BREBU

LACATUS CTIN

SC IATSA

CAMPINA

X
X

SC SEMAR TRADING

CAMPINA

X

CAMPINA
SC ANCA C SRL
II VOINEA FLORINA
SC CLADI SRL

CIRNECI ROBERT

X

CORCODEL
MIHAELA

X

MISLEA

X

CAMPINA

X

SC AKTA TELECOM

BUCURESTI

X

PRIMARIA CORNU

CORNU

X

SC MONTANA TRANS SRL

CAMPINA

MILU ALINA

0727333289

X

X

SC ELECTROUTILAJ SRL

CAMPINA

GHEORGHE CTIN

0723770590

X

X

SC RECE NG SRL

VALEA
DOFTANEI
CAMPINA
CAMPINA

X

X

CAMPINA

X

SC FILSAM PROD. SRL

SC DNS EUROSPEED SRL
SC SOS SERVICE SRL
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Anexa 13

Educatia adulţilor
Regiunea: MUNTENIA
Judeţul: PRAHOVA
Unitatea IPT:LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC MUNICIPIUL CAMPINA

Programe de formare profesioanală a adulţilor autorizate CNFPA derulate de
către unitatea şcolară
Denumirea Unitatea şcolară
Nr. programe
unităţii
este autorizată
autorizate
şcolare
CNFPA (DA/NU)

NU AVEM
CAZURI

TOTAL

76

Calificări/ programe
autorizate

Număr
participanţi

www.tvet.ro

Documentul a fost elaborat în cadrul
Proiectului
„Modernizarea învăţământului
profesional şi tehnic”, finanţat prin Phare
TVET şi este publicat din fonduri ale Centrului
Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului
Profesional şi Tehnic.
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