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Partea I. Contextul  
 

1.1.Misiunea si viziunea scolii 
 

MISIUNEA ŞCOLII 
 

Scoala Profesionala, com. Bălțești îşi propune: ”să devină o şcoală europeană, deschisă 
pentru toţi copiii comunei şi comunelor învecinate, spre a le oferi şanse egale de dezvoltare 
personală şi profesională, în parteneriat şi cooperare cu comunitatea locală, promovând 
toleranţă şi înţelegerea între copiii de origine socio – culturală şi lingvistică diferită “. 

 
VIZIUNEA ŞCOLII 

 
Scoala Profesionala BălţeştiI oferă ”şanse egale pentru educaţie şi cultură tuturor elevilor 

din mediul rural, indiferent de etnie şi de religie“. 
 

 Deviza şcolii noastre este: 
 

 „O şansă pentru copiii din mediul rural” 
 

1.2.Profilul scolii 
Repere istorice 
Întrecut, în Şcoala Bălţeşti, pe lângă ciclul primar şi gimnazial, au funcţionat clase de treapta 

Iliceu ( clasele a IX – a şi a X – a ) şi şcoală profesională profil mecanic, precum şi liceu seral. 
Deasemenea după Revoluţia din Decembrie 1989 a funcţionat în cadrul Şcolii Bălţeşti, o şcoală 
complementară până în1995. 

După o scurtă întrerupere, în anul 2000 s-a înfiinţat o clasă de ucenici, cu meseria lăcătuş 
construcţii metalice și utilaj tehnologic. 

Şcoala cu cls.I – VIII Bălţeşti a perseverat în înfiinţarea de clase de ucenici în vederea 
asigurării unei educaţii şi instruiri superioare pentru elevii din localitate şi cei din localităţile 
învecinate. În anul şcolar 2003-2004, au luat fiintă clasele de S.A.M.: 2 clase domeniul 
« Mecanică »şi 1 clasă domeniul « Industrie textilă şi pielărie », denumirea şcolii schimbându-se 
în« Şcoala de Arte şi Meserii Bălţeşti ».În anul şcolar 2009-2010 au fost înfiinţate clase a IX – a de 
Liceu Tehnologic, iar începând cu anul şcolar 2011 – 2012 denumirea unităţii s-a schimbat 
în« Liceul Tehnologic Bălţeşti », posedând autorizaţie de funcţionare provizorie pe nivelurile 2 şi 3 
de calificare (actualmente 3 şi 4) pentru ambele domenii de pregătire (Mecanică şi Industrie textilă 
şi pielărie). În anul şcolar 2014-2015 au fost reanființate clasele din invățământul profesional 
reluându-se școlarizarea cu o clasă in meseria“Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic”. In 
anul 2019 s-a schimbat denumirea școlii din liceu in Școala Profesională, com.Bălțești. 

Populaţia şcolară 
În anul şcolar 2022-2023 populaţia şcolară este de 395 elevi şi preşcolari din care 196 băieţi 

şi 199 fete, toţi aceştia fiind din mediul rural. Dintre aceştia, 238 sunt din comuna Bălţeşti, iar 308 
din alte localităţi învecinate, făcând naveta la învățământul profesional, clasele a IX – a, a X-a și a 
XI-a, precum şi la școala profesională. De asemenea, structura Şcoala cucls. I – VIII Podenii Vechi 
are o populaţie şcolară totală de 177elevi, dincare88 băieţi şi 89 fete, toţi fiind din comuna Bălţeşti, 
sat Podenii Vechi. 

Oferta de formare profesionala pe niveluri de învăţământ şi profiluri 
Pentru anul şcolar 2022-2023 oferta de formare profesională constă în următoarele clase: 

 Învățământ profesional de 3 ani, domeniul Mecanică – calificarea profesională Lăcătuş 
construcţii metalice şi utilaj tehnologic– 1clasă a X-a; 
- Învățământ profesional de 3 ani, domeniul Mecanică – calificarea profesională Sudor – 0,5 clasă 
a XI-a; 



PAS si Anexe Scoala Profesionala Bălteşti  2022-2023                                                   Pag.5 

- Învățământ profesional de 3 ani, domeniul Industrie textilă și pielărie, calificarea profesională  
Confectíoner produse textile  - 1 clasă a IX-a; 
- Învățământ profesional de 3 ani, domeniul Industrie textilă și pielărie, calificarea profesională  
Confectíoner produse textile  - 0.5 clasă a XI-a; 
 

Experienţa în derularea de proiecte, parteneriate şi activităţi de cooperare 
europeană 
Începând cu anul 2004, în unitatea noastră se derulează programul PHARE TVET RO-2003, 

fiind în faza de finalizare. A fost reabilitată şi extinsă unitatea şcolară, au fost primite echipamente 
didactice pentru domeniile de pregătire profesională şi au fost desfăşurate activităţi de formare 
continuă a cadrelor didactice. 
 Alte proiecte care au fost derulate de-a lungul timpului în unitatea școlară: 
- Proiectul strategic POSDRU/90/2.1/S/63840: "Monitorizarea inserţiei absolvenţilor de învăţământ 
profesional şi tehnic pe piaţa muncii" – perioada 2010 – 2013; 
- Proiectul POSDRU/55/1.1/S/37932: "Corelarea ofertei educaţionale a învăţământului profesional şi 
tehnic cu cerinţele pieţei muncii" – perioada 2011 – 2014; 
- Proiectul POSDRU/85/1.1/S/63160: "Calitate în Managementul Unităţii Şcolare" (CMUS) – 2012; 
- Proiectul POSDRU/90/2.1/S/63659: „Competenţe pentru o piaţă a muncii competitivă în context 
european” – 2011 – 2014. 
Incepand cu anul 2022 au fost derulate urmatoarele proiecte: 
1. Proiect 4 EDU „O SCOALA INCLUZIVA PENTRU NOI” proiect finantat prin granturile SEE-
Mecanismul financiar 2014-2021, proiect in domeniul incluziunii copiilor rromi in scoala, in cadrul 
Programului de educatie, burse, ucenicie si antreprenoriatul tinerilor in Romania- Asociatia 
ARES`EL. 
             Perioada de desfasurare este 01.05.2022 – 01.05.2023. 
             Grupul tinta : 
                            –    15 profesori - cursuri de formare 

- 40 elevi rromi si 10 romani 
- 25 parinti (17 rromi si 8 romani). 

2. Proiectul AHEAD – Againnst Hote speech towards Roma Community, Migrants, Ethnic 
minorities and Any vurnerable, groups discrimination, finantat de Comisia Europeana prin 
programul ERASMUS- youth 2021- CB, cu Asociatia ARES`EL partenera.  
             Perioada aprilie 2022 – februarie 2024.  
             Grupul tinta: 40 de tineri cu varsta peste 12 ani. 
3.Proiectul „EDIS 3 Educatie nonformala in sistem autdoor” – Parteneri Asociatia ARES`EL si 
CENFORM.  
             Perioada de derulare nov.2022 – dec 2023 
             Grup tinta:  

- 14 profesori 
- 100 tineri (55 invatam.primar, 33 gimnaziu si 12 cls.a IX-a si a X-a). 

      CENFORM= Asociatia Centrul de suport si formare profesionala pentru dezvoltarea 
unei societati echitabile. 
4.Proiectul SOSUK – Social and Sustainable skills for young WEET population, finantat de 
Comisia Europeana prin programul ERASMUS, Coorperation partenerships in youth key 
Action 2 – Partener Asociatia ARES`EL. 
             Perioada de derulare 12.04.2022 – februarie 2024 
              Grup tinta: tineri necalificati, someri, inclusiv proveniti din familii de imigranti, voluntari cu 
varsta cuprinsa intre 18 – 30 ani. 
5. Proiect de colaborare cu Asociatia Respiro ofera tabere pentru elevi, sesiuni de instruire pentru 
profesori, pentru dezvoltare personala, team bulding. 
               Perioada de derulare 2022 – 2023 
               Grup tinta:  

- Profesori si elevi. 
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6.Proiect de colaborare ONG Cultural ACLV pentru promivarea activitatilor de tip ateliere 
culturale. 
 
 

1.3.Analiza rezultatelor şi evoluţiilor din anul şcolar trecut 
Dezvoltarea bazei materiale şi atragerea de resurse financiare 
În urma derulării programului PHARE TVET RO - 2003, Şcoala de Arte şi Meserii Bălţeşti a 

fost extinsă cu 3 săli având destinaţie de ateliere şi laboratoare, au fos tintroduse grupurile sanitare 
în şcoală, a fost reabilitat corpul de clădire existent (5 săli) şi au fost primite echipamente pentru 
domeniile Mecanică şi Industrie textilă şi pielărie. 

Un al doilea corp de şcoală se află în extindere cu 2 săli de clasă, cancelarie, grupuri 
sanitare, cu fonduri MECI. În curtea acestui corp se află o hală cu dimensiunile 8mx15mx3,5m în 
care au fost instalate echipamentele mari. 

Dezvoltarea resurselor umane 
 Cursul „Intelteach – Instruire în societatea cunoaşterii”– în cadrul Proiectului 
POSDRU/3/1.3/S/7/ derulat cu C.C.D. Prahovaîn ianuarie – martie 2011. 
 Cursul “Formarea directorilor, membrilor Consiliilor de administraţie şi ai comisiilor de 
evaluare şi asigurare a calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar în pilotare”din cadrul 

proiectului strategic,,Dezvoltarea culturii calităţii şi furnizarea unei educaţii de calitate în 

sistemul de învăţământ preuniversitar din România prin implementarea standardelor de 
referinţă’’POSDRU/85/1.1/S/55330 derulat cu ARACIP în iunie 2011. 
 Cursul„Formarea personalului cu funcţii de conducere, îndrumare şi control din 
învăţământul preuniversitar (a treia etapă de formare)”, din cadrul proiectului „PROFESIONIŞTI 
ÎN MANAGEMENT EDUCAŢIONAL PREUNIVERSITAR” (PROMEP)POSDRU1/1.1/2/ID 4037, 
derulat cu Fundaţia Orizont în iulie 2011. 
 Programul de formare„Înregistrarea electronică a autoevaluării” din cadrul proiectului 
POSDRU ID 55668 „Sprijin pentru unităţile şcolare în implementarea manualului de evaluare 
internă a calităţii educaţiei”, derulat cu ARACIP în mai 2013. 

Curs “Managementul conflictelor din mediul şcolar – NivelII” / Proiectul “Medierea 
educaţională – modalitate de soluţionare a conflictelor în mediul şcolar.”POSDRU ID 34825, 
derulat cu CJRAE în iunie 2013. 

Curs E_Autocalitate în unităţile şcolare din regiunile Sud – Est şi Muntenia – Suddin 
cadrul programul de formare continuă „ASIGURAREA CALITATII IN EDUCATIE” desfăşurat în 
cadrul proiectului POSDRU/153/1.1/S/141277, derulat cu ARACIP în februarie – martie 2015. 

Curs “Strategii de dezvoltare a inteligenţei emoţionale prin educare raţional – emotivă” 
derulat cu Centrul National pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy în august 2015. 

Asigurarea internă a calităţii 
Acest proces a fost realizat decătre Comisia pentru evaluare internăşi asigurarea calităţii 

constituită la nivelul şcolii şi a constat în: 

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

• Monitorizarea internă a activităţii şcolii; 

• Întocmirea raportului de autoevaluare şi validarea acestuia prin evaluare externă; 

• Întocmirea planului de îmbunătăţire; 

• Monitorizarea externă; 

• Autorizarea de funcţionare provizorie pe nivelul 3 de calificare. 

Rezultatele elevilor 
 La examenul de certificare a competenţelor profesionale – Anul de completare nivelul 2, 
promoţi 2011procentul de promovabilitate a fost de 100% ( vezi anexa 8). 
 Din 23 absolvenți ai clasei a XII-a, promoția 2015, specializarea Tehnician în industria 
textilă, 1 absolvent este student al UPG Ploiesti, 4absolventi s-au angajat și 2urmează studiile 
postliceale, 1urmează cursuri de calificare in domeniul informaticii , restul fiind in căutarea unui loc 
de muncă. 
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Din 17 absolvenţi ai clasei a XII – a, promoţia 2016, calificarea Tehnician mecanic pentru 
intreținere și reparații 4 s-au angajat, 4 au plecat în străinătate, iar 9 se află în căutarea unui loc de 
muncă. 

Din 13 absolvenţi ai clasei a XII – a, promoţia 2016, calificarea Tehnician în industria textilă 
4 s-au angajat, 1 a plecat în străinătate, iar 8 se află în căutarea unui loc de muncă. 

Din 16 absolvenţi ai clasei a XI – a învăţământ profesional de 2 ani, promoţia 2016, 
calificarea Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic 3 continuă studiile în ciclul superior al 
liceului, 5 s-au angajat, 1 a plecat în străinătate, iar 7 se află în căutarea unui loc de muncă. 

Din 21 absolvenţi ai clasei a XI – a învăţământ profesional de 3 ani, promoţia 2017, 
calificarea Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic 4 continuă studiile în ciclul superior al 
liceului, 5 absolventi s-au angajat, 5 s-au inscris la agenția de șomaj iar 7 sunt in căutarea unui loc 
de muncă. 

Din 15 absolvenţi ai clasei a XII – a, promoţia 2017, calificarea Tehnician în industria textilă 
4 s-au angajat, 1 a plecat în străinătate,4 sunt in cautarea unui loc de muncă, iar 6 se află în 
căutarea unui loc de muncă. 

Din 20 absolvenţi ai clasei a XII – a, promoţia 2018, calificarea Tehnician în industria textilă 
3 s-au angajat, 6 a plecat în străinătate,1urmeaza cursuri postliceale, 1urmeaza cursuri de 
recalificare, iar 9 se află în căutarea unui loc de muncă.  

Din 16 absolventi ai invatamantului profesional,promoţia 2018 calificarea –confectioner 
produse textile, 4 s-au angajat in diferite domenii, 10 sunt in căutarea unui loc de muncă, iar 1 este 
plecat in strainatate. 

Din 8 absolvenţi ai clasei a XII – a, promoţia 2019, calificarea Tehnician mecanic pentru 
intreținere și reparații 3 s-au angajat, 1 au plecat în străinătate, iar 4 se află în căutarea unui loc de 
muncă. 

Din 17 absolventi ai invatamantului profesional,promoţia 2019 calificarea –lacatus constructii 
metalice si utilaj tehnologic, 2 s-au angajat in diferite domenii, 8 sunt in căutarea unui loc de muncă, 
iar 7 sunt plecati in strainatate. 

Din 14 elevi ai invatamantului profesional, clsa a XI-a A, promoţia 2020 calificarea –lacatus 
constructii metalice si utilaj tehnologic au absolvent 13, 3 s-au angajat in diferite domenii, 10 sunt in 
căutarea unui loc de muncă, iar 1 continua scoala la cursuri serale. 

 
Din 16 absolventi ai invatamantului profesional, promoţia 2020 calificarea –confectioner 

produse textile, 2 s-au angajat in diferite domenii, 14 sunt in căutarea unui loc de muncă si 3 is 
continua studiile prin cursuri de calificare sau cursuri seral liceu. 

 
Din 10 elevi ai invatamantului profesional, clsa a XI-a A, promoţia 2021 calificarea –lacatus 

constructii metalice si utilaj tehnologic au absolvent,  7 au absolvit scoala, 4 s-au angajat in diferite 
domenii, iar  2 sunt in căutarea unui loc de muncă 1 absolvent a plecat in strainatate. 

 
Din 10 elevi ai invatamantului profesional, promoţia 2021 calificarea –confectioner produse 

textile, au absolvit 9 elevi, 2 s-au angajat in diferite domenii si continua cursurile serale, 3 sunt in 
căutarea unui loc de muncă si 2 isi continua studiile prin cursuri de calificare sau cursuri seral liceu, 
iar 1 elev este angajat intrun alt domeniu. 

 
Din 13 elevi ai invatamantului profesional, promoţia 2022 calificarea – confectioner produse 

textile, au absolvit 6 elevi, 2 s-au angajat in diferite domenii,1 este plecat in străinătate, 4 sunt in 
căutarea unui loc de muncă şi 6 repetă clasa a XI-a. 

 
 

1.4.Priorităţi la nivel naţional 
Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă Orizonturi 2013-2020-2030 
Educaţia şi formarea profesională - Orizont 2013 

Obiectiv naţional: Dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii prin corelarea 
educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea oportunităţii sporite pentru 
participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă a 1,65 milioane persoane. 
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Direcţii strategice de acțiune: 
- Dezvoltarea durabilă – temă orizontală în programele sectoriale 2007-2013 şi integrată în 

obiective specifice ale POSDRU 
- Internalizarea în sistemul de educaţie şi formare profesională a principiilor şi obiectivelor 

dezvoltării durabile ca element integrator al ansamblului de cunoștințe, aptitudini şi 
deprinderi necesare existenţei şi performantei personale în lumea modernă 

- Educația pentru dezvoltare durabila, în toate programele de pregătire, de la științele naturii la 
practicile responsabile ale civismului si de la sustenabilitatea producției si consumului in 
raport cu resursele la însușirea principiilor diversității culturale, ale bunei guvernări si statului 
de drept. 

- Conţinuturi tematice transversal integrate în sisteme educaţionale formale, non-formale şi 
informale pe 3 dimensiuni: socio-culturală, ambientală şi economică. 

Obiectiv naţional: Atingerea nivelului mediu de performanţă al UE-27 în domeniul educaţiei şi 
formării profesionale, cu excepţia serviciilor în mediul rural şi pentru grupurile dezavantajate unde 
ţintele sunt cele ale UE pentru 2010. 
Direcţii strategice de acțiune: 
- Restructurarea ciclurilor de învățământ şi redefinirea programelor de pregătire în funcţie de 

nivelurile de referinţă agreate pentru Cadrul Naţional al Calificărilor, astfel încât să fie asigurate 
transparenţa sistemului care sprijină învăţarea pe tot parcursul vieţii precum şi mobilitatea 
ocupațională. 

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

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

- Deschiderea sistemului formal de educaţie prin recunoaşterea achiziţiilor de învăţare dobândite 
în contexte non-formale sau informale. Până în 2020 - acces real la centre de validare a 
competenţelor dobândite în asemenea contexte. 

- Diversificarea ofertei educaţionale non-formale şi informale. Cuprinderea în sisteme de învățare 
permanentă: minimum 15% din grupa de vârstă 25-64 ani. 

- Accentuarea pregătirii tinerilor pentru învăţare pe tot parcursul vieţii şi capacitate de a se adapta 
competitiv pe piața muncii din UE. 

- Dezvoltarea unor programe de studiu diferenţiate conform specificului regiunilor şi nevoilor 
elevilor/studenţilor, 

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

- Extinderea cooperării internaţionale prin programe şi proiecte europene, bilaterale, 
transfrontaliere 

Obiectiv naţional: Situarea sistemului de învăţământ şi formare profesională la nivelul 
performanţelor superioare din UE-27; apropierea semnificativă de nivelul mediu al UE în privinţa 
serviciilor educaţionale oferite în mediul rural şi pentru persoanele provenite din medii dezavantajate 
sau cu dezabilități 
  Direcţii strategice /priorităţi: 
- Principiile şi practicile dezvoltării durabile - încorporate organic în ansamblul politicilor 

educaţionale. 
▪ Eficienţa internă şi externă a sistemului de educaţie va fi în continuare obiectivul principal. 

Învățarea eficientă va rămâne o prioritate;  
▪ Formele şi metodele de predare vor fi caracterizate prin diversitatea şi flexibilitatea 

abordărilor pedagogice şi se vor concentra pe formarea deprinderii de a acumula 
cunoştinţe utile şi a capacităţii de a aplica aceste deprinderi într-un spectru larg de domenii;  

▪ Metodologia de evaluare, certificare şi atestare a calităţii actului educaţional precum a 
relevanţei acestuia pe piaţa muncii se va alinia la procedurile de benchmarking adoptate în 
UE şi la cele mai bune practici existente pe plan mondial. 

- Extinderea în continuare a cooperării internaţionale . 
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Asistenţa UE pentru reforma învăţământului profesional şi tehnic 
Sistemul ÎPT/IPT 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 2004-20062 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 vieţii; 
- asigurarea calităţii în IPT; 
- analiza,evaluarea, prognoza şi dezvoltarea resurselor speciufice IPT, pe termen scurt, mediu şi 
lung. 

Programul operaţional sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) 
În perioada 2007-2013, România, ca Ţară membră a Uniunii Europene, va primi pentru 

dezvoltarea resurselor umane importante fonduri europene accesibile prin proiecte, care vor avea 
două direcţii principale de acţiune: educaţia şi formarea profesională şi piaţa muncii. 

Pentru domeniul Resurse Umane, România a elaborat documentul programatic Programul 
Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) prin care stabileşte 
strategia de dezvoltare a resurselor umane şi implicit priorităţile identificate în acest domeniu. 

Obiectivul general al POS DRU îl reprezintă dezvoltarea capitalului uman şi creşterea 
competitivităţii pe piaţa muncii, prin promovarea egalităţii de şanse pentru învăţarea pe tot 
parcursul vieţii şi dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi incluzive care vor conduce, 
până în 2015, la integrarea sustenabilă pe piaţa muncii a 850 000 persoane. 

Obiectivele specifice ale POS DRU sunt: 
- promovarea educaţiei şi formării iniţiale şi continue de calitate, incluzive pentru învăţământul 
universitar şi cercetare; 
- promovarea culturii antreprenoriale şi îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii muncii; 
- facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a tinerilor şi şomerilor pe termen lung; 
- dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi incluzive; 
- promovarea (re)inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive, inclusiv din zonele rurale; 
- îmbunătăţirea serviciilor publice de ocupare; 
- facilitarea accesului la educaţie şi piaţa muncii a grupurilor vulnerabile. 

POS DRU cuprinde pentru perioada 2007-2013, următoarele axe prioritare relevante pentru 
dezvoltarea educaţiei şi formării profesionale continue: 
Axa Prioritară 1. Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării 
societăţii bazate pe cunoaştere 
a) Accesul la educaţia iniţială şi la formarea profesională de calitate; 
b) Învăţământ superior de calitate; 
c) Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare; 
d) Asigurarea calităţii în formarea profesională continuă (FPC) 
e) Educaţia superioară în sprijinirea sectorului de cercetare. 
Axa Prioritară 2. Conectarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii 
a) Tranziţia de la scoală la viaţa activă; 
b) Prevenirea şi combaterea părăsirii timpurii a scolii; 
c) Acces şi participare la FPC. 
 

 
1 TVET: abrevierea din lb.engleză - Technical and Vocational Education and Training (învăţământ profesional şi tehnic) 
2 Pentru detalii www.tvet.ro 

http://www.tvet.ro/
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Alte Programe operaţionale care au relevanţă pentru educaţie şi formare 
profesională: 
- Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) care în cadrul 
Axei prioritare 3 “Tehnologia Informaţiei şi Comunicării” pentru sectoarele privat şi public permite 
susţinerea unităţilor şcolare pentru construirea de reţele broadband pentru şcoli primare, gimnaziale 
şi licee. 
- Programul Operaţional Regional 2007-2013 (POR), care în cadrul Axei Prioritare 2 „Îmbunătăţirea 
infrastructurii sociale”, permite reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea/ echiparea infrastructurii 
educaţionale preuniversitare, universitare şi a celei pentru formare profesională continuă. 

 

1.5.Priorităţi şi obiective la nivel regional şi local 
Priorităţi şi obiective regionale pentru regiunea 3 Sud Muntenia 

• Armonizarea sistemului TVETcu piaţa muncii pe bază de studii şi cercetării 

• Asigurarea de şanse egale prin sistemul TVET privind accesul la educaţie al elevilor cu 
cerinţe educaţionale speciale (CES) 

• Eficientizarea relaţiilor parteneriale existente şi dezvoltarea de noi parteneriate 
pentruformarea profesională înTVETşi pentru tranziţia elevilor de la şcoală la locul de muncă 

• Dezvoltarea sistemului TVETprin atragerea de specialişti şi formarea continuă a resurselor 
umane din şcolileTVETale regiunii 

• Eficientizarea şi dezvoltarea activităţii de consiliere psihologică şi profesională a tinerilor 

• Creareaşi dezvoltarea unor reţele de parteneriat cu alte şcoli ( lucrul în reţea ) pentru 
realizarea incluziunii în  învăţământ. 

Pentru a se realiza corelarea cererii pieţei muncii cu oferta de formare profesională iniţială, 
la nivelul judeţului a fost stabilit un plan de acţiune cu  următoarele priorităţi: 
• P1 Armonizarea sistemului TVET cu piaţa muncii 

• P2 Asigurarea de şanse egale prin sistemul IPT privind accesul la educaţie  al   tinerilor  
din judeţ 

• P3 Dezvoltarea bazei materiale a şcolilor TVET din judeţ 
• P4 Eficientizarea relaţiilor parteneriale existente şi dezvoltarea de noi parteneriate pentru 

TVET 

• P5 Formarea profesională continuă a resurselor umane din şcolile IPT 

• P6 Eficientizarea şi dezvoltarea activităţilor de consiliere profesională a tinerilor 

• P7 Asigurarea calităţii şcolilor TVET. 

 
 

Partea a II-a – Analiza nevoilor  

2.1. Analiza mediului extern (Analiza profilului economic, Analiza pieţei muncii, Date 
demografice, Cerinţele pieţei muncii şi nevoile utilizatorilor finali inclusiv ale elevilor, 
informaţii relevante privind dezvoltarea ÎPT şi nevoile de competenţe pentru 
domeniile în care şcoala oferă formare profesională, concluzii clare în legătură cu 
implicaţiile privind viitorul ÎPT) 
 Analiza profilului economic 
 Comuna Bălţeşti este situată întro zonă slab dezvoltată economic, în care principalele 
obiective economice sunt fermele agricole şi staţiile de mecanizarea agriculturii. În ultimul timp au 
apărut şi alte obiective economice, cum ar fi: un gater pentru prelucrarea lemnului, o fabrică de 
îmbuteliere apa plată şi o fabrică de îmbuteliere sucuri. 
 Populaţia comunei este alcătuită din cetăţeni români, din care o parte însemnată sunt de 
etnie rromă. Condiţia socială a majorităţii locuitorilor este modestă, deoarece şomajul afectează o 
bună parte din populaţia aptă demuncă. Astfel, oparte însemnată a locuitorilor trăiesc din activităţi 
agricole, ajutor de şomaj, ajutor social şi alocaţiile de stat pentru copii. Populaţia activă lucrează în 
unităţile economice sau bugetare din comună, precum şi la unităţi economice din Ploieşti şi Boldeşti 
– Scăeni. Desfiinţarea centrului de sănătate a mărit numărul şomerilor şi a îngreunat acordarea 
asistenţei medicale pentru locuitorii întregii zone. 
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 Indicatori economici: 
- rata de ocupare a populaţiei la nivelul localitãţii: aprox. 14 % 
- rata şomajului:aprox.10 % 
- mobilitatea populaţiei ( migraţia):aprox.5 %  
 Este dificil de realizat o monitorizare a migraţiei populaţiei înstrăinătate, deoarece mulţi sunt 
muncitori ocazionali, care nu declară oficial plecările, astfel încât nu se poate întocmi o situaţie reală 
a acestora la nivel de comună. Acelaşi lucru se petrece şi în comunele învecinate, de unde unitatea 
noastră îşi recrutează populaţia şcolară.  
 Infrastructura de transport de care dispune comuna Bălţeşti: DJ 102 M reabilitat în perioada 
2007-2008, care face legătura cu judeţul Buzău; se preconizează în viitor devierea traficului greu 
spre judeţul Buzău pe acest drum. 
 Investiţiile realizate în comună se rezumă la construcţii (reabilitarea şi extinderea celor două 
corpuri de şcoală cu fonduri PHARE, respectiv MECI), fapt ce a atras forţă de muncă atât din 
localitate cât şi din localităţile învecinate. Au fost începute şi alte investiţii, cum ar fi construcţia unei 
grădiniţe noi şi a unei baze sportive, construcţii ce stagnează din lipsă de fonduri. De asemenea, 
înfiinţarea unităţilor economice enumerate anterior atrage forţă de muncă atât din comună cât şi din 
localităţile învecinate. 
 

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

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

În perioada 1990 – 2010 – rata de activitate a înregistrat un trend descrescător, (raportul 
dintre resursele de muncă si populaţia activă), cu valori uşor sub media regiunii Sud Muntenia  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sursa: INS, 
"Balanta 
fortei de 
munca" la 1 
ianuarie, 
anul următor 

Sursa: INS, "Balanta fortei de munca" la 1 ianuarie, anul următor 
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Sursa: date furnizate de INS / calculate pe baza 
"Balanţa forţei de munca" la 1 ianuarie, 
 anul următor  

 
 
 
 
 
 
 

Evoluţii recente ale şomajului si a locurilor de muncă vacante înregistrate la AJOFM 
(aspecte critice in contextul crizei economice si financiare) 

La sfârşitul lunii mai 2011, rata şomajului înregistrat la nivelul judeţului Prahova a fost de 
5,45%. Numărul total de şomeri la finele lunii mai 2011 era  de 17.413 persoane, din care 9.446 au 
fost şomeri indemnizaţi si 7.967 neindemnizati. Referitor la şomajul înregistrat pe sexe, în luna mai 
2011, ponderea şomerilor de sex masculin este 55,31%, iar ponderea şomerilor de sex feminin 
44,69%. 

In grafice este prezentată evoluţia numărului de şomeri, a ratei şomajului, distribuţia pe grupe 
de vârstă şi sex în perioada 2001 – 2010, evoluţia numărului de şomeri si a ratei şomajului în lunile 

ultimilor ani: 2009, 2010, şi primele luni ale 
anului 2011. 

Oferta de locuri de muncă înregistrată în evidenţele AJOFM Prahova a crescut 

puternic la începutul anului 2011. Astfel in luna mai înregistrându-se 2.651 locuri de muncă 
vacante, numărul încadrărilor în muncă prin AJOFM Prahova, a fost de 2.266 persoane. 

La nivelul lunii mai 2011, cele mai multe locuri de muncă vacante erau oferite pentru 
următoarele ocupaţii: confecţioner-asamblor articole din textile, operator confecţioner în 
industria de îmbrăcăminte-ţesături, tricotaje, croitor, mecanic in industria confecţiilor,  sudor, 
lăcătuş mecanic, tinichigiu, tehnician electromecanic,  agent de intervenţie paza şi ordine, 
muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor, lucrător comercial, vânzător; ospătar 
(chelner), bucătar, şofer de autoturisme şi camionete, mecanic auto; electrician auto, zidar. 

 

 

Evoluţia ratei şomajului înregistrat
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In luna iulie rata somajului era de 3.08%, iar in luna ianuarie 2018 procentul de someri era cu 
0.38% mai mic decat rata somajului de la nivel national care era de 3.46%. 

Deşi în comuna Bălţeşti procentul de şomeriestemic, ponderea populaţiei inactive este mult mai 
mare, aceasta ocupându-se în mod ocazional de activităţi agricole (zilieri), sau aflându-se în stare 
de asistenţă socială.  
 
Concluzii privind ÎPT: 

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

➢ Ocuparea locurilor noi de muncă care vor fi create prin creşterea economică; 
➢ înlocuirea celor care se pensionează (cererea înlocuită); 
➢ pregatirea continuă astfel incât să se poată prelua oricând locul celor slab calificaţi, împinşi 

în şomaj sau spre alte ocupaţii (cerere substituită); 
➢ crearea şi administrarea propriului loc de muncă. 
Unitatea noastră acţionează în sensul creşterii nivelului de competenţă al absolvenţilor prin 

înfiinţarea ciclului superior al liceului (clasa a XII-a), specializarile „Tehnician în industria textilă” și 
”Tehnician mecanic de intreținere și reparații”, precum şi prin înfiinţarea claselor de învățământ 
profesional de 3 ani, în calificările „Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic” și ”Confecționer 
produse textile” (nivelul 3). S-a obţinut acreditarea pe nivelurile 3 si 4 în aceste calificări, întrucât în 
anul 2013 a absolvit prima promotie de liceu în calificarea ”Tehnician în industria textilă”, iar în anul 
2014 a absolvit prima promoție a învățământului profesional de 2 ani, calificarea ”Lăcătuș construcții 
metalice și utilaj tehnologic”, precum și 2 clase de liceu în calificările ”Tehnician mecanic pentru 
întreținere și reparații” și ”Tehnician în industria textilă”.De asemena, în 2016 au mai absolvit o clasă 
de învățământ profesional de 2 ani, calificarea ”Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic”, 
precum și 2 clase de liceu în calificările ”Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații” și 
”Tehnician în industria textilă”. In anul 2017 au absolvit o clasă deînvățământ profesional de 3 ani, 
calificarea ”Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic”, precum și 1 clasa de liceu în calificarea 
”Tehnician în industria textilă”.In anul 2018 au absolvit o clasă deînvățământ profesional de 3 
anicalificarea ”Confecționer produse textile”, precum și 1 clasa de liceu în calificarea ”Tehnician în 
industria textilă”. În anul 2019 au absolvit următoarele clase: 1 clasă învățământ profesional de 3 
ani, calificarea ”Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic”, o clasă de învățământ profesional 
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de 3 ani calificarea ”Confecționer produse textile”, precum și 1 clasa de liceu în calificarea 
”Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații”. În anul 2020 a absolvit 1 clasă învățământ 
profesional de 3 ani cu 10 elevi la calificarea ”Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic”, 10 
elevi la calificarea  ”Confecționer produse textile” . În anul 2021 a absolvit 1 clasă învățământ 
profesional de 3 ani cu 10 elevi la calificarea ”Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic”, 10 
elevi la calificarea  ”Confecționer produse textile” . În anul 2022 a absolvit 1 clasă învățământ 
profesional de 3 ani cu 6 elevi la calificarea  ”Confecționer produse textile” . 

 
 
 

 Date demografice 
 Populaţia comunei Bălţeşti şi a comunelor de unde unitatea noastră îşi recrutează populaţia 
şcolară seprezintă conform anexei 1 ( iulie 2007). 
 Comparativ cu anul 2005 se constată o scădere pe ansamblu a populaţiei, în special pe 
segmentul0 – 14ani, fapt care afectează în viitor populaţia şcolară.  
 Din evidenţele şcolilor de unde unitatea noastră îşi recrutează populaţia şcolară se remarcă 
o evoluţie aproximativ constantă a numărului previzionat de absolvenţi ai clasei a VIII – a pentru 
următorii 8 ani ( până în 2022 ). 
 Din anexa 2 se observă o evoluţie oarecum constantă pentru următorii 8 ani, cu un maxim la 
promoţia din 2019 şi un minim la promoţia din 2021. 
 Concluzii privind ÎPT: este necesară armonizarea planului de şcolarizare cu tendinţele 
demografice ale zonei si cele ale pietei muncii. 
 Transformarea unităţii noastre în Liceu tehnologic a fost considerată un avantaj, în sensul că 
absolvenţii claselor a VIII-a au optat întro măsură mai mare pentru unitatea noastră, cu atât mai 
mult cu cât s-a obţinut autorizarea de funcţionare pe nivelul liceal pentru ambele domenii de 
pregătire. De asemenea, învăţământul profesional de 3 ani după clasa a VIII – a poate constitui o 
alternativă pentru absolvenţii clasei a VIII – a care nu promovează examenul de Evaluare Naţională. 
  Incepand cu anul scolar 2019-2020 scoala noastra s-a transformat din Liceu Tehnologic in 
Scoala Profesionala cu profilele lăcătus constructii metalice si utilaj tehnologic, sudor și confectioner 
produse textile, ultima promotie de liceu absolvind in anul 2019. 
 
Principalele constatări din analiza evoluţiei la nivelul ocupaţiilor relevante pentru jud. 
Prahova 

       Profilul dominant al cererii de forţă de muncă pare să fie dat de următoarele domenii (în 
ordinea descrescătoare a numărului de locuri de muncă vacante la nivel regional):mecanică, 
electric, construcții, instalații și lucrări publice, industrie textilă şi pielărie, comerţ, economic, 
turism şi alimentaţie publica, protecția mediului, industrie alimentară, agricultură, fabricarea 
produselor din lemn, electromecanică.  

       Domenii cu dinamică pozitivă şi potenţial mare de absorţie pe piaţa muncii: comerţ, 
construcţii şi lucrări publice , turism şi alimentaţie publica, estetica şi igiena corpului 
omenesc, industrie textilă și pielărie– locuri de muncă în creştere, şomaj în scădere, balanţă 
locuri de muncă-şomeri pozitivă sau cu tendinţă de echilibrare. 

Industrie alimentară: se prefigurează chiar un deficit de forţă de muncă, în special pentru 
ocupaţiile din domeniul procesării cărnii, al prelucrării produselor lactate şi în cel al panificaţiei. 

Pentru domeniile mecanică, electric şi electromecanic se înregistrează un număr 
semnificativ de locuri de muncă vacante dar şi de şomeri. Raportul locuri de muncă-şomeri rămâne 
puternic deficitar, cu tendinţă de ameliorare.  

In domeniile industria textilă şi a pielăriei, fabricarea produselor din lemn se înregistrează o  
evoluţie, caracterizata prin creşterea moderata a locurilor de muncă în paralel cu scăderea 
şomajului, rezultând pentru ultimul an din interval o tendinţa de echilibrare . 

Evoluţia diferită a acestor domenii este prezentată mai jos şi sintetizată : 

Domeniul de 
pregătire - 

Tendinţă 
locuri 
muncă 
vacante 

Tendinţă 
şomeri 

Diferenţă 
locuri 

vacante-
şomeri 

Ocupaţii / grupe de ocupaţii relevante 
(prin nr. de locuri de muncă vacante 

în cadrul domeniului) 

Construcţii, ↓ ↓ (+) Zidari, Dulgheri, Zugravi, Instalatori, Constructori în beton 
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instalaţii şi lucr. 
publice 

armat şi asimilaţi, Mozaicari, Faianţari, Parchetari   
OBS. Sector caracterizat prin fluctuaţii sezoniere 

Comerţ ↓ ↓ (+) 
Vânzători, Agenţi comerciali şi mijlocitori de afaceri, Agenţi în 

activitatea financiară şi comercială 

Turism  şi 
alimentaţie 
publica 

↑ ↓ (+) 
Ospătari şi barmani, bucătari, patiserie, cofetari, cameriste şi 

însoţitori 

Industrie 
alimentară 

↔ ↓ (+) 
Măcelari şi alţi lucrători în prel. cărnii şi peştelui ; Operatori la 

maşinile de fabricare a pâinii, paste făinoase, prod. 
Patiserie ; Brutari 

Mecanică ↑ ↓ (+) 

• Constructori montatori structuri metalice; Conducător 
auto 

• Sudori autogeni 

• Lăcătuşi; mecanic auto 

• Operatori prelucrători la maşini unelte; Operatori la liniile 
de montaj automat 

Industrie textilă 
şi pielărie 

↑ ↑ (+) 

• Confecţioner produse textile 

• Tehnician în industria textilă 

• Tehnician designer vestimentar 

• Controlori de calitate 

Fabricarea 
prod.lemn 

↓ ↓ (+) 
- Meseriaşi şi lucrători în tratarea şi prelucrarea lemnului; 

Operatori la instalaţiile de prelucrare a lemnului şi 
fabricare a  hârtiei 

Electric ↔ ↓ (+) 
- Electricieni montatori şi reparatori de linii electrice 

aeriene şi subterane ; Electricieni în construcţii ;  
Electrician auto 

Electromecanică ↔ ↓ (-) 

- Electromecanici montatori şi reparatori de aparate şi 
echipamente electrice şi energetice;  Electromecanici 
montatori şi reparatori de instalaţii telegrafice şi 
telefonice; operatori la instalaţiile de producere a 
energiei şi tratare a apei 

 
Profilul tehnic a înregistrat evoluţii contradictorii, prin creşterea locurilor de muncă în 

paralel cu creşterea şomajului. Creşterea numărului de şomeri în ciuda creşterii locurilor de 
muncă vacante în cazul profilului tehnic ar putea ar avea drept cauză nepotriviri între exigenţele 
angajatorilor şi competenţele persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. 

Pentru profilul resurse naturale şi protecţia mediului nu se pot desprinde concluzii solide 
datorită numărului irelevant (mic) de înregistrări în evidenţele AJOFM atât în cazul locurilor de 
muncă vacante cât şi în cazul şomerilor, observându-se totuşi ca numărul de locuri de munca este 
sensibil mai mic decât cel al înregistrărilor în şomaj. 

Pentru şcoala postliceală, la  marea majoritate a domeniilor se constata o creştere 
cererii de forță de muncă calificată..Ca şi amploare a solicitărilor de forţa de munca se 
desprind  domeniile: informatică, servicii, sănătate şi asistenţă pedagogică, mecanică, 
construcții, instalații și lucrări publice– domenii cu dinamica pozitivă. Balanţa  locuri de 
muncă-şomeri are o tendinţa de echilibrare. 

Pentru învăţământul superior, dintre grupele de ocupaţii cu număr semnificativ de locuri 
de muncă vacante, se conturează ca având balanţă favorabilă locuri de muncă-şomeri, 
următoarele: ingineri mecanici, constructori, ingineri electronişti, în transporturi, 
poştă şi telecomunicaţii, specialişti în informatică, juriști, specialişti în administraţia 
publică şi cei din sistemul financiar-bancar. 
Structura proiecţiei cererii potenţiale pe domenii de pregătire în judeţul PRAHOVA(%) 

 

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

2020 (%) 

Agricultură 3,5 

Chimie industrială 2,5 

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 8 

Comerţ 10 
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Economic 8,5 

Electric 8 

Electromecanică 1 

Electronică şi automatizări 3 

Fabricarea produselor din lemn 3,5 

Industrie alimentară 3,8 

Industrie textilă şi pielărie 6,5 

Materiale de construcţii 1 

Mecanică 27 

Turism şi alimentaţie 6,5 

Protecţia mediului 6 

Tehnici poligrafice 0,2 

Estetica  şi igiena corpului omenesc 1 

 
În luna octombrie 2014 a avut loc programul ”Identificarea necesarului resurselor umane 

calificate pentru economia Județului Prahova, în perioada 2016-2025”, care urmărește 
asigurarea unui cadru cât mai eficient pentru planificarea pe termen mediu și lung a formării 
profesionale în invățământul preuniversitar, element de bază pentru:  

• fundamentarea planului de școlarizare,  

• organizarea cursurilor de reconversie profesională în strictă corelare cu necesitățile reale de 
resurse umane calificate de care va avea nevoie economia județului Prahova.  

• Programul a demarat la inițiativa Prefecturii Prahova, cu sprijinul următoarelor instituții: 

• Inspectoratul Școlar Județean Prahova 

• Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova 

• Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Prahova 

• Universitatea de Petrol și Gaze Ploiești 

• Camera de Comerț și Industrie Prahova  

• Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România Frăția – Filiala Prahova  

• Uniunea Generală a Industriașilor din România UGIR – Filiala Prahova  
Au fost aplicate chestionare unui număr de 445 de firme din județul Prahova, care aveau peste 

50 de angajați, și aveau domenii de activitate diverse. Rezultatele cercetării sunt cuprinse în 
graficele următoare: 
Necesarul resurselor umaneStudii / Nivel de calificare 

 

 

 

 

 

 

 
 
Necesarul resurselor umane/ domenii de calificare – proiecție până în 2025 
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PONDEREA LOCURILOR DE MUNCĂ PE DOMENII DE CALIFICARE PROFESIONALĂ – ANUL 
2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
LOCURI DE MUNCĂ / CALIFICĂRI PROFESIONALE 

Nivel 3  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Suma locurilor  

de muncă 
 2016-2025 

Industrie textilă și pielărie 2003 2033 1712 1322 1075 1031 1115 1038 1046 1105 13480 

Confecționer produse textile 1879 1926 1634 1220 1032 992 1056 994 1003 1051 12787 

Confecționer articole din piele și 
înlocuitori 35 41 34 43 17 10 15 14 15 17 241 

Tricoter - confecționer 21 21 19 19 24 24 19 19 19 19 204 

Marochiner 20 25 20 20       85 

Croitor îmbrăcăminte după 26 14 1 4 2 5 4 6 4 2 68 
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comandă 

 

 

Nivel 3  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Suma 

locurilor  

de muncă 

2016-2025 

Mecanică 1678 996 868 651 664 603 603 576 662 684 7985 

Sudor 253 192 156 137 126 132 142 131 154 156 1579 

Mecanic auto 244 206 197 87 100 80 93 96 102 120 1325 

Lăcățuș mecanic prestări servicii 160 137 109 115 162 99 98 90 92 92 1154 

Mașinist utilaje cale și terasamente 95 84 53 59 67 73 72 74 103 106 786 

Strungar 71 96 66 77 55 67 61 60 81 72 706 

Operator la mașini cu comandă 

numerică 397 62 66 22 18 10 10 2 4 0 591 

Tinichigiu vopsitor auto 72 68 70 25 16 17 17 21 21 23 350 

Frezor-rabotor-mortezor 59 38 28 23 28 24 15 23 22 28 288 

Mecanic utilaje și instalații în industrie 82 34 32 23 14 22 16 13 12 16 263 

Mecanic echipamente pentru foraj 

extracție 69 16 15 17 20 20 17 23 20 29 246 

Forjor-tratementist 16 16 16 21 15 20 16 16 17 16 169 

Constructor-montator de structuri 

metalice 25 13 13 13 10 8 8 8 8 8 114 

Lăcătuș construcții metalice și utilaj 

tehnologic 25 20 5 13 5 15 5 5 5 5 103 

 

 

Nivel 4 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Suma 
locurilor  

de muncă  
2016-2025 

Industrie textilă și pielărie 82 80 28 45 18 8 13 9 8 15 306 

Tehnician în industria textilă 26 30 28 38 16 8 8 9 8 8 179 

Tehnician designer vestimentar 56 50  7 2  5   7 127 

Mecanică 261 199 153 107 105 66 64 89 59 83 1186 

Tehnician mecanic pentru 

întreținere și reparații 191 136 95 60 54 50 44 63 47 58 798 

Tehnician metrolog 56 51 46 35 34 4 10 10 4 11 261 

Tehnician transporturi 11 9 10 10 13 10 8 11 6 6 94 

 
Concluzii privind ÎPT: este necesară proiectarea de clase in continuare pe nivelele 3 şi 4 

pentru domeniile de pregătiremecanică şi industrie textilă şi pielărie; din acest punct de vedere 
înfiinţarea învăţământului profesional pe lângă cel liceal  tehnologic poate conduce la răspunderea 
într-o mai mare măsură la cerinţele angajatorilor. 
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2.2. Analiza mediului intern 
 

2.2.1. Predarea şi învăţarea 
 La Scoala Profesionala, com.Bălţeşti sunt şcolarizaţi elevi in, pe nivelul 3 de calificare, 
invățământ profesional, calificarea profesională Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic, (1 
clase a X-a ), sudor (0.5 clasă a XI-a) și calificarea Confecționer produse textile (1 clasă a IX-a, si 
0.5 clasă a XI-a). Procesul instructiv – educativ se desfăşoară conform planurilor – cadru aprobate 
de MEN şi al planurilorde învăţământ. În învăţământul profesional, modulele de specialitate (teorie, 
laborator tehnologicşi instruirepractică ) ocupă 37% din totalul orelor la clasa a IX – a, 72% la clasa 
a X – a și 72% la clasa a XI – a. 
 În procesul instructiv-educativ se folosesc metode variate de predare-învăţare şi evaluare, 
accentul fiind pus pe învăţarea centrată pe elev. Se utilizează resurse materiale ca: videoproiector, 
calculator, tablă, flip-chart, planşe, machete, utilaje şi SDV-uri specifice domeniilor de pregătire. 
Evaluarea urmăreşte atingerea de către elevi a competenţelor din SPP, folosindu-se instrumente de 
evaluare diverse, cum ar fi: lucrarea practică, portofoliul, proiectul. 
 Practica elevilor de la învăţământul profesional sedesfăşoară în unitatea şcolară, alternând 
cu practica la agenţi economici de profil, urmărindu-se atingerea rezultatelor învățării: „Pregătirea 
pentru integrarea la locul de muncă” şi „Tranziţia de la şcoală la locul de muncă”. 

Reânfiinţarea învăţământului profesional a mărit ponderea disciplinelor de specialitate şi a 
instruirii practice în comparaţie cu învăţământul liceal, astfel încât rezultatele învățării din SPP să fie 
atinse în mod corespunzător. 

Puncte tari: 

• ofertă educaţională adaptată la nevoile de formare identificate pe piaţa muncii; 

• interes pentru realizarea unui învăţământ de calitate şi preocuparea permanentă pentru 
utilizarea metodelor active de învăţare; 

• utilizarea în lecţii a unei diversităţi de resurse didactice; 

• imparţialitate şi promovarea egalităţii şanselor faţă de elevi; 

• adaptarea lecţiilor la nevoile elevilor; 

• încurajarea productivităţii, angajamentului, concentrării şi eforturilor elevilor; 

• încurajarea învăţării centrate pe elev; 

• utilizarea de strategii didactice diverse pentru a răspunde stilurilor individuale de învăţare 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. 
Puncte slabe: 

• implicare insuficientă a unor cadre didactice în activitatea extracurriculară. 

• desfăşurarea unor cursuri după metode tradiţionale de învăţare 
 

2.2.2. Resurse didactice 
 

INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE 
 

a) Scoala Profesionala, com.– unitate cu personalitate juridică: 
Nr. 
crt. 

Tipul de spaţiu Număr 
spaţii 

Suprafaţă (mp) 

1. Săli de clasă /grupă 7 48,00 

2. Cabinete 2 49,80 

3. Laboratoare 3 50,73 

4. Ateliere 2 46,00 

5. Sală şi / sau teren de educaţie fizică şi sport Teren sport 4500 

6.  Spaţii de joacă  - - 
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 Unitatea funcţionează într-un singur schimb, durata orei de curs/ activităţilor didactice fiind 
45 minute la invatamant primar si de 50 minute la invatamant gimnazial şi profesional, iar a pauzelor 
fiind de 5 minute intre ore . 
 
b) Şcoala cu cls. I – VIII Podenii Vechi – structură: 

Nr. 
crt. 

Tipul de spaţiu Număr 
spaţii 

Suprafaţă (mp) 

1. Săli de clasă /grupă 10 48,00 

2. Cabinete 1 49,80 

3. Laboratoare 1 50,73 

4. Ateliere 0 46,00 

5. Sală şi / sau teren de educaţie fizică şi sport Terensport 4500 

6.  Spaţii de joacă  - 1500 

 
 Unitatea funcţionează într-un singur schimb, durata orei de curs/ activităţilor didactice fiind 
de 50 minute,  iar a pauzelor pentru activităţile recreative fiind de 5 minute. 

 
INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE 
a) Scoala Profesionala, com.– unitate cu personalitate juridică: 

Nr. 
crt. 

Tipul de spaţiu Număr 
spaţii 

Suprafaţă (mp) 

1. Bibliotecă şcolară / centru de informare şi 
documentare 

Nu  

2. Sală pentruservit masa Nu  

3. Dormitor  Nu  

4. Bucătărie Nu  

5. Spălătorie  Nu  

6. Spaţii sanitare 7 Aprox. 70 

7. Spaţii depozitare materiale didactice 2 9,82 

 
b) Şcoala cu cls. I – VIII Podenii Vechi – structură: 

Nr. 
crt. 

Tipul de spaţiu Număr 
spaţii 

Suprafaţă (mp) 

1. Bibliotecă şcolară / centru de informare şi 
documentare 

Nu  

2. Sală pentruservit masa Nu  

3. Dormitor  Nu  

4. Bucătărie Nu  

5. Spălătorie  Nu  

6. Spaţii sanitare 8 Aprox. 70 

7. Spaţii depozitare materiale didactice 2 9,82 

 
INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE 
 

a) Scoala Profesionala, com.– unitate cu personalitate juridică: 
Nr. 
crt. 

Tipul de spaţiu Număr 
spaţii 

Suprafaţă (mp) 

1. Secretariat 1 11,76 

2. Spaţiu destinat echipei manageriale 1 11,76 

3. Contabilitate Nu  

4. Casierie Nu  

5. Birou administraţie Nu  

6.  Cancelarie 2 11,76 

7. Cameră „corn şi lapte” 1 11,76 
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b) Şcoala cu cls. I – VIII Podenii Vechi – structură: 
Nr. 
crt. 

Tipul de spaţiu Număr 
spaţii 

Suprafaţă (mp) 

1. Secretariat 1 11,76 

2. Spaţiu destinat echipei manageriale 1 11,76 

3. Contabilitate Nu  

4. Casierie Nu  

5. Birou administraţie Nu  

6.  Cancelarie 2 11,76 

7. Cameră „corn şi lapte” 1 11,76 

 
Din punct de vedere al dotării materiale se pot prezentau rmătoarele: 
- 1atelier mecanic dotat cu 15 posturi de lucru (bancuri de lăcătuşerie, menghine, truse 

complete de lăcătuşerie), 1 strung, 1 maşină de îndoit cucilindri, 3 aparate de sudură, 2 
ghilotine cu pedală, 2 maşini de găurit fixe, polizoare de banc, maşini de frezat portabile, 
maşini de raşchetat portabile, maşini de găurit portabile, polizoare flexibile, etc.; atelierul 
funcţionează într-o hală în care mai sunt instalate echipamente pentru nivelul 3 de 
pregătire pentru calificările « Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic » 

- 1 laborator tehnologic, având dotare: 2 bancuri de lăcătuşerie, menghine, truse complete 
de lăcătuşerie, instrumente de măsură, planşe ş imachete; 

- 1atelier detextile - pielărie, având dotare: 10 maşini de cusut universale, 1 maşină de 
tricotat rectilinie, 1 maşină de cusut piele, 1 maşină de surfilat, 1 maşină de cusut 
butoniere, etc. 

- aparate de laborator pentru determinarea rezistenţei firelor şi a altor caracteristici ale 
acestora; 

- 1 laborator de chimie – fizică; 
-   1 cabinet IT dotat prin programul PHARE TVET RO – 2003 cu 1 server şi 24 staţii de 

lucru. 
- echipamente pentru nivelul 3 de pregătire pentru calificarea « Confecţioner produse 

textile ». 
La Şcoala cu cls. I – VIII Podenii Vechi (structură) funcţionează 1 laborator de chimie – fizică 

şi 1 cabinet IT dotat prin programul SEI cu 1 server şi 15 staţii de lucru. 
În urma derulării programului PHARE TVET RO - 2003, Liceul Tehnologic Bălţeşti a fost 

extins cu 3 săli având destinaţie de ateliere şi laboratoare, au fost introduse grupurile sanitare în 
şcoală, a fost reabilitat corpul de clădire existent (5 săli) şi au fost primite echipamente pentru 
domeniile Mecanică şi Industrie textilă şi pielărie. Deasemenea, majoritatea cadrelor didactice a 
participat la formări continue în cadrul acestui program. 

Un al doilea corp de şcoală este în curs de extindere cu 2 săli având destinaţie de ateliere 
(mecanic şi textile), finanţare a acestei investiţii făcându-se cu fonduri MEN, cu sprijinul ISJ 
Prahova.  
 Pentru instalarea echipamentelor mari (Foarfecă ghilotină, Abkant, Compresor, Electropalan, 
Instalaţie de sudură oxy-acetilenică, Ferăstrău mecanic cu panglică, etc.) a fost finalizată 
construcţia unei hale cu dimensiunile 8 x 15 x 3,5 m, cu sprijinul Consiliului Local Bălţeşti. 
 In vacanța de vară a anului 2017  s-a realizat reabilitarea spațiilor de învățământ de la Liceul 
Tehnologic, com. Bălțești și a fost finalizată clădirea grădiniței din Bălțeșticu sprijinul Primăriei 
Bălțești și cu finanțare de la Bugetul local, iar in vacanta de vara 2019 si 2020 s-a realizat 
reabilitarea spațiilor de învățământ de la Școala Profesională, com. Bălțești si la Scoala Gimnaziala 
Podenii Vechi in intervalul 2021-2022. 

 
Numărul de elevi raportat la 1 cadru didactic a fost în anul şcolar 2019–2020 (vezi anexa 10): 
- la nivel preşcolar: 19,25. 
- la ciclul primar: 17,33 
- la ciclul gimnazial: 7,875 
- la Școala Profesională: 6,18  

În anul şcolar 2019-2020 la nivel de unitate şcolară, numărul mediu de elevi raportat la 1 cadru 
didactic a fost de  10,4. 
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Numărul de elevi raportat la 1 cadru didactic a fost în anul şcolar 2020–2021 (vezi anexa 10): 
- la nivel preşcolar: 15,75. 
- la ciclul primar: 17,88 
- la ciclul gimnazial: 5,75 
- la Școala Profesională: 9,16 

În anul şcolar 2020-2021 la nivel de unitate şcolară, numărul mediu de elevi raportat la 1 cadru 
didactic a fost de  9,84. 
Numărul de elevi raportat la 1 cadru didactic a fost în anul şcolar 2021–2022 (vezi anexa 10): 
- la nivel preşcolar: 19,66. 
- la ciclul primar: 17,10 
- la ciclul gimnazial: 5,35 
- la Școala Profesională: 9,60 

În anul şcolar 2021-2022 la nivel de unitate şcolară, numărul mediu de elevi raportat la 1 cadru 
didactic a fost de  9,65. 
Numărul de elevi raportat la 1 cadru didactic a fost în anul şcolar 2022–2023 (vezi anexa 10): 
- la nivel preşcolar: 19,66. 
- la ciclul primar: 17,10 
- la ciclul gimnazial: 6,81 
- la Școala Profesională: 8,00 

În anul şcolar 2022-2023 la nivel de unitate şcolară, numărul mediu de elevi raportat la 1 cadru 
didactic a fost de  11,05. 
 

 
Puncte tari: 

 - spatii proprii (ateliere şi laboratoare) pentru desfăsurarea instruirii practice în domeniile 
„Mecanica” şi „Industrie textilă şi pielarie”,construite prin fonduri Phare; 

 - mobilier nou în toate sălile de clasă; 
 - conectare la Internet wireless; 

Puncte slabe: 
 - spaţiu şcolar insuficient, activitatea de sfăşurându-se în laboratoare și la orele de cultură 
generală; 
 - lipsa unui cabinet de consiliere şi orientare şcolară şi profesională; 
 - lipsa unei săli de sport. 

 
2.2.3. Rezultatele elevilor 
Elevi şcolarizaţi în unitatea de învăţământ (Anexa 3): 

 
 
Numǎrul de elevi pe cicluri de învǎţǎmânt (anexa 3): 
a)Ciclul primar cuprinde 10 clase (incluzând şi Şcoala cu cls. I – VIII Podenii Vechi – structură): 
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- Pregătitoare -inscrisi- 20 elevi, respectiv 9 elevi 

- Clasa I -inscrisi- 25 elevi, respectiv 12 elevi 

- Clasa a II - a - inscrisi- 21 elevi, respectiv 12 elevi 

- Clasa a III - a - inscrisi- 24 elevi, respectiv 12 elevi 

- clasa a IV - a - inscrisi-17 elevi, respectiv 12 elevi 

 
b)Ciclul gimnazial cuprinde 7 clase (incluzând şi Şcoala cu cls. I – VIII Podenii Vechi – structură): 

- clasa a V – a - inscrisi 19 elevi, respectiv 19 elevi 

- clasa a VI- a - inscrisi 18 elevi 

- clasa a VII – a - inscrisi 16 elevi, respectiv 14 elevi 

- clasa a VIII – a - inscrisi 20 elevi, respectiv 16 elevi 

 
c)Învățământul profesional cuprinde 3 clase: 
 

1 clasa a IX–a A (Confecţioner produse 
textile) 

cu un efectiv de 15 elevi; 

1 clasa a X–a A (Lăcătuş construcţii 
metalice şi utilaj tehnologic) 

cu un efectiv de 14 elevi; 

0,5 clasa a XI–a A (Sudor) 
cu un efectiv de 10 elevi; 

0.5 clasa a XI–a  (Confecţioner produse 
textile) 

cu un efectiv de 10 elevi; 

 

Rata abandonului şcolar pe niveluri de învăţământ, în anul şcolar 2018-2019 (Anexa 7). 

- la ciclul primar: 0% 
- la ciclul gimnazial: 0% 
- la liceu: 0% 
- la școala profesională: 0%  

La nivel de şcoală rata abandonului a fost de 0%. 

Rata abandonului şcolar pe niveluri de învăţământ, în anul şcolar 2019-2020 (Anexa 7). 

- la ciclul primar: 0% 
- la ciclul gimnazial: 0% 
- la liceu: 0% 
- la școala profesională: 0%  

La nivel de şcoală rata abandonului a fost de 0%. 

Rata abandonului şcolar pe niveluri de învăţământ, în anul şcolar 2020-2021 (Anexa 7). 

- la ciclul primar: 0% 
- la ciclul gimnazial: 0% 
- la liceu: 0% 
- la școala profesională: 0%  

La nivel de şcoală rata abandonului a fost de 0%. 
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Rata de promovare pe niveluri de învăţământ (Anexa 6) 
În anul şcolar 2018 – 2019 rata de promovare a fost: 

- la ciclul primar:  95,23 % 
- la ciclul gimnazial: 97.36 % 
- la liceu: 80 % 
- la școala profesională: 90,80 % 

La nivel de şcoală rata de promovare a fost de  91.51 %. 
Rata de promovare pe niveluri de învăţământ (Anexa 6) 
În anul şcolar 2019 – 2020 rata de promovare a fost: 

- la ciclul primar:  95,74 % 
- la ciclul gimnazial: 96.72 % 
- la scoala profesională:  87,14 % 

La nivel de şcoală rata de promovare a fost de  94.67 %. 
Rata de promovare pe niveluri de învăţământ (Anexa 6) 
În anul şcolar 2020 – 2021 rata de promovare a fost: 

- la ciclul primar:  88,07 % 
- la ciclul gimnazial: 96.49 % 
- la scoala profesională:  83,63 % 

La nivel de şcoală rata de promovare a fost de  89.39 %. 
Rata de promovare pe niveluri de învăţământ (Anexa 6) 
În anul şcolar 2021 – 2022 rata de promovare a fost: 

- la ciclul primar:  95,33% 
- la ciclul gimnazial: 98.19 % 
- la scoala profesională: 75 % 

La nivel de şcoală rata de promovare a fost de 93.48 %. 
 

Evoluţia ratei de succes  
În anul şcolar 2017-2018, rezultatele elevilor la examenele de absolvire au fost următoarele : 

- la examenul de certificare a competenţelor profesionale – calificărea-Tehnician in 
industria textilă nivelul 4, procentul de promovabilitate a fost de 100%. 

- la examenul de certificare a calificării profesionale – calificarea: Lăcătuş construcţii 
metalice şi utilaj tehnologic nivelul 3 şi calificarea Confectioner produse textile, procentul 
de promovabilitate a fost de 100%. 

În anul şcolar 2018-2019, rezultatele elevilor la examenele de absolvire au fost următoarele : 
- la examenul de certificare a competenţelor profesionale – calificărea-Tehnician mecanic 

de intretinere si reparatii, nivelul 4, procentul de promovabilitate a fost de 100%. 
- la examenul de certificare a calificării profesionale – calificarea: Lăcătuş construcţii 

metalice şi utilaj tehnologic nivelul 3 şi calificarea confectioner produse textile, procentul 
de promovabilitate a fost de 100%. 

În anul şcolar 2019-2020, rezultatele elevilor la examenele de absolvire au fost următoarele : 
- la examenul de certificare a calificării profesionale – calificarea: Lăcătuş construcţii 

metalice şi utilaj tehnologic nivelul 3 şi calificarea confectioner produse textile, procentul 
de promovabilitate a fost de 100%. 

În anul şcolar 2020-2021, rezultatele elevilor la examenele de absolvire au fost următoarele : 
- la examenul de certificare a calificării profesionale – calificarea: Lăcătuş construcţii 

metalice şi utilaj tehnologic nivelul 3 şi calificarea confectioner produse textile, procentul 
de promovabilitate a fost de 100%. 

În anul şcolar 2021-2022, rezultatele elevilor la examenele de absolvire au fost următoarele : 
- la examenul de certificare a calificării profesionale – calificarea confectioner produse 

textile, procentul de promovabilitate a fost de 100%. 
 
 

Rezultate obţinute de elevi in anul scolar 2021-2022: 
ACTIVITĂŢI  EXTRACURRICULARE : 
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• Concursul Naţional Eurojunior-Etapa I: elevii clasei a IV-a -înv. Roșu Corina , elevii clasei a II-a-

înv. Săraru Claudia- Şcoala Profesională, Comuna Bălțești; 

• Concursul de creație artistico-plastică „Frumusețile patriei –Tradiții și obiceiuri românești”-clasa 

a III-a, Prof. Înv. Primar Bîndac Emilia-Școala Gimnazială Podenii-Vechi; 

• Proiectul cu Tema ,,Aproape de Eminescu”, desfășurat în perioada 10-14.01.2022  și prezentat on-

line în cadrul comisiei  metodice a învățătorilor. Participanți: elevii claselor a II-a și a IV-a, înv. 

Săraru Claudia și Roșu Corina; 

• Concurs interdisciplinar județean ,, Să ne întrecem în cunoștințe!”- organizat de Școala Gimnazială 

Podenii-Noi, participanți- elevii clasei a IV-a  -înv Ioniță Andreea; elevii clasei a III-a –înv. Bîndac 

Emilia (Școala Gimnazială Podenii-Vechi); elevii clasei I-Vasiloiu Iulia (Școala Profesională 

Bălțești); 

• Proiectul educațional „Caragiale între trecut, prezent și .... viitor”- Înv. Bândac Emilia- clasa a III-a- 

Școala Gimnazială Podenii-Vechi; 

• Proiect educațional de voluntariat și incluziune socială -,,Împarte, educă, donează” Înv. Bândac 

Emilia- clasa a III-a ,Școala Gimnazială Podenii-Vechi; 

• Proiect SETS- cadre didactice, elevi de la clasele Pregătitoare-înv. Oprea Raluca , a III-a-înv. Bîndac 

Emilia, a IV-a-Înv. Ioniță Andreea   de la Școala Gimnazială Podenii-Vechi; clasa Pregătitoare-înv. 

Badea Gabriela, clasa II-a-înv. Săraru Claudia, clasa a III-a-înv. Tatu Mădălina, clasa a IV-a –

înv.Roșu Corina de la Școala Profesională Bălțești; 

• Concursul international Discovery- Anton  Steluţa – Clasa I – Şcoala Gimnazială Podenii-Vechi 

clasa a III-a-înv. Bîndac Emilia de la Școala Gimnazială Podenii-Vechi; 

• CONCURS INTERDISCIPLINAR JUDETEAN ,,Hai și tu pe Tărâmul cunoașterii!- organizat 

de Școala Profesională , Bălțești .Participanți: cadre didactice, elevi de la clasele Pregătitoare-înv. 

Oprea Raluca, clasa I-înv. Anton Steluța, clasa a II-a-înv. Stan Georgiana, clasa a III-a-înv. Bîndac 

Emilia, a IV-a-Înv. Ioniță Andreea   de la Școala Gimnazială Podenii-Vechi; clasa Pregătitoare-înv. 

Badea Gabriela, clasa I-înv. Vasiloiu Iulia, clasa II-a-înv. Săraru Claudia, clasa a III-a-înv. Tatu 

Mădălina, clasa a IV-a –înv.Roșu Corina de la Școala Profesională Bălțești 

• Realizarea subiectelor pentru concursul județean ,,Hai și tu pe Tărâmul cunoașterii!”de către 

toate cadrele didactice de la învățământul primar de la Școala Gimnazială Podenii-Vechi și de la 

Școala Profesională Bălțești; 

• Concursul Comper-Semestrul I și al II-lea-noiembrie/martie 2022- Participanți: cadre didactice, elevi 

de la clasele a IV-a-Înv. Ioniță Andreea de la Școala Gimnazială Podenii-Vechi; clasa Pregătitoare-

înv. Badea Gabriela, clasa I-înv. Vasiloiu Iulia, clasa II-a-înv. Săraru Claudia, clasa a III-a-înv. Tatu 

Mădălina, clasa a IV-a –înv.Roșu Corina de la Școala Profesională Bălțești; 

• Proiect ARES´EL- Participanți: părinți, cadre didactice, elevi de la clasele a II-a-înv. Săraru Claudia, 

clasa a III-a-înv. Tatu Mădălina, clasa a IV-a –înv.Roșu Corina de la Școala Profesională Bălțești 

• Concursul ”Micii  Olimpici”-elevii clasei I, înv . Anton Steluța de la Școala Gimnazială Podenii-

Vechi 

      În urma participării la numeroasele concursuri și proiecte elevii și cadrele didactice au obținut 

premii, diplome de participare și adeverințe necesare completării portofoliului personal. 

 

Programe artistice, serbări şcolare, activităţi : 

Semestrul I 
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• Septembrie 2021- „Ziua Educației”-Toate cadrele didactice-activități specifice zilei, ,,Clasa 

noastră, elevii clasei I, înv. Anton Steluța; 

• Octombrie 2021-“Toamnă, Doamnă ruginie”- clasa a II-a, înv. Săraru Claudia; A venit Toamna, 

clasa a III-a, înv. Tatu Mădălina; 

• Noiembrie 2021- ,,1 Decembrie, Ziua Națională a României” -toate cadrele didactice ( programe 

artistice, montaje literar-artistice, expoziţie, ateliere de creație, colaje) 

• Decembrie 2021- “Ghetuţa lui Moş Nicoale”-toate cadrele didactice 

• Decembrie 2021- „Vine Moș Crăciun?” toate cadrele didactice (serbări)  

 

Semestrul al II-lea 

 

• Ianuarie 2022 - “Luceafărul poeziei românești”; ,,Aproape de Eminescu”, activitate susținută 

împreună cu elevii, în cadrul Proiectului ,,15 ianuarie 2022-Ziua Culturii Române”, organizat de 

Casa de Cultură I.L.Caragiale, Ploiești, Prahova; Cadre didactice implicate: Roșu Corina, Săraru 

Claudia; elevii claselor a II-a și a IV-a de la Școala Profesională, Comuna Bălțești; ,,Eminescu - 

poet național” (moment artistic)- clasa pregătitoare -înv. Badea Gabriela; ,,Eminescu- Luceafarul 

poeziei românești” -clasa a IV-a-înv. Ioniță Andreea  

• 24 Ianuarie-Unirea Principatelor Române-Proiect (activități artistico-plastice, cântece și poe-zii, 

povești și legende)-toate cadrele didactice, elevii claselor P, I-IV; 

• Activități permanente: Proiect ,,Educație rutieră, educație pentru viață”–clasa I, înv. Anton 

Steluța( ian.-iunie2022);,,ABC- ul educației rutiere (activitate practică)-clasa pregătitoare-înv. 

Badea Gabriela și ,,Ce este violența”; ,,Anchete asupra violenței în școală”-elevii cls. a II-a și a 

IV-a, înv. Săraru Claudia, Roșu Corina; „Școală fără  bullying!” , „ Spunem <<nu>> violenței în 

școală!”-clasa a III-a, înv. Bîndac Emilia, ,,Noi spunem STOP violentei”-clasa a IV-a, înv. Ioniță 

Andreea; „Acționează inteligent, nu violent!”, clasa a IV-a-înv. Roșu Corina; ,, Fără ură, cu 

toleranță: Drepturile copiilor “-Tema  activității: Anti-bullying (ianuarie 2022)-clasa I, înv.Anton 

Steluța;  

• Februarie: Ziua Națională a lecturii-15 februarie: O carte citită, o comoară descoperită” 

Participanți-Toate cadrele didactice, elevii claselor pregătitoare-IV ; 

• Martie: ,,Pentru mama mea cea dragă”-Proiect serbare școlară online, expoziție cu vânzare de 

mărțișoare, realizare de mărțișoare, felicitărei, tablouri, etc),  participanți: elevii cls P-I,IV, toate 

cadrele didactice de la școala Profesională, com. Bălțești, Școala Gimnazială Podenii-Vechi 

•  ,,Poliția văzută prin ochii  de copii”-Expoziție de desene-activitate realizată în colaborare cu I. 

P.J. Prahova; participanți elevi de la clasele I-IV, cadre didactice de la școala Profesională, com. 

Bălțești, Școala Gimnazială Podenii-Vechi 

• Aprilie: „Hristos a Înviat!”.-activități tematice, participanți- elevi de la clasele C.P.,I-IV, cadre 

didactice de la școala Profesională, com. Bălțești, Școala Gimnazială Podenii-Vechi; clasa a III-a 

, înv. Bîndac Emilia -Activitate de Paște-,,micii bucătari, în prag de sărbătoare”; Excursie la 

mânăstirea Ianculești; participanți: elevii claselor pregătitoare și a III-a, înv. Oprea Raluca, 

Bîndac Emilia; Proiect ,, Ziua Pământului: ,,Focul - efecte benefice/ efecte distructive” 

(prezentare Power Point); ,,Pământul e în mâinile noastre” ( activitate practică)-clasa 

pregătitoare, înv. Badea Gabriela. 
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• Mai: Excursie pe ruta Bălțești-Râșnov-Brașov, organizată de Primăria Comunei Bălțești; 

participanți: elevi, cadre didactice; Spectacole de teatru susținute de către actorii de la ,,Teatrul 

Ancuța” participanți: părinți, elevi, cadre didactice 

• Iunie: ,,1 iunie- desene pe asfalt și întreceri sportive în aer liber”, participanți: elevii claselor P-

IV, toate cadrele didactice; Excursie pe ruta Bălțești-Vidraru, participanți: elevi, cadre didactice; 

Ziua Înălțării și Ziua Eroilor Neamului Românesc- participanți: elevi, toate cadrele didactice; 

• Serbări dedicate  finalului de an școlar,  participanți: elevi, toate cadrele didactice; 

• Excursie pe ruta Bălțești-București, organizată și sponsorizată de Primăria Comunei Bălțești; 

participanți: elevi, cadre didactice. 

 
Inserţia socio-profesională a absolvenţilor şcolii: 

Din 23 absolvenți ai clasei a XII-a promoția 2015,1 absolvent este student al UPG Ploiesti, 4 
absolventi s-au angajat și 2 urmează studiile postliceale, 1urmează cursuri de calificare in domeniul 
informaticii , restul fiind in căutarea unui loc de muncă. 

Din 17 absolvenţi ai clasei a XII – a, promoţia 2016, calificarea Tehnician mecanic pentru 
intreținere și reparații 4 s-au angajat, 4 au plecat în străinătate, iar 9 se află în căutarea unui loc de 
muncă. 

Din 13 absolvenţi ai clasei a XII – a, promoţia 2016, calificarea Tehnician în industria textilă 
4 s-au angajat, 1 a plecat în străinătate, iar 8 se află în căutarea unui loc de muncă. 

Din 16 absolvenţi ai clasei a XI – a învăţământ profesional de 2 ani, promoţia 2016, 
calificarea Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic 3 continuă studiile în ciclul superior al 
liceului, 5 s-au angajat, 1 a plecat în străinătate, iar 7 se află în căutarea unui loc de muncă. 

Din 21 absolvenţi ai clasei a XI – a învăţământ profesional de 3 ani, promoţia 2017, 
calificarea Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic 4 continuă studiile în ciclul superior al 
liceului, 5 absolventi s-au angajat, 5 s-au inscris la agenția de șomaj iar 7 sunt in căutarea unui loc 
de muncă. 

Din 15 absolvenţi ai clasei a XII – a, promoţia 2017, calificarea Tehnician în industria textilă 
4 s-au angajat, 1 a plecat în străinătate,4 s-au angajat, iar 6 se află în căutarea unui loc de muncă. 

Din 20 absolvenţi ai clasei a XII – a, promoţia 2018, calificarea Tehnician în industria textilă 
3 s-au angajat, 6 a plecat în străinătate,1 urmeaza cursuri postliceale, 1urmeaza cursuri de 
recalificare, iar 9 se află în căutarea unui loc de muncă. 

Din 16 absolventi ai invatamantului profesional,promoţia 2018, calificarea – confectioner 
produse textile, 4 s-au angajat in diferite domenii, 10 sunt in căutarea unui loc de muncă, iar 1este 
plecat in strainatate. 

Din 8 absolventi ai invatamantului liceal, promoţia 2019, calificarea –tehnician mecanic de 
intretinere si reparatii 3 s-au angajat in diferite domenii, 5 sunt in căutarea unui loc de muncă. 

Din 17 absolventi ai invatamantului profesional,promoţia 2019, calificarea –lacatus 
constructii metalice si utilaj tehnologic, 5 s-au angajat in diferite domenii, 12 sunt in căutarea unui 
loc de muncă. 

Din 10 absolventi ai invatamantului profesional, promoţia 2019, calificarea –confectioner 
produse textile, 2 s-au angajat in diferite domenii, 8 sunt in căutarea unui loc de muncă. 

 
Din 14 elevi ai invatamantului profesional, clsa a XI-a A, promoţia 2020 calificarea –lacatus 

constructii metalice si utilaj tehnologic au absolvent 13, 3 s-au angajat in diferite domenii, 10 sunt in 
căutarea unui loc de muncă, iar 1 continua scoala la cursuri serale. 

 
Din 16 absolventi ai invatamantului profesional, promoţia 2020 calificarea –confectioner 

produse textile, 2 s-au angajat in diferite domenii, 14 sunt in căutarea unui loc de muncă si 3 is 
continua studiile prin cursuri de calificare sau cursuri seral liceu. 
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Din 10 elevi ai invatamantului profesional, clsa a XI-a A, promoţia 2021 calificarea –lacatus 
constructii metalice si utilaj tehnologic au absolvent,  7 au absolvit scoala, 4 s-au angajat in diferite 
domenii, iar  2 sunt in căutarea unui loc de muncă 1 absolvent a plecat in strainatate. 

 
Din 10 elevi ai invatamantului profesional, promoţia 2021 calificarea –confectioner produse 

textile, au absolvit 9 elevi, 2 s-au angajat in diferite domenii si continua cursurile serale, 3 sunt in 
căutarea unui loc de muncă si 2 isi continua studiile prin cursuri de calificare sau cursuri seral liceu, 
iar 1 elev este angajat intrun alt domeniu. 

 
Din 13 elevi ai invatamantului profesional, promoţia 2022 calificarea – confectioner produse 

textile, au absolvit 6 elevi, 2 s-au angajat in diferite domenii,1 este plecat in străinătate, 4 sunt in 
căutarea unui loc de muncă şi 6 repetă clasa a XI-a. 

 
 

2.2.4. Informarea, consilierea şi orientarea elevilor 
 Informarea, consilierea şi orientarea elevilor se efectuează atât de către coordonatorul 

proiectelor şi programelor educative şcolare şi extraşcolare, cât şi de către responsabilul comisiei 
de orientare şcolară şi profesională. Aceste activităţi de consiliere au ca grup ţintă elevii claselor 
terminale (a VIII – a, a X- a şi a XI-a). Deasemenea, toţi diriginţii efectuează activităţile de consiliere 
la clasele respective, atâtla orele de dirigenţie şi şedinţele cu părinţii cât şi prin discuţii individuale şi 
colective cu elevii şi părinţii acestora. La clasele de învățământ profesional, se desfășoară ore de 
Consiliere și orientare profesională, în mod separat de orele de dirigenție. 

 
Puncte tari: 
  - parteneriat cu agenţi economici, Poliţie, Consiliul Local, pentru a furniza consiliere şi 
orientare privind cariera; 
  - un număr de 5 cadre didactice au absolvit cursul de „Consiliere şi orientare” din cadrul 
CCD Prahova; 
 - experienţa în producţie a profesorilor ingineri şi a maiştrilor-instructori, care conduce la o 
bună orientare în plan profesional; 
 - derularea proiectului strategic POSDRU/90/2.1/S/63840: "Monitorizarea inserţiei 
absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic pe piaţa muncii"; 
           -   un numar de 12 cadre didactice au absolvit cursul de predare online Digital Nation si 
Metodica predarii online. 
 
Puncte slabe: 
 - nu există consilier şcolar şi nici cabinet de consiliere şcolară şi profesională; 
 - nu toţi profesorii se implică în activitatea de îndrumare şi consiliere a elevilor: 
 - numărul mic al părinţilor care menţin o legătură permanentă cu şcoala. 

 
 

2.2.5. Calificări şi curriculum  
 În anul şcolar 2022 – 2023 unitatea noastră şcolarizează elevi pe următoarele domenii şi 
calificări profesionale la învăţământul profesional de 3 ani: 

- 1 clasă a IX – a calificarea profesională Confecționer produse textile 15 elevi; 
- 1 clasă a X – a calificarea profesională Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic: 14 
elevi; 
- 0,5 clasă a XI-a calificarea profesională Confecționer produse textile: 10 elevi. 
- 0.5 clasă a XI-a calificarea profesională Confecționer produse textile: 10 elevi. 

 
 Evoluţia seriilor de elevi cuprinşi în IPT ( vezi anexa16) recomandă păstrarea calificărilor 
pentru anul şcolar 2021 – 2022, iar în perspectivă pentru 2022-2023 se va modifica calificarea la 
domeniul mecanic pentru clasa a IX-a in sudori, o meserie foarte căutată pe piața muncii. 
 

Lista CDS şi CDL în anul şcolar 2022-2023: 
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LISTA CDS PENTRU ANUL ŞCOLAR 2022/2023          

Școala Profesională, com. Bălțești                                                            

Nr. 

crt 

Aria curriculară Disciplina/denumirea 

opţionalelor 

Tip 

opțional 

Clasa Numele cadrului 

didactic care 

susține optionalul/ 

data aprobarii 

1 Limba si comunicare Limba romana-Lectura ca 

abilitate de viata 

national VIII Catargiu Mihaela 

2 Limba si comunicare Limba romana-Tainele 

textului literar 

national VII Catargiu Mihaela 

4 Limba si comunicare Limba romana-Universul 

magic al povestilor 
la nivelul 

ariei 

curriculare 

V Sandu Daniela 

5 Limba si comunicare Limba romana-S.O.S. 

Ortografia 
la nivelul 

ariei 

curriculare 

VI Sandu Daniela 

6 Limba si comunicare Limba romana-Tainele 

textului literar 
la nivelul 

ariei 

curriculare 

VI Sandu Daniela 

10 Limba si comunicare Limba engleza-English 

together 
la nivelul 

ariei 

curriculare 

I Catargiu Mihaela 

12 Limba si comunicare Limba engleza-English 

adventure 
la nivelul 

ariei 

curriculare 

III Catargiu Mihaela 

13 Limba si comunicare Limba engleza-Let’s have fun la nivelul 

ariei 

curriculare 

IV Catargiu Mihaela 

15 Limba si comunicare Limba franceza-Le francais 

par la chanson 
la nivelul 

ariei 

curriculare 

V Predoiu Cristina 

16 Limba si comunicare Limba franceza-Le francais 

par la chanson 
la nivelul 

ariei 

curriculare 

VII Predoiu Cristina 

17 Matematica si stiinte Matematica-Complemente de 

matematica 
la nivelul 

ariei 

curriculare 

VI Bodeanu Claudia 

18 Matematica si stiinte Matematica-Complemente de 

matematica 
la nivelul 

ariei 

curriculare 

VIII Bodeanu Claudia 

19 Matematica si stiinte Matematica + la nivelul 

ariei 

curriculare 

V Bodeanu Claudia 

20 Matematica si stiinte Matematica + la nivelul 

ariei 

curriculare 

VII Bodeanu Claudia 

   

LISTA CDS PENTRU ANUL ŞCOLAR  2022/2023   

Școala Gimnazială Podenii Vechi                                                                    
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Nr. 

crt 

Aria curriculară Disciplina/denumirea 

opţionalelor 

Tip 

opțional 

Clasa Numele cadrului 

didactic care 

susține optionalul/ 

data aprobarii 

1 Limba si comunicare Limba romana- Teatrul pentru 

copii si literatura 
la nivelul 

ariei 

curriculare 

VI Neacsu Violeta 

2 Limba si comunicare Arta de a fi la nivelul 

ariei 

curriculare 

VII Neacsu Violeta 

3 Limba si comunicare Dezvoltarea creativitatii prin 

literatura,film si teatru 
la nivelul 

ariei 

curriculare 

VIII Neacsu Violeta 

4 Limba si comunicare Sa descifram  sintaxa 

propozitiei si a frazei 
la nivelul 

ariei 

curriculare 

VIII Neacsu Violeta 

 Limba si comunicare Limba engleza- Reading and 

niriting 
la nivelul 

ariei 

curriculare 

V Icu Beatrice 

5 Limba si comunicare Limba engleza- English world la nivelul 

ariei 

curriculare 

VIII Icu Beatrice 

6 Limba si comunicare Limba engleza-Reading and 

writing 
la nivelul 

ariei 

curriculare 

VII Icu Beatrice 

7 Limba si comunicare Limba engleza- English for  

children 
la nivelul 

ariei 

curriculare 

Preg Icu Beatrice 

8 Limba si comunicare Limba engleza-English 

adventure 
la nivelul 

ariei 

curriculare 

II Icu Beatrice 

9 Om si societate Istorie si geografie locala la nivelul 

ariei 

curriculare 

V Dumitrescu Gabriel 

10 Om si societate Personalitati care au schimbat 

istoria lumii 
la nivelul 

ariei 

curriculare 

VI Dumitrescu Gabriel 

11 Om si societate Istoria si geografia locala la nivelul 

ariei 

curriculare 

VII Dumitrescu Gabriel 

   

 

LISTA CDL PENTRU ANUL ŞCOLAR  2022/2023                                                                  
Clasa Denumire CDL 

a IX – a Textile Modalităţi de finisare estetica a suprafetelor textile 

a X – a Mecanica Asigurarea calitatii produselor in domeniul mecanic 

a XI – a A Documentatia tehnologica 

a XI – a B Modalități de diversificare a produselor textile 

 
 Promovarea ofertei educaţionale a claselor a IX-a de scoală profesională s-a facut printro 
articol in ziarul Gazeta de Prahova, afisarea ofertei pe site-ul scolii informarea scolilor pe cale 
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electronica prin intermediul email-urilor si deplasarea la unităţile şcolare de unde se recrutează 
populaţie şcolară a unei echipe de 2-3 membri (director, responsabilul ariei curriculare „Tehnologii”, 
secretar, 1 profesor sau maistru-instructor). Au loc discuţii cu directorii şcolilor respective, cu 
diriginţii claselor a VIII- a, cu elevii claselor a VIII- a şi cu părinţii acestora. Sunt prezentate cu 
ajutorul videoproiectorului imaginii aspecte din şcoală şi de la activităţile efectuate, insistându-se pe 
dotarea şcolii, realizată cu fonduri Phare. Se împart pliante şi afişe.  Sunt informați parinții și copii 
despre site-ul web al şcolii. 

Puncte tari: 
- Ofertă educaţională adaptată la nevoile de formare identificate pe piaţa muncii; 
- CDS în concordanţă cu nevoile şi interesele elevilor;  
- CDL adaptat la cerinţele agenţilor economici  
- 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.). 

Puncte slabe: 
-Nu se desfăşoară programe de formare profesională continuă a adulţilor. 
- Nu se desfășoară programe de after-school 
 

2.2.6. Resurse materiale şi umane 
Numărul total de posturi didactice este de 35.07 pe aceste posturi funcţionând un numărde 

30 cadre didactice titulare, 6 suplinitori calificaţi, 1 cadru didactic asociat, 2 debutant, 1 suplinitori 
necalificaţi. 
 Din data de 01.09.2021 unitatea are director pe d-na prof.GHEORGHE DANIELA, 
specialitatea istorie, grad didactic I si vechime de 20 ani. A absolvit în 2012 cursul de formare 
continuă “Management educaţional european”în cadrul UPG Ploieşti. 

Directorul adjunct al şcolii este dl. prof. ing. ALEXANDRESCU MIRCEA, specialitatea inginer 
mecanic – masini unelte, grad didactic I, vechimea 24 ani. A absolvit în anul 2009 masteratul 
„Management educațional și integrare europeană”. 
 Personalul didactic auxiliar cuprinde un secretar cu normă întreagă, un secretar cu 0,25 
normă, un contabil cu 0,50 normă, un administrator cu 0,50 normă şi un analist programator, iar 
personalul nedidactic cuprinde 5 îngrijitoare, un muncitor de întreţinere și un fochist cu 0,5 normă.. 

Cadrele didactice de specialitate în TVET ( profesori ingineri şi maiştrii nstructori ) se împart 
în felul următor ( vezi anexa11): 
- DT – Mecanică: 1 titulari, grad I, 1 cadru asociat calificat grad I; 
- DT – Textile – pielărie: 1 titular,  grad definitiv; 
- PIP – Mecanică: 1titular grad I 
- PIP – Textile – pielărie: 1 titular grad I. 
 

Puncte tari: 
 - existenţa unor cadre didactice calificate, cu experienţă şi grade didactice; 
 - 6 cadre didactice formate prin programul Phare, 10 prin cursuri de mentorat, 6 prin masterate, 9 
prin diferite cursuri la CCD, 5 prin proiecte POS-DRU; 
 - disponibilitatea la formare continuă aunor cadre didactice. 

Puncte slabe: 
- nu există norme (sau fracţiuni de norme) de bibliotecar, consilier sau mediator şcolar. 
 

2.2.7. Parteneriat şi colaborări 
a)Parteneriatul cu agenţii economici: 
 Exigenţele societǎţii contemporane impun parteneriatul dintre şcoala noastrǎ şi agenţii 
economici din zonǎ având ca obiective stabilirea unui echilibru între cererea şi oferta educaţionalǎ, 
valorificarea experienţei în domeniu pentru formarea deprinderilor practice ale elevilor şi integrarea 
socio – profesionalǎ a absolvenţilor: 
          - a fost realizat un plan de parteneriat cu agenţi economici pentru perioada 2019 – 2023; 
          - au fost realizate  contracte-cadru pe 2 ani cu S.C. Gossip Clothing SRL Blejoi, S.C. „24 
Ianuarie” S.A. Ploieşti si S.C. ASTRA TL S.R.L. Vălenii de Munte; 
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          - asigurarea condiţiilor de pregǎtire practicǎ a elevilor pe locuri de muncǎ specializate de pe 
fluxul tehnologic al agentului economic; 
- îmbunǎtǎţirea dotǎrii atelierelor de instruire practicǎ din şcoalǎ cu materiale consumabile obţinute 
prin donaţii; 
- elaborarea CDL – urilor în parteneriat cu agenţii economici; 
- realizarea unor vizite de documentare pentru elevi şi profesori; 
- inserţia socio-profesionala a absolvenţilor. 
 Instruirea practicǎ comasatǎ şi inserţia profesionalǎl a agenţii economici s-a realizat conform 
tabelului de mai jos ( vezi anexa 14): 
 
 

Domeniul Agentul economic Exemple de colaborare şi bunǎ 
practicǎ 

Mecanicǎ S.C. INFO SERV MILENIUL III Vălenii 
de Munte 

Instruire practicǎ comasatǎ 
Elaborare C.D.L. – uri  
Donaţii materiale 
Angajare absolvenți promoția 
2018 

S.C. „24 Ianuarie” S.A. Ploieşti Angajare 5 absolvenţi promoţia 
2019 

Industrie textilă şi 
pielărie 

S.C. Gossip Clothing SRL Blejoi Angajare  6 absolvenți promoția 
2018 
Angajare 4 absolvenți promoția 
2019 

Domeniul Agentul economic Exemple de colaborare şi bunǎ 
practicǎ 

Mecanică S.C. ASTRA TL S.R.L. Vălenii de 
Munte 

Convenţie – cadru pentru 
efectuarea practicii elevilor din 
învăţământul profesional de 3 ani 
Vizite ale elevilor 
Materiale pentru practica din 
atelier 

S.C. INFO SERV MILENIUL III Vălenii 
de Munte 

Vizite cu elevii şi cadrele 
didactice 

Industrie textilă şi 
pielărie 

S.C. Gossip Clothing SRL Blejoi Convenţie – cadru pentru 
efectuarea practicii elevilor din 
învăţământul profesional de 3 ani 
Vizite ale elevilor 
Elaborare CDL şi PAS 
Materiale pentru practica din 
atelier 

 
b) Reţele şcolare: 
- reţea între şcoli PHARE TVET RO 2001 – 2003: 7 Şcoli de Arte şi Meserii şi grupuri şcolare din 
judeţ coordonate de centrul de resurse Colegiul Tehnic „Lazar Edeleanu” Ploieşti ( vezi anexa 13 ); 
- reţea locală cu Grupul Şcolar Industrial de Petrol Teleajen având ca scop consiliere pe domenii 
profesionale – curriculum ( vezi anexa 13 ). 
 
c) Parteneriatul cu autoritǎţile locale: 
- au fost realizate activitǎţi în parteneriat cu autoritǎţile locale, precum: organizarea unor competiţii 
sportive, sǎrbǎtorirea unor zile istorice, serbǎri câmpeneşti la care au fost invitaţi şi reprezentanţi ai 
Poliţiei şi Bisericii; 
- parteneriat cu CMI, Dr. Micu Cornelia, pentru efectuarea vizitei medicale a elevilor în mod periodic 
şi pentru acordarea asistenţei medicale în cadrul susţinerii examenelor de Evaluare Naţională. 
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- monitorizarea procesului instructiv – educativ este realizatǎ prin cooptarea reprezentanţilor 
Primǎriei şi ai Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al şcolii; 
- Oferta educaţionalǎ este realizat în parteneriat cu Consiliul Local, care studiazǎ tendinţele actuale 
de pe piaţa forţei de muncǎ şi urmǎreşte corelarea lor cu calificǎrile profesionale propuse de şcoala 
noastrǎ; 
d) Parteneriat cu pǎrinţii: 
- Consiliul Reprezentativ al pǎrinţilor este reprezentat în Consiliul de Administraţie al şcolii; 
- Reprezentanţii Consiliului Reprezentativ al pǎrinţilor au fost consultaţi în elaborarea ofertei 
educaţionale a şcolii, a Planului de Acţiunea Şcolii a planului activitǎţilor extraşcolare. 
e) Parteneriat cu ONG-uri: 
- parteneriat cu fundaţia „Ruhama” cu care s-a desfăşurat programul „Şcoală după şcoală”. 

Puncte tari: 
 - existenţa unor parteneriate sau colaborări cu actori diverşi; 
 - materializarea parteneriatelor prin diverse activităţi sau finanţări. 

Puncte slabe: 
 - nu sunt încheiate parteneriate cu AJOFM sau CJAPP. 

 

2.3. Analiza SWOT  
 

Puncte tari 
-poziţia geografică a comunei Bălţeşti, care o 
face accesibilă pentru elevii din localităţile 
învecinate; 
-existenta cadrelor didactice calificate; 
-colaborarea cu parteneri sociali cum ar fi: agenţi 
economici, consiliul local, primărie, poliţie, 
biserică, ONG, CMI; 
-existenţa unei baze materiale dezvoltate pentru 
efectuarea instruirii practice; 
-diversificarea ofertei educaţionale prin înfiintarea 
învăţământului profesional de 3 ani; 
- existenţa utilităţilor: alimentare cu apă, gaze, 
energieelectrică, telefon, fax, copiator, calculator 
racordat la Internet, cabinetTIC – program SEI; 
- derularea programului PHARETVETRO2003 
- şcoala deţine de peste 7ani consecutiv 
autorizaţie sanitară de funcţionare 
- existenţa unei echipe manageriale sudate care 
lucrează împreună de 4 ani; 
- acreditarea funcţionarii şcolii ca Liceu 
tehnologic, Nivel 4 de calificare, pe calificarea 
Tehnician industrie textila, nivelul 3 de 
calificare,meseria confectioner produse textile  si 
pe nivelul 3 calificarea lacatus constructii 
metalice si utilaj tehnologic obtinută in anul 2018; 

Puncte slabe 
-slaba pregatire a elevilor; 
-lipsa de motivaţie a elevilor de invatamant 
profesional; 
-slaba dezvoltare economică a zonei; 
- lipsa spaţiului, ceea ce face ca procesul de 
Învăţământ să se desfăşoare ; 
- lipsa unei săli de sport; 
- lipsa resurselor financiare ale şcolii şi ale 
familiilor elevilor 
- lipsa spaţiului pentru biblioteca şcolară; 
- slaba comunicare cu familiile elevilor şi Consiliul 
Reprezentativ al  Părinţilor. 
 

Oportunităţi 
-Formarea continuă a cadrelor didactice şi 
dezvoltarea altor abilităţi ( PC ); 
-Dezvoltarea bazei materiale; 
-Identificarea de noi parteneri sociali ( A.J.O.F.M., 
C.J.A.P.P.);  
-Atragerea de donaţii şi sponsorizări; 
- Colaborarea eficientă cu Consiliul Reprezentativ 
al Părinţilor; 
- realizarea unor stagii de formare continuă 

Ameninţări 
-creşterea procentului de absenteism si 
abandon,maialesînrândulelevilordelaînvățământul 
profesional 
- lipsa motivaţiei învăţării,datoratăinfluenţei 
negativeafactorilor externi ( mass-media, familie, 
grupuride prieteni ); 
- cresterea şomajului în rândul absolvenţilor; 
- reducerea populaţiei şcolare datoritǎ scǎderii 
natalitǎţii, dar şi a migraţiei forţei de muncǎ; 
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înparteneriatcuUPGPloieşti, CCD – Prahova 
- identificarea de noi calificări profesionale 
(sudor), pentru creșterea atractivității ofertei 
educaționale 

- pericolul migraţiei cadrelor didactice către alte 
domenii datorită slabei motivăria acestora 
- pericolul migrației elevilor și absolvenților din 
învățământul profesional 

 

2.4. Rezumatul aspectelor principale care necesită dezvoltare (priorităţi şi obiective 
generale) 
1.Perfecţionarea actului didactic prin implementarea în şcoalǎ a Sistemului Naţional pentru 
Asigurarea Calitǎţii. 
2. Inserţia socio – profesionalǎ a tinerilor absolvenţi. 
3. Reducerea absenteismului, generator de abandon şcolar. 
4. Perfecţionarea cadrelor didactice în domeniu IT pentru aplicarea principiilor calitǎţii în actul 
educaţional. 
5. Dezvoltarea parteneriatului şcoalǎ – familie – comunitate. 

6.Dezvoltarea resurselor umane  ale scolii prin asigurarea accesului la formarea continua  a 

personalului didactic si nedidactic.  
 

Partea a III-a – Planul operaţional 2022-2023 
 

1. Obiectivele specifice şi ţintele şcolii  
PRIORITATEA 1: Perfecţionarea actului didactic prin implementarea în şcoalǎ a Sistemului 
Naţional pentru Asigurarea Calitǎţii. 
Obiectiv: Valorificarea potenţialului educativ al disciplinelor predate stimulând participarea activǎ şi 
implicarea efectivǎ a elevului în procesul învǎţǎrii 
Ţinta: Formarea unei atitudini decshise în relaţiile profesor -elev pentru crearea unui climat favorabil 
obţinerii performanţelor. 
PRIORITATEA 2: Inserţia socio – profesionalǎ a tinerilor absolvenţi.  
Obiectiv: Dezvoltarea capacitǎţii de adaptare a tinerilor la schimbǎrile sociale şi de pe piaţa muncii 
din perspectiva integrǎrii în U.E. şi a reformei educaţionale. 
Ţinta: Adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii şi la nevoile elevilor prin obţinerea 
acreditǎrii pe nivelele 3 și 4 de calificare . 
PRIORITATEA 3: Reducerea absenteismului, generator de abandon şcolar. 
Obiectiv: Reducerea situaţiilor de abandon şcolar şi acordarea de sprijin constant din partea 
cadrelor didactice elevilor cu probleme deosebite pentru integrarea rapidă în colectiv  
Ţinta: Reducerea numărului de absenţe 
PRIORITATEA 4: Perfecţionarea cadrelor didactice în domeniul IT pentru aplicarea principiilor 
calitǎţii în actul educaţional. 
Obiectiv: Creşterea calitǎţii activitǎţii instructiv – educative din şcoalǎ prin adaptarea procesului 
didactic la noile cerinţe de comunicare şi informare 
Ţinta: Generalizarea utilizǎrii calculatorului în procesul instructiv – educativ 
PRIORITATEA 5: Dezvoltarea parteneriatului şcoalǎ – familie – comunitate.  
Obiectiv: Dezvoltarea relaţiilor şcoalǎ – familie – comunitate având ca finalitate promovarea ofertei 
educaţionale a şcolii şi a reprezentǎrii intereselor acesteia, pregătirea profesională şi perfecţionarea 
continuă a ei, prin diferite forme de perfecţionare 
Ţinta: Creşterea gradului de implicare a partenerilor în procesul instructiv – educativ. 
PRIORITATEA 6:  Dezvoltarea resurselor umane  ale scolii prin asigurarea accesului la formarea 
continua  a personalului didactic si nedidactic, in functie de nevoile identificate. 
Obiectiv : Creşterea calităţii activităţii şcolii prin asigurarea accesului personalului didactic şi 
nedidactic la programe de formare continua. 
Ţinta: Participarea in procent de 10% a personalului didactic,auxiliar şi nedidactic la cursuri de 
formare profesionala continu. 
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2. Acţiuni pentru şcoală (incluzând responsabilităţile, termenele şi 
resursele) 
 
PRIORITATEA 1: Perfecţionarea actului didactic prin implementarea în şcoalǎ a Sistemului 
Naţional pentru Asigurarea Calitǎţii. 
Context: Calitatea activitǎţii didactice în şcoalǎ este datǎ de capacitatea sa de a – şi multiplica 
efectele formative asupra elevilor şi de a evita acele situaţii în care învǎţarea devine un proces de 
memorare a rǎspunsurilor date unor întrebǎri, pe care elevii înşişi nu şi le-au pus niciodatǎ. 
 

Acţiuni pentru 
atingerea obiectivului 

Rezultate 
aşteptate 

Data până la 
care vor fi 
finalizate 

Persoana/ 
persoane 
responsabile 

Parteneri 

Informarea permanentǎ 
a personalului didactic 
privind noile abordǎri 
conceptuale ale 
Reformei şi ale 
curriculum-ului naţional 

Şedinţe de 
informare 
organizate lunar 
- avizier cu 
noutǎţile apǎrute 
- baza de date cu 
noutǎţile în 
domeniu apǎrute 

 Lunar  Director  ISJ Prahova 
CCD 
Prahova 

Familiarizarea cadrelor 
didactice cu strategiile 
moderne, motivaţionale 
de predare – învǎţare 
prin participarea 
acestora la cursuri de 
formare în acest sens 

Min 1/3 din ore se 
vor desfǎşura 
utilizând metode 
active de învǎţare 

Iunie 2023 Responsabil 
Comisie formare 
continuǎ  

CCD 
Prahova 
UPG Ploieşti 

Elaborarea CDS şi CDL 
în raport cu opţiunile, 
aptitudinile şi interesele 
elevilor  

4 programe 
pentru CDS şi 5 
pentru CDL care 
sǎ rǎspundǎ 
intereselor elevilor 
 

Octombrie 
2022 

Director  
Director adjunct 
 
Responsabil arie 
curricularǎ 
„Tehnologii”  

ISJ Prahova 
Responsabili 
Comisii 
metodice 
Consiliul de 
administraţie 

Proiectarea şi 
desfǎşurarea lecţiilor 
prin respectarea 
principiilor calitǎţii şi 
promovarea învǎţǎrii 
centrate pe elev 

Atingerea în 
proporţie de 80% 
a competenţelor 
profesionale în 
vederea promo-
vǎrii examenelor 
de certificare a 
competenţelor 
profesionale de 
cǎtre absolvenţii 
claselor de 
învățământ 

Permanent Director  
Director adjunct 
 
Responsabil 
CEAC 

ISJ Prahova 
CCD 
Prahova 

 
PRIORITATEA 2: Inserţia socio – profesionalǎ a tinerilor absolvenţi.  
Context: Şcoala vizeazǎ nu numai educarea şi formarea unor tineri bine instruiţi, ci şi pregǎtirea de 
absolvenţi direct angajabili şi imediat productivi. De asemenea, şcoala acţioneazǎ activ pentru 
conturarea aspiraţiilor profesionale ale elevilor şi pentru a – i pregǎti pe aceştia în vederea adaptǎrii 
la piaţa muncii şi schimbǎrile sociale. 

Acţiuni pentru 
atingerea obiectivului 

Rezultate 
aşteptate 

Data până la 
care vor fi 

Persoana/ 
persoane 

Parteneri 
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finalizate responsabile 
Realizarea unei oferte 
educaţionale adaptatǎ 
cerinţelor comunitǎţii 
locale şi bazei 
materiale de care 
dispune şcoala 

Plan de 
şcolarizare 
realizat 100% 

Septembrie 
2022 

Director  
Director adjunct 

Agenţi 
economici 
Consiliul 
Local 
ISJ Prahova 
C.L.D.P.S.Ph. 
Consiliul de 
Administrație 

Mediatizarea 
permanentǎ a ofertei 
educaţionale a şcolii 

200 pliante şi 50 
afişe cuprinzând 
oferta şcolii care 
vor fi împǎrţite 
elevilor de la 
gimnaziu 

Luna Mai 
anual 

Director adjunct Şcolile 
gimnaziale 
din zonǎ 

Efectuarea de vizite la 
agenţii economici în 
scopul familiarizării 
elevilor cu piaţa muncii 

Protocoale 
încheiate cu 
agenţii economici 
Chestionare 
aplicate elevilor 

Săpt. 15 – 19 
Martie 2023 

Director-adjunct 
Responsabil arie 
curriculară 
„Tehnologii” 

Agenţii 
economici 

Dezvoltarea la elevi a 
abilitǎţilor specifice de 
promovare a imaginii 
proprii 
 

Organizarea la 
fiecare clasǎ a 
câte unei şedinţe 
de consiliere care 
sǎ prezinte: simu-
lǎri de interviuri 
pentru angajare, 
tehnici de cǎutare 
a unui loc de 
muncǎ 

Luna Mai 
anual 

Diriginţii C.J.R.A.E. 
Agenţii 
economici 
 

 
PRIORITATEA 3: Reducerea absenteismului, generator de abandon şcolar. 
Context: La clasele din învățământul profesional se manifestă absenteism cauzat de mai mulţi 
factori, şi anume: precaritatea resurselor financiare ale familiilor elevilor, lipsa de preocupare a 
elevilor de la învățământul profesional pentru dobândirea rezultatelor învățării din SPP, nivelul redus 
de educaţie şi instruire al părinţilor elevilor, influenţele negative din partea anturajului elevilor. 
 

Acţiuni pentru 
atingerea obiectivului 

Rezultate 
aşteptate 

Data până la 
care vor fi 
finalizate 

Persoana/ 
persoane 
responsabile 

Parteneri 

Elaborarea unui 
program de consiliere şi 
de sprijinire a elevilor cu 
probleme la învăţătură 
şi tendinţe de abandon 
şcolar 

program de 
consiliere 
 

Iunie 2023 Coordonator 
pentru proiecte 
şi programe 
educative  
 

C.J.R.A.E. 
 

Introducerea sistemului 
de monitorizare pe baza 
cartelei de acces 
personalizate 

Sistem funcţional 
de monitorizare a 
intrărilor şi ieşirilor 
din unitate 

Ianuarie 2023 Director 
Director adjunct 

ISJ Prahova 

Activităţi de consiliere şi 
orientare profesională 
pentru elevi 

- Procese verbale  
- Referate 
- Chestionare 

semestrial Director adjunct 
Coordonator 
pentru proiecte 
şi programe 
educative  

C.J.R.A.E. 
Agenţii 
economici 
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Activităţi de consiliere şi 
orientare profesională 
pentru părinţi 

- Procese verbale  
- lectorate cu 
părinţi 
- Chestionare 
 

semestrial Coordonator 
pentru proiecte 
şi programe 
educative  

C.J.R.A.E. 
Agenţii 
economici 
Consiliul 
Reprezentativ 
al pǎrinţilor  

Organizarea de mese 
rotunde şcoală – agenţi 
economici 

- Procese verbale  
- Referate 
- Chestionare 

semestrial Director adjunct Agenţii 
economici 

Cuprinderea cât mai 
multor elevi în 
programe sociale (Bani 
de liceu, 200 Euro) 

- Liste cu elevii 
aprobaţi pentru 
programele „Bani 
de liceu” şi „200 
Euro” 

iulie 2023 Secretar ISJ Prahova 

 
PRIORITATEA 4: Perfecţionarea cadrelor didactice în domeniul IT pentru aplicarea principiilor 
calitǎţii în actul educaţional. 
Context: Rolul sistemului educaţional este acela de a forma o nouǎ culturǎ a educaţiei şi 
comunicǎrii tot atât de necesarǎ unui cetǎţean european ca şi cultura civicǎ. Pentru ca noile 
tehnologii sǎ aducǎ un beneficiu educaţiei şcoala trebuie sa formeze cadre didactice şi sǎ fie 
pregǎtitǎ pentru a putea implementa şi utiliza adecvat tehnologiile multimedia. Implementarea 
acestei strategii cere ca profesorii sǎ fie pregǎtiţi în acest domeniu şi sǎ – şi schimbe optica de 
predare şi modul de interacţiune cu elevii. 
 

Acţiuni pentru 
atingerea obiectivului 

Rezultate 
aşteptate 

Data până la 
care vor fi 
finalizate 

Persoana/ 
persoane 
responsabile 

Parteneri 

Cadrele didactice vor 
beneficia de pregǎtire 
TIC şi vor fi instruite 
pentru utilizarea soft – 
urilor educaţionale în 
procesul didactic 

Stagii de pregǎti-
re cu cadrele di-
dactice din şcoalǎ 
pentru utilizarea 
TIC min. 30 % din 
profe-sori 
participanţi 

Iulie 2022 Responsabil 
Comisie formare 
continuǎ  

ISJ 
Prahova, 
CCD 
Prahova, 
Univ. 
Construcţii 
Bucureşti – 
Informaticǎ 

Utilizarea soft – urilor 
educaţionale în cadrul 
lecţiilor 

Dotarea cu cal-
culatoare conec-
tate la Internet şi 
cu soft – uri edu-
caţionale adecvate 
a tuturor clǎdirilor 
şcolii 

Iulie. 2022 Analist-
programator 

MEN 

Asigurarea accesului în 
cabinetele de 
Informaticǎ a fiecǎrui 
elev cel puţin o orǎ pe 
sǎptǎmânǎ 

Atingerea în 
proporţie de 80% 
a competenţelor 
profesionale de 
utilizare a 
calculatoarelor de 
cǎtre absolvenţii 
claselor de şcoalǎ 
profesionalǎ 

Iulie 2022 Director  
Responsabil 
Comisie formare 
continuǎ  

 

Mediatizarea imaginii 
şcolii utilizând noile 
tehnologii de informare 
şi comunicare 

Realizarea unui 
CD cu prezen-
tarea şcolii şi 
actualizarea 

Iunie 2022 Director adjunct  
Responsabil 
Comisie formare 
continuǎ  

ISJ Prahova 
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paginii web pe 
care vor fi 
prezentate per-
manent informaţii 

 
PRIORITATEA 5: Dezvoltarea parteneriatului şcoalǎ – familie – comunitate.  
Context: Constituitǎ ca un sistem deschis, şcoala trebuie sǎ rǎspundǎ necesitǎţilor sociale, 
exigenţelor comunitǎţii din care face parte, sǎ dezvolte şi sa menţinǎ legǎturi cu partenerii sociali. 
Managementul relaţional considerǎ partenerii educaţionali drept o soluţie optimǎ pentru problemele 
cu care se confruntǎ învǎţamântul. 
 

Acţiuni pentru 
atingerea obiectivului 

Rezultate 
aşteptate 

Data până 
la care vor 
fi finalizate 

Persoana/ 
persoane 
responsabile 

Parteneri 

Formarea şi motivarea 
personalului şcolii 
pentru promovarea unei 
atitudini deschise faţǎ 
de comunitate 

Consultaţii 
acordate de 
diriginţi pǎrinţilor 
1 orǎ / 
sǎptǎmânǎ 

Septembrie 
2022 

Coordonator pentru 
proiecte şi 
programe educative  

Preşedintele 
Consiliului Reprezen- 
tativ al pǎrinţilor  

Consiliul 
Repre-
zentativ al 
pǎrinţilor  
Diriginţii şi 
Învǎţǎtorii 

Redimensionarea 
parteneriatului şcoalǎ – 
pǎrinte – elev 

Implicarea a min. 
30% din pǎrinţi în 
activitǎţi extra-
curriculare: parti-
ciparea la serbǎri 
festive,în rezolva-
rea problemelor 
administrativ – 
gospodǎreşti ale 
şcolii, participarea 
la alcǎtuirea ofer-
tei educaţionale 

Septembrie 
2022 

Coordonator pentru 
proiecte şi 
programe educative  
 

Consiliul 
Repre-
zentativ al 
pǎrinţilor  
Diriginţii şi 
Învǎţǎtorii 

Creşterea rolului anga-
jatorilor în evaluarea 
competenţelor elevilor 
pe timpul instruirii 
practice comasate 

Portofoliile 
elevilor şi ale 
absol-venţilor prin 
care se certificǎ 
atin-gerea 
competen-ţelor 
profesionale 

Iunie 2023 Director  
Director adjunct  
Maiştrii instructori 

Agenţii 
economici 

Atragerea unor donaţii 
şi sponsorizǎri 
 

Materii prime şi 
materiale consu-
mabile pentru 
dotarea 
atelierelor de 
instruire practicǎ 
din şcoalǎ. 

Anual Director adjunct  
Maiştrii instructori 

Agenţii 
economici 

 
PRIORITATEA 6:  Dezvoltarea resurselor umane  ale scolii prin asigurarea accesului la formarea 
continua  a personalului didactic si nedidactic, in functie de nevoile identificate. 
Context: Creşterea mobilităţii profesionale a personalului didactic din învăţământul TVET şi nevoia 
de noi competenţe şi abilităţi datorată progresului tehnologic determină necesitatea formării 
continue a personalului didactic şi nedidactic al şcolii. Predarea si invatarea de calitate contribuie la 
dezvoltarea personala a elevilor si a altor beneficiari ai educatiei, la bunastarea societatii si la 
ameliorarea mediului. Asigurarea calitatii educatiei este centrata preponderent pe rezultatele 
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invatarii care sunt exprimate in termeni de competente si atitudini care se obtin prin parcurgerea si 
finalizarea unui nivel de invatamant sau program de studii. 
 

Acţiuni pentru 
atingerea obiectivului 

Rezultate 
aşteptate 

Data până la 
care vor fi 
finalizate 

Persoana/ 
persoane 
responsabile 

Parteneri 

1.Identificarea nevoilor 
de formare profesională 
a personalului didactic 
şi nedidactic din şcoală; 

10% a 
personalului 
didactic şi 
nedidactic 
participă la cursuri 
de formare iniţiate 
în şcoală 

Octombrie 
2022 

Echipa 
manageriala  

 

2. Realizarea de 
programe proprii de 
formare continuă a 
personalului şcolii în 
funcţie de nevoile 
identificate. 

10% a 
personalului 
didactic şi 
nedidactic 
participă la cursuri 
de formare iniţiate 
în şcoală 

2022-2023 Formatorii din 
şcoală 

Alte centre de 
resurse; 
Universitatea 
Valahia; CCD 
Prahova 

3. Asigurarea accesului 
personalului şcolii la 
alte programe de 
formare continuă. 

10 % din 
personalul şcolii 
participă la alte 
cursuri de formare 
continuă. 

2022-2023 Echipa 
managerială 

Alte centre de 
resurse; 
Universitatea 
Petrol-Gaze 
Ploiesti, 
Universitatea 
Valahia; CCD 
Prahova 

 

3. Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2022-2023 
Evoluţia planului de şcolarizare ( vezi anexa 16 ):  

Domeniu/ 
Calificare 

Clasa/ 
Anul 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Nr. 
elevi 

Nr. 
clase 

Nr. 
elevi 

Nr. 
clase 

Nr. 
elevi 

Nr. 
clase 

Nr. 
elevi 

Nr. 
clase 

Nr. 
elevi 

Nr. 
clase 

Liceu tehnologic / 
profil tehnic / 
Mecanică/Tehnician 
mecanic pentru în-
treținere și reparații 

a IX-a  - - - - - - - - - - 

a X-a - - - - - - - - - - 

a XI-a 1 15 - - - - - - - - 

a XII-a 1 10 - - - - - - - - 

Liceu tehnologic / 
profil tehnic/ 
Industrie textilă şi 
pielărie/ Tehnician 
în industria textilă 

a IX-a - - - - - - - - - - 

a X-a  - - - - - - - - - - 

a XI -a - - - - - - - - - - 

a XII-a - - - - - - - - - - 

Învățământ 
profesional/ 
Lăcătuş construcţii 
metalice şi utilaj 
tehnologic 

IX 1 12 - - - - 16 1 - - 

Învățământ 
profesional/ 
Sudor 

IX - - - - 10 0.5 - - - - 
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Învățământ 
profesional/ 
Lăcătuş construcţii 
metalice şi utilaj 
tehnologic 

X 1 13 0.5 11 - -   - - 

Învățământ 
profesional/ 
Sudor 

X - - - - - - 10 0.5 - - 

Învățământ 
profesional/ 
Lăcătuş construcţii 
metalice şi utilaj 
tehnologic 

XI 1 19 1 15 10 0.5 - - - - 

Învățământ 
profesional/ Sudor 
 

XI - - - - - - - - 10 0.5 

Învățământ 
profesiona/ 
Confecționer 
produse textile 

IX 1 12 1 14 10 0.5 - - 15 1 

Învățământ 
profesional/ 
Confecționer 
produse textile 

X 1 18 0.5 11 15 1 9 0.5 - - 

Învățământ 
profesional/ 
Confecționer 
produse textile 

XI 1 11 1 17 10 0.5 13 1 10 0.5 

 
4. Planul de dezvoltare profesională a personalului 

Nr. 
crt. 

Activitatea Termen Responsabil 

1 Prezentarea în Consiliul Profesoral a ofertei de 
formare continuă pentru anul şcolar 2022 - 2023 

Septembrie 2022 Responsabil 
comisie  

2 Identificarea nevoilor de formare continuǎ a 
fiecǎrui cadru didactic 

Octombrie 2022 Toate cadrele 
didactice 

3 Consilierea cadrelor didactice în vederea alegerii 
unui traseu de formare continuǎ conform 
aspiraţiilor fiecǎruia 

Permanent Toţi membrii 
comisiei 

4 Participarea cadrelor didactice la cercuri 
pedagogice, activitǎţi la CCD, cursuri de 
formare, grade didactice 

Permanent Toate cadrele 
didactice 

5 Şedinţe de informare dupǎ desfǎşurarea unor 
activitǎţi importante ) cercuri pedagogice, cursuri 
şi seminarii de formare, etc. ) 

Permanent Toate cadrele 
didactice 

6 Informarea permanentǎîn legǎturǎ cu 
oportunitǎţile de formare continuǎşi diseminarea 
informaţiilor în rândul cadrelor didactice 
interesate 

permanent Toate cadrele 
didactice 

7 Analiza rezultatelor şi efectuarea reglajelor 
pentru eficientizarea activitǎţilor 

Ianuarie 2023 
Iunie 2023 

Responsabil 
comisie  

 
5. Planul de parteneriat al şcolii – pentru colaborarea cu întreprinderile şi 
cu alţi factori interesaţi  
Planul de parteneriat al şcolii pentru colaborarea cu întreprinderile 



PAS si Anexe Scoala Profesionala Bălteşti  2022-2023                                                   Pag.41 

Identificarea 
nevoilor şi a 
beneficiilor 

Stabilirea 
obiectivelor 

Procurarea 
resurselor 

Întocmirea 
planurilor de 

acţiune 

Termene 

NEVOI 
1) Punerea în 
practicǎ a 
cunoştinţelor 
dobândite la orele 
de curs 
2) Dezvoltarea 
competenţelor de 
cunoaştere, 
execuţie şi sociale 
necesare obţinerii 
calificǎrii în 
meseriile propuse 
3) Instruirea 
viitorilor angajaţi în 
funcţie de cerinţele 
concrete ale 
angajatorilor 
BENEFICII 
1) Posibilitatea 
recrutǎrii şi selecţiei 
de cǎtre agenţii 
economici a 
viitorilor angajaţi 
2) Doterea cu 
echipamente a 
şcolii pentru 
îmbunǎtǎţirea 
desfǎşurǎrii 
activitǎţilor practice 
în spaţiile proprii 
3) Elaborarea de 
CDL – uri realiste 
PARTENERI 
1) S.C.INFO-SERV 
MILENIUL III SRL 
Valenii de Munte. 
2) SC.GOSSIP 
CLOTHING SRL 
BLEJOI 
 

1. Asigurarea 
instruirii practice 
comasate a 
elevilor claselor a 
X – a. 
2. Asigurarea 
unui serviciu de 
informare, 
orientare şcolarǎ 
şi profesionalǎ şi 
consilierea 
carierei 
3. Inserţia socio – 
profesionalǎ a 
absolvenţilor 

- spaţii de 
instruire practicǎ 
şi echipamente de 
la partener; 
- C.D.L. – uri; 
- programe de 
practicǎ; 
- convenţii de 
practicǎ; 
- materiale donate 
de parteneri 
- teste, 
chestionare, fişe 
de lucru, fişe de 
evaluare 

1. Încheierea de 
convenţii de practicǎ 
cu partenerii. 
2. Colaborarea cu 
reprezentanţi ai 
agenţilor economici 
parteneri pentru 
elaborarea C.D.L. – 
urilor. 
3. Executarea de 
cǎtre elevi a unor 
produse sau 
prestarea de servicii, 
în vederea formǎrii şi 
dezvoltǎrii de abilitǎţi 
de lucru şi abilitǎţi – 
cheie. 
4. Identificarea 
abilitǎţilor de lucru şi 
abilitǎţilor – cheie 
necesare a fi 
dezvoltate la elevi în 
vederea angajǎrii  
5. Vizite la agenţii 
economici parteneri 
în vederea 
cunoaşterii la locul de 
muncǎ a cerinţelor 
specifice meseriei lor. 
6. Întocmirea de cǎtre 
elevi a proiectelor în 
vederea susţinerii 
examenului de 
certificare a 
competenţelor 
profesionale. 
7. Evaluarea 
colaborǎrii între 
şcoalǎ şi parteneri 
prin aplicarea de 
chestionare. 

Septembrie 
fiecare an 

 
 
Septembrie 
fiecare an 

 
 
 

Lunar 
 
 
 
 
 
 
Permanent 
 
 
 
 
 

Martie 
fiecare an 

 
 
 
 

Iunie 
fiecare an 

 
 
 
 
 

Iunie 
fiecare an 

 

6. Finanţarea planului 
Planurile operaţionale pentru priorităţile 1 – 5 vor putea fi finanţate după cum urmează: 

Prioritatea Acţiunea Finanţare Buget 
PRIORITATEA 1: 
Perfecţionarea actului didactic 
prin implementarea în şcoalǎ a 
Sistemului Naţional pentru 
Asigurarea Calitǎţii. 

Informarea permanentǎ a 
personalului didactic privind noile 
abordǎri conceptuale ale Reformei 
şi ale curriculum-ului naţional 

 
200 RON Finanţare de 

bază 

Familiarizarea cadrelor didactice 
cu strategiile moderne, 

 
 

Finanţare de 
bază 
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motivaţionale de predare – 
învǎţare prin participarea acestora 
la cursuri de formare în acest sens 

1000 RON 

Elaborarea CDS în raport cu 
opţiunile, aptitudinile şi interesele 
elevilor  

-  - 

Proiectarea şi desfǎşurarea 
lecţiilor prin respectarea principiilor 
calitǎţii şi promovarea învǎţǎrii 
centrate pe elev 

-  - 

PRIORITATEA 2: Inserţia 
socio – profesionalǎ a tinerilor 
absolvenţi. 

Realizarea unei oferte 
educaţionale adaptatǎ cerinţelor 
comunitǎţii locale şi bazei 
materiale de care dispune şcoala 

-  - 

Mediatizarea permanentǎ a ofertei 
educaţionale a şcolii 

200 RON Finanţare 
complementară 

Efectuarea de vizite la agenţii 
economici în scopul familiarizării 
elevilor cu piaţa muncii 

100 RON Finanţare 
complementară 

Dezvoltarea la elevi a abilitǎţilor 
specifice de promovare a imaginii 
proprii. 

- - 

PRIORITATEA 3: Reducerea 
absenteismului, generator de 
abandon şcolar. 

Elaborarea unui program de 
consiliere şi de sprijinire a elevilor 
cu probleme la învăţătură şi 
tendinţe de abandon şcolar 

 
- 

 

 
- 

Introducerea sistemului de 
monitorizare pe baza cartelei de 
acces personalizate 

 
40.000 RON 

Finanţare 
complementară 

Activităţi de consiliere şi orientare 
profesională pentru elevi 

200 RON/an Finanţare 
complementară 

Activităţi de consiliere şi orientare 
profesională pentru părinţi 

200 RON/an Finanţare 
complementară 

Organizarea de mese rotunde 
şcoală – agenţi economici 

200 RON/an Finanţare 
complementară 

Cuprinderea cât mai multor elevi în 
programe sociale (Bani de liceu, 
200 Euro) 

variabil, în fct 
de nr. de do-
sare depuse 

Finanţare 
MEN 

 
PRIORITATEA 4: 
Perfecţionarea cadrelor 
didactice în domeniul IT pentru 
aplicarea principiilor calitǎţii în 
actul educaţional. 

Cadrele didactice vor beneficia de 
pregǎtire TIC şi vor fi instruite 
pentru utilizarea soft – urilor 
educaţionale în procesul didactic 

 
500 RON 

 
Finanţare de 

bază 

Utilizarea soft – urilor educaţionale 
în cadrul lecţiilor 

400 RON 
 

Finanţare 
complementară 

Asigurarea accesului în cabinetele 
de Informaticǎ a fiecǎrui elev cel 
puţin o orǎ pe sǎptǎmânǎ 

-  
 

-  

Mediatizarea imaginii şcolii 
utilizând noile tehnologii de 
informare şi comunicare 

 
2000 RON 

 

Finanţare 
complementară 

PRIORITATEA 5: Dezvoltarea 
parteneriatului şcoalǎ – familie 
– comunitate.  

Formarea şi motivarea 
personalului şcolii pentru 
promovarea unei atitudini deschise 
faţǎ de comunitate 

 
 

200 RON 

 
Fonduri extra-

bugetare 
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Redimensionarea parteneriatului 
şcoalǎ – pǎrinte – elev 

500 RON Fonduri extra-
bugetare 

Creşterea rolului angajatorilor în 
evaluarea competenţelor elevilor 
pe timpul instruirii practice 
comasate 

 
200 RON Fonduri extra-

bugetare 

Atragerea unor donaţii şi 
sponsorizǎri 

1000 RON Sponsorizări 

Prioritatea 6:  Dezvoltarea 
resurselor umane  ale scolii 
prin asigurarea accesului la 
formarea continua 

1.Identificarea nevoilor de formare 

profesională a personalului didactic 

şi nedidactic din şcoală; 

- - 

2. Realizarea de programe proprii 

de formare continuă a personalului 

şcolii în funcţie de nevoile 

identificate. 

- - 

3. Asigurarea accesului 

personalului şcolii la alte programe 

de formare continuă. 

- - 

7. Consultare, monitorizare şi evaluare  
 

7.1. Rezumat privind modul de organizare a procesului de consultare în 
vederea elaborării planului  
 Pentru elaborarea Planului de Acţiune al Şcolii s-au organizat douǎ sesiuni pregǎtitoare 
incluznd activitǎţi de seminar şi ateliere de lucru, cu participarea persoanelor interesate, desemnate 
de Consiliul Profesoral.Cu acest prilej au fost stabilite prioritǎţile pentru P.A.S., structura informaţiilor 
care trebuie colectate şi analizate şi au fost stabilite sarcinile membrilor echipei.  

Obiectivele şi mǎsurile pentru P.A.S. au fost conturate de grupul operaţional, reunit în cadrul 
unei sesiuni de lucru organizatǎ în acest scop şi definitivate pe baza consultǎrilor ulterioare. 

În cadrul acestui proces au avut loc o serie de întâlniri şi consultǎri cu reprezentanţi ai 
Primǎriei şi Consiliului Local, ai Consiliului Reprezentativ al pǎrinţilor şi ai agenţilor economici.  

Dupǎ finalizarea sa proiectul a primit aprobarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova. 
 Pentru implementarea P.A.S. s-a stabilit componenţa echipei de monitorizare şi evaluare, precum 
şi responsabilitǎţile fiecǎruia.  
 Pentru monitorizare se vor aplica chestionare agenţilor economici şi colaboratorilor. 
Evaluarea se va realiza pe baza ţintelor pentru fiecare obiectiv. Se vor realiza rapoarte trimestriale 
privind stadiul implementǎrii P.A.S.  
 Coordonarea generalǎ a activitǎţilor va fi realizatǎ de directorul şcolii şi Consiliul de 
Administraţie al şcolii. 

 

7.2. Organizarea activităţilor de monitorizare, evaluare şi actualizare a 
planului 

În luna noiembrie 2010 a avut loc monitorizarea PAS, iar în luna octombrie 2011 a avut loc 
vizita ARACIP în vederea autorizării pe nivelul 3 de calificare, specializările „Tehnician mecanic 
pentru întreţinere şi reparaţii” şi „Tehnician în industria textilă”. Verificarea documentelor a cuprins 
ca punct central monitorizarea P.A.S.-ului. 

Parcurgând cele 6 priorităţi cuprinse în PAS se poate spune că aprecierea generală asupra 
progresului înregistrat în implementare este – progres bun. 
 Recomandări: 
- formarea continuă a cadrelor didactice 
- colaborarea mai intensă cu agenţii economici 
- colaborarea cu CJRAE 
- înfiinţarea unui site al şcolii. 
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            In datele de 5 decembrie 2018 și 12 iunie 2019, doamna Stoinescu Mihaela de la Scoala 
Liceul Tehnologic „Romeo Cosntantinescu” Valenii de Munte a realizat vizita de monitorizare a 
implementarii PAS si de validare a Raportului Procesului de Autoevaluare. 
 În intervalul 21-22 iunie 2018 a avut loc vizita de acreditare pe nivel 3 specializările Lacatus 
constructii metalice şi utilaj tehnologic şi nivel 4 Tehnician în industria textilă, finalizata cu acordarea 
calificativului foarte bine și acordarea acreditarii pentru aceste profile. 
 In intervalul 3 – 4 decembrie 2020 s-a desfasurat vizita de monitorizare externa a Scolii 
Profesionala, com.Baltesti si s-a finalizat cu aprobarea raportului de evaluare externa intocmit de 
comisia care a efectuat vizita, punctajul obtinut fiind de 120 puncte. 
Programul activitǎţii de monitorizare şi evaluare: 

Tipul activitǎţii Responsabil monito-
rizare şi evaluare 

Frecvenţa 
monitorizarii 

Datele întâlnirilor de 
analizǎ 

Întocmirea datelor care sǎ 
sprijine monitorizarea ţintelor 

Alexandrescu Mircea 
Pirvan Valentin 

Lunar Martie 2023 

Monitorizarea periodicǎ a 
implementǎrii acţiunilor 
individuale 

Gheorghe Daniela 
Alexandrescu Mircea 
 

Trimestrial Decembrie 2022 

Comunicarea acţiunilor în 
lumina rezultatelor obţinute 

Alexandrescu Mircea 
 

Trimestrial Decembrie 2022 
Aprilie 2023 

Analiza informaţiilor privind 
progresul realizat în 
atingerea ţintelor 

Alexandrescu Mircea 
Sandu Daniela 
Pirvan Valentin 

Anual Iunie 2023 

Stabilirea metodologiei de 
evaluare şi a indicatorilor de 
evaluare a impactului asupra 
comunitǎţii 

Gheorghe Daniela 
Carpan Gabi 
 

Anual Septembrie 2023 

Prezentarea generalǎ a 
progresului realizat în 
atingerea ţintelor 

Gheorghe Daniela 
 

Anual Iunie 2023 

Evaluarea progresului în 
atingerea ţintelor. 
Actualizarea acţiunilor din 
P.A.S. în lumina evaluǎrii 

Gheorghe Daniela 
Alexandrescu Mircea 
 

Anual Septembrie 2023 

 

 

 

 

GLOSAR 
 
AJOFM - Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă  
ARACIP - Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar 
CCD  - Casa Corpului Didactic 
CDL  - Curriculum în Dezvoltare Locală 
CDS  - Curriculum la Decizia Şcolii 
CEAC  - Comisiapentru Evaluare şi Asigurare a Calităţii 
CES  - Cerinţe Educaţionale Speciale 
CJRAE - Centrul Judeţean de Resurse și Asistență Educațională 
CLDPS - Comitetul Local pentru Dezvoltarea Parteneriatului Social 
CNDIPT - Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic 
FEFP  - Furnizor de Educaţie şi Formare Profesională 
FPC  - Formare Profesională Continuă 
FPCA  - Formare Profesională Continuă a Adulţilor 
IPT  - Învăţământ Profesional şi Tehnic 
ISJ  - Inspectoratul Şcolar Judeţean 
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MEN    - Ministerul Educaţiei Naționale 
OSP  - Orientare Şcolară şi Profesională 
PAS  - Planul de Acţiune al Şcolii 
PLAI  - Planul Local de Acţiune în Învăţământul Profesional şi Tehnic 
PRAI  - Planul Regional de Acţiune în Învăţământul Profesional şi Tehnic 
POS-DRU - Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 
SPP  - Standarde de Pregătire Profesională 
TVET  - Învăţământ Profesional şi Tehnic (engl.) 
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ANEXE  
ANEXA 1.  

POPULAŢIA  JUDEŢULUI ŞI A LOCALITĂŢII UNDE ESTE SITUATĂ ŞCOALA 
LA DATA DE 1 IANUARIE 2007 ( MII  PERSOANE) 

Judeţul, 
Localitatea 

Total, 
masculin, 

feminin, urban, 
rural 

Total 
Populaţie 

la 1 
ianuarie 

2007 

Din care pe grupe de vârstă 

0-14  
ani 

15-19 
ani 

20-24 
ani 

25-29 
ani 

30-64 
ani 

65 ani 
si 

peste 

Judeţul  
Prahova 

Total, din care: 821013 117138 54728 58486 66608 393727 130326 

Masculin        

Feminin        

Urban, din 
care:        

Masculin        

Feminin        

Rural, din care:        

Masculin        

Feminin        

Localitatea  
Bălţeşti (cu 
Podenii Vechi) 

Total, din care: 3619 739   

Masculin 1761 

  Feminin 1858 

Localitatea 
Podenii Noi (cu 
Valea Dulce şi 
Mehedinţa) 

Total, din care: 4767 1138   

Masculin 2203 

  Feminin 2564 

Localitatea  
Păcureţi (cu 
Matiţa) 

Total, din care: 3452 705   

Masculin 1681 

  Feminin 1771 

Localitatea  
Şoimari 

Total, din care: 4539 930   

Masculin 2210 

  Feminin 2329 

Localitatea  
Surani 

Total, din care: 1850 332   

Masculin 915 

  Feminin 935 

Localitatea  
Ariceştii-
Zeletin 

Total, din care: 1361 190   

Masculin 657 

  Feminin 704 

Localitatea  
Cărbuneşti 

Total, din care: 1877 294   

Masculin 947 

  Feminin 930 

Total  zonă 

Total, din care: 21465 4328   

Masculin 10374 

  Feminin 11091 
 

 
PONDERILE GRUPELOR DE POPULAŢIE DE LA NIVELUL JUDEŢULUI ŞI LOCALITĂŢII UNDE ESTE 

SITUATĂ ŞCOALA LA DATA DE 1 IULIE 2007 

Judeţul, 
Localitatea 

Total, 
masculin, 
feminin, 

Ponderi 
masculin, 

feminin, urban, 

Ponderi pe grupe de vârstă 

0-14  
ani 

15-19 
ani 

20-24 
ani 

25-29 
ani 

30-64 
ani 

65 ani 
si peste 
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urban, rural rural 

Judeţul 

Total, din 
care: 100% 

14,3% 
 

6,7% 
 

7,1% 
 

8,1% 
 

48,0% 
 

15,9% 
 

Masculin 49,45%       

Feminin 50,55%       

Urban, din 
care: 51%       

Masculin 48,21%       

Feminin 51,79%       

Rural, din 
care: 49%       

Masculin 50,72%       

Feminin 49,28%       

Localitatea  
Bălţeşti (cu 
Podenii 
Vechi) 

Total, din 
care: 100% 20,42%      

Masculin 48,65%       

Feminin 51,35%       

Localitatea 
Podenii Noi 
(cu Valea 
Dulce şi 
Mehedinţa) 

Total, din 
care: 100% 23,87%      

Masculin 46,21%       

Feminin 53,79%       

Localitatea  
Păcureţi (cu 
Matiţa) 

Total, din 
care: 100% 20,42%      

Masculin 48,69%       

Feminin 51,31%       

Localitatea  
Şoimari 

Total, din 
care: 100% 20,48%      

Masculin 48,68%       

Feminin 51,32%       

Localitatea  
Surani 

Total, din 
care: 100% 17,94%      

Masculin 49,45%       

Feminin 50,55%       

Localitatea  
Ariceştii-
Zeletin 

Total, din 
care: 100% 13,96%      

Masculin 48,27%       

Feminin 51,73%       

Localitatea  
Cărbuneşti 
 

Total, din 
care: 100% 15,66%      

Masculin 50,45%       

Feminin 49,55%       

Total  zonă 

Total, din 
care: 100% 20,16%      

Masculin 48,33%       

Feminin 51,67%       
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ANEXA 2.  
EVOLUŢIA PREVIZIONATĂ A ABSOLVENŢILOR DE CLASA A VIII –A 

Judeţ, Localitate 
ANUL 

2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 

Judetul Prahova          

Localitatea Bălţeşti  14 35 19 18 24 14 10 17 

Localitatea Podenii Vechi  12 16 0 18 14 13 12 14 

LocalitateaPodenii Noi  19 22 25 16 13 24 0 25 

Localitatea Valea  Dulce  9 12 16 18 13 16 15 17 

Localitatea Mehedinţa  13 12 13 18 17 15 15 14 

Localitatea Păcureţi  10 7 6 5 8 16 7 16 

Localitatea Matiţa  5 5 6 2 5 0 9 0 

Localitatea Şoimari  28 29 26 26 24 27 12 32 

Localitatea Surani  13 13 14 15 20 21 17 20 

Localitatea Ariceştii-
Zeletin 

 12 10 12 13 6 15 6 12 

Localitatea Cărbuneşti  12 13 17 9 21 15 22 15 

Total  zonă  147 174 154 158 165 176 125 182 

Sursa: Unităţile şcolare de unde ne recrutăm populaţia şcolară; SIIIR 

 
ANEXA 3.  

ELEVI ŞCOLARIZAŢI ÎN UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Total,  nivele de învăţământ, sexe, medii de 
rezidenţă 

Anul scolar  

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

2022-
2023 

Total populaţie şcolară, din care: 477 455 418 384 337 392 

     -pe sexe 
masculin 250 240 221 198 168 219 

 feminin 227 215 197 185 169 173 

  -după mediul 
de rezidenţă al 

elevilor  

Total din localitatea unde 
este situată şcoala 

354 372 188 338 288 
353 

Total din alte localităţi 123 83 40 46 49 39 

Total din urban 0 0 0 0 0 0 

Total din  rural 477 455 418 384 337 392 

Total în învăţământul preşcolar, din care: 59 77 77 63 59 58 

     -pe sexe 
masculin 20 35 36 36 27 28 

 feminin 29 42 41 27 30 30 

  -după mediul 
de rezidenţă al 

elevilor  

Total din localitatea unde 
este situată şcoala 

59 77 77 63 59 58 

Total din alte localităţi 0 0 0 0 59  

Total din urban 0 0 0 0 0 0 

Total din  rural 59 77 77 63 59 58 

Total în învăţământul primar, din care: 172 171 153 151 171 160 

     -pe sexe 
masculin 83 82 97 79 91 86 

 feminin 89 90 56 72 80 74 

  -după mediul 
de rezidenţă al 

elevilor  

Total din localitatea unde 
este situată şcoala 

172 171 153 151 171 160 

Total din alte localităţi 0 0 0 0 0 0 

Total din urban 0 0 0 0 0 0 

Total din  rural 172 171 153 151 171 160 

Total în învăţământul gimnazial, din care: 125 109 114 115 110 87 

     -pe sexe 
masculin 45 61 59 50 49 24 

 feminin 80 48 55 65 61 63 
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  -după mediul 
de rezidenţă al 

elevilor  

Total din localitatea unde 
este situată şcoala 

125 109 114 115 109 87 

Total din alte localităţi 0 0 0 0 0 0 

Total din urban 0 0 0 0 0 0 

Total din  rural 125 109 114 115 109 87 

Total liceu tehnologic ruta directă, din care: 36 10 0 0 0 0 

     -pe sexe 
masculin 20 7 0 0 0 0 

 feminin 16 3 0 0 0 0 

  -după mediul 
de rezidenţă al 

elevilor  

Total din localitatea unde 
este situată şcoala 

6 3 0 0 0 0 

Total din alte localităţi 10 7 0 0 0 0 

Total din urban 0 0 0 0 0 0 

Total din rural 36 10 0 0 0 0 

Total învăţământ profesional, din care: 83 88 68 54 48 49 

    -pe sexe masculin 49 56 29 33 26 30 

feminin 34 32 39 21 22 19 

  -după mediul 
de rezidenţă al 

elevilor 

Total din localitatea unde 
este situată şcoala 

12 12 8 9 9 11 

Total din alte localităţi 71 43 60 45 39 38 

Total din urban 0 0 0 0 0 0 

Total din rural 83 87 68 115 48 49 

 
ANEXA 4. 
PIERDERI  COHORTĂ 
PIERDERI  COHORTĂ ÎNREGISTRATE PE RUTA DE PROFESIONALIZARE  

Criteriul 

 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

Inscrisi în cl a IX-a prof  37 25 16 20 17 

Absolvenţi cl a IX-a prof. 32 21 13 16 14 

TOTAL PIERDERI IN CL a IX-a prof. 5 4 3 4 3 

Inscrisi în cl a X-a prof 33 32 22 15 20 

Absolvenţi cl a X-a prof 32 31 18 13 20 

TOTAL PIERDERI IN CL a X-a prof 1 1 4 2 0 

Inscrisi în cl a XI-a prof. 16 30 32 20 13 

Absolvenţi cl a XI-a prof 16 27 30 16 6 

TOTAL PIERDERI IN CL a XI-a prof 0 3 2 4 7 

TOTAL PIERDERI IN INV.PROFESIONAL 6 8 9 10 10 

% PIERDERI IN INV.PROFESIONAL 9.97% 9,19% 12.85% 18.18% 20% 

 
ANEXA 5.CAUZELE  PIERDERILOR  ÎNREGISTRATE 

 
CAUZELE PIERDERILOR ÎNREGISTRATE PE RUTA DE PROFESIONALIZARE DIRECTĂ  
SFÂRŞITUL ANULUI ŞCOLAR 

Criteriul 

Total 
pierderi* 

(nr. 
elevi) 

Cauze 

Pierderi pe 
cauze       

(nr. elevi) 
2016-2017 

Pierderi 
pe cauze       
(nr. elevi) 
2017-2018 

Pierderi 
pe cauze       
(nr. elevi) 
2018-2019 

Pierderi 
pe cauze       
(nr. elevi) 
2019-2020 

Pierderi 
pe cauze       
(nr. elevi) 
2020-2021 

TOTAL 
PIERDERI IN 

LICEU 
TEHNOLOGIC 

CICLUL 
INFERIOR 

 

Abandon şcolar - - - - 0 

Repetenţie 2 - 8 - 7 

Transfer în altă unitate 
de învăţământ 

1 - - - 0 

Alte situaţii** - - - - 0 
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TOTAL 
PIERDERI IN 

LICEU 
TEHNOLOGIC 

CICLUL 
SUPERIOR 

 

Abandon şcolar  - 1 0 - 

Repetenţie 3 - 1 9 - 

Transfer în altă unitate 
de învăţământ 

- 6 - 0 - 

Alte situaţii** 6 1 - - - 

Total la 
profilul tehnic 

 

Abandon şcolar - - 1 0 0 

Repetenţie 5 - 9 9 7 

Transfer în altă unitate 
de învăţământ 

1 6 - - 0 

Alte situaţii** 6 1 - - 0 

 
ANEXA 6.  RATA  DE  PROMOVARE 

Rata de promovare  învăţământ profesional de 3 ani 
Calificarea „LĂCĂTUŞ CONSTRUCŢII METALICE ŞI UTILAJ TEHNOLOGIC” 

Clasa  
  

Criteriul 
  

ANUL ŞCOLAR 

2016- 
2017 

2017- 
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

2021- 
2022 

IX IP 3 

Total şcoală 83.33% 83.33% 84% - 70% 82,35% 

masculin 83.33% 83.33% 84% - 70% 82,35% 

feminin 0% 0% 0% - 0% 100% 

urban* 0% 83.33% 0% - 0% 0% 

rural* 83.33% 86.40% 84% - 70% 82,36% 

X  IP 3 

Total şcoală 94.11% 100% 93.33% 81.81% - - 

masculin 94.11% 100% 93.33% 81.81% - - 

feminin 0% 0% 0% 0% - - 

urban* 0% 0% 0% 0% - - 

rural* 94.11% 100% 93,33% 81.81% - - 

XI IP 3 

Total şcoală 80.76% - 93.33% 93.33% 40% - 

masculin 80.76% - 89.47% 93.33% 40% - 

feminin 0% - 0% 0% 0% - 

urban* 0% - 0% 0% 0% - 

rural* 80.76% - 89.47% 93.33% 0% - 

 
Rata de promovare  învăţământ profesional de 3 ani 

Calificarea „SUDOR” 

Clasa  
  

Criteriul 
  

ANUL ŞCOLAR 

2020-
2021 

2021- 
2022 

IX IP 3 

Total şcoală 85% - 

masculin 85% - 

feminin 0^ - 

urban* 0% - 

rural* 85% - 

X  IP 3 

Total şcoală - 100% 

masculin - 100% 

feminin - - 

urban* - 0% 

rural* - 100% 

XI IP 3 
Total şcoală - - 

masculin - - 
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feminin - - 

urban* - - 

rural* - - 

 
Rata de promovare  învăţământ profesional de  3 ani 
Calificarea „CONFECŢIONER PRODUSE TEXTILE” 

Clasa 
 

Criteriul 
  

ANUL ŞCOLAR 

2016- 
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

IX IP 3 

Total şcoală 54.12% 89.47% 90.90% 81.25% 100% - 

masculin 48.38%% 0% 90.90% 70.00% 100% - 

feminin 76.33% 89.47% 90.90% 100% 75% - 

urban* 0% 0% 0% 0% 0% - 

rural* 54.12% 89.47% 90.90% 81.25% 75% - 

X IP 3 

Total şcoală 94.11% 92.30% 100% 81.25% 86,66% 100% 

masculin 88.11% 0% 100% 33.33% 86,66% 10% 

feminin 100% 92.30% 100% 87.50% 0% 90% 

urban* 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

rural* 94.11% 92.30% 100% 81.81% 86,66% 100% 

XI IP 3 

Total şcoală - 100% 90.90% 94.11% 100% 46,15% 

masculin - 100% 81.80% 100% 10% 33,33% 

feminin - 100% 100% 92.85% 90% 66,66% 

urban* - 0% 0% 0% 0% 0% 

rural* - 100% 90.90% 94.11% 100% 46,15% 

 

RATA DE PROMOVARE LA LICEU,  
PROFILUL TEHNIC, DOMENIUL MECANICĂ  

Clasa  Criteriul 

Anul şcolar 

2014- 
2015 

2015- 
2016 

2016- 
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

a IX-a 

Total 
şcoală 

- 77,77% - - - 

masculin - 72,72% - - - 

feminin - 85,71% - - - 

urban** - 0% - - - 

rural** - 77,77% - - - 

a X-a 

Total 
şcoală 

- - 84.61% - - 

masculin - - 80.68% - - 

feminin - - 97.21% - - 

urban** - - 0% - - 

rural** - - 84.61% - - 

a XI-a 

Total 
şcoală 

94,73% - - 100% - 

masculin 94,73% - - 100% - 

feminin - - - 100% - 

urban** - - - 0% - 

rural** 94,73% - - 100% - 
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Total 

şcoală 
- 94,44% - - 80% 

 masculin - 94,44% - - 60% 

a XII-a feminin - 0% - - 100% 

 urban** - 0% - - 0% 

 rural** - 94,44% - - 80% 

 
RATA DE PROMOVARE LA LICEU,  

PROFILUL TEHNIC, DOMENIUL INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE  

Clasa  Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2014- 
2015 

2015- 
2016 

2016- 
2017 

2017- 
2018 

2018- 
2019 

a IX-a 

Total 
şcoală 

85.18% - - - - 

masculin 43,48% - - - - 

feminin 56,52% - - - - 

urban** - - - - - 

rural** 85.18% - - - - 

a X-a 

Total 
şcoală 

89.47% 100% - - - 

masculin 35,30% 100% - - - 

feminin 64,70% 100% - - - 

urban** - 0% - - - 

rural** 89.47% 100% - - - 

a XI-a 

Total 
şcoală 

68.42% 78,94% 68.96% - - 

masculin 33,08% 71,42% 58.12% - - 

feminin 76,92% 83,33% 88.78% - - 

urban** - 0% 0% - - 

rural** 68.42% 78,94% 68.96% - - 

a XII-a 

Total 
şcoală 

91.30% 81,25% 100% 95.23% - 

masculin 42,86% 100% 100% 100% - 

feminin 57,14% 75% 100% 95.23% - 

urban** - 0% 0% 0% - 

rural** 91.30% 81,25% 100% 100% - 

ANEXA 7.  RATA  ABANDONULUI  ŞCOLAR 
RATA ABANDONULUI ŞCOLAR LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL, DOMENIUL DE 
FORMARE PROFESIONALĂ MECANICĂ  

 
Clasa 

 
Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

2021- 
2022 

 
 

a IX-a IP 3 

Total 
şcoală 

- 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

masculin - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

feminin - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

urban** - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

rural** - - 0% 0% 0% 0% 0% 

 Total - - - - - - - 
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a X-a IP2 

şcoală 

masculin - - - - - - - 

feminin - - - - - - - 

urban** - - - - - - - 

rural** - - - - 0% - - 

 

 
a X-a IP3 

Total 
şcoală 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

masculin 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

feminin 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

urban** 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

rural** 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 
 
a XI – a IP3 

Total 
şcoală 

0% 3.84% 0% 0% 0% 0% 0% 

masculin 0% 3.84% 0% 0% 0% 0% 0% 

feminin 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

urban** 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

rural** 0% 3.84% 0% 0% 0% 0% 0% 

* după mediul de rezidenţă al elevilor 

  

RATA ABANDONULUI ŞCOLAR LA LICEU, PROFILUL TEHNIC, DOMENIUL 
MECANICĂ 

Clasa  Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018- 
2019 

a IX-a 

Total 
şcoală 

0% 16,66% - - - 

masculin 0% 18,18% - - - 

feminin 0% 14,28% -  - 

urban** 0% 0% - - - 

rural** 0% 16,66% - - - 

a X-a 

Total 
şcoală 

0% - 27,77% - - 

masculin 0% - 80% - - 

feminin 0% - 20% - - 

urban** 0% - 0% - - 

rural** 0% - 27,77% - - 

a XI-a 

Total 
şcoală 

0% - - 37.5% - 

masculin 0% - - 83.33% - 

feminin 0% - - 16.67% - 

urban** 0% - - 
0% - 

rural** 0% - - 100% - 

a XII-a 

Total 
şcoală 

0% 5,55% 0% - 0% 

masculin 0% 5,55% 0% - 0% 
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feminin 0% 0% 0% - 0% 

urban** 0% 0% 0% - 0% 

rural** 0% 5,55% 0% - 0% 

 
RATA ABANDONULUI ŞCOLAR LA LICEU, PROFILUL TEHNIC, DOMENIUL 

INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE 

Clasa  Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2014- 
2015 

2015- 
2016 

2016- 
2017 

2017- 
2018 

2018-
2019 

a IX-a  
 

Total 
şcoală 

0% - - - - 

masculin 0% - - - - 

feminin 0% - - - - 

urban** - - - - - 
rural** 0% - - - - 

a X-a 

Total 
şcoală 

0% 0% - 
- - 

masculin 0% 0% - - - 

feminin 0% 0% - - - 

urban** - 0% - - - 

rural** 0% 0% - - - 

a XI-a 

Total 
şcoală 

0% 15,78% 31.03% - - 

masculin 0% 28,57% 65.56% - - 

feminin 0% 8,33% 44.44% - - 

urban** - 0% 0% - - 

rural** 0% 15,78% 31.03% - - 

a XII-a 

Total 
şcoală 

0% 12,5% 0% 0% 0% 

masculin 0% 0% 0% 0% 0% 

feminin 0% 16,66% 0% 0% 0% 

urban** - 0% 0% 0% 0% 

rural** 0% 12,5% 0% 0% 0% 

 
 
ANEXA 8.  EVOLUŢIA  RATEI  DE  SUCCES 

EVOLUŢIA REZULTATELOR LA EXAMENUL DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR LA 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE 3 ANI  ȘI LICEU TEHNOLOGIC 

Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2016- 
2017 

2017- 
2018 

2018- 
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

2021- 
2022 

 
Absolventi 

Total absolvenţi, din 
care : 

32 37 35 30 16 6 

Pe sexe 
masculin 21 15 25 17 9 2 

feminin 11 22 10 13 7 4 
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După 
mediul de 
rezidenţă 
al elevilor  

din 
localitatea 
unde este 

situată 
şcoala 

5 4 8 4 4 2 

din alte 
localităţi, 
din care: 

27 33 27 26 12 4 

urban 0 0 0 0 0 0 

rural 46 32 37 35 16 6 

Promovaţ
i la 

examenul 
de 

certificare 

Total absolvenţi 
promovaţi, din care : 

38 32 37 31 16 6  

Pe sexe 
masculin 33 24 15 21 9 2 

feminin 5 11 21 10 6 4 

După 
mediul de 
rezidenţă 
al elevilor  

din 
localitatea 
unde este 

situată 
şcoala 

6 5 4 4 4 2 

din alte 
localităţi, 
din care: 

32 30 32 27 12 4 

urban 0 0 0 0 0 0 

rural 36 32 36 31 16 6 

Ponderea 
absolvenţil

or 
promovaţi 

la 
examenul 

de 
certificare 

Total absolvenţi 
promovaţi, din care : 

100% 100% 100% 93.93% 100% 100% 

Pe sexe 
masculin 87% 75% 41.66% 67.74% 56.25% 33,3% 

feminin 13% 25% 58,34% 32.26% 43.75% 66,6% 

După 
mediul de 
rezidenţă 
al elevilor  

din 
localitatea 
unde este 

situată 
şcoala 

23% 15.62% 11.11% 12.90% 25% 33,3% 

din alte 
localităţi, 
din care: 

77% 84.38% 88,89% 87.10% 75% 66,6% 

urban 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

rural 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 

ANEXA 9. 
CHELTUIELI PUBLICE PE ELEV in mii lei (RON)/elev 

Anul Nivel de invatamant 

Nivel judetean Scoala Profesionala 
Bălţeşti 

Total 

Buget 
Mediu de 
rezidenta 

Total 

Buget 

national local Urban 
Rura

l national local 

2021 

prescolar       6921.089 0.1002 

primar       5555 0.0966 

gimnazial       7028 0.7250 

profesional       6692 34.980 
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ANEXA 10. 
NR. ELEVI/CADRU DIDACTIC 

Nivel de 
învăţământ 

Sc.Prof. Bălţeşti 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

2022-
2023 

Liceal/ 6,26 5.7 4.23 0 0 0 0 

profesional si 
ucenici 

34,5 10 8.7 9.34 9,6% 11.05 14.28% 

 
ANEXA 11. 

PONDEREA PERSONALULUI DIDACTIC CALIFICAT IN TVET 
SITUAŢIA NORMELOR DIDACTICE ÎN ÎPT – 

NR. POSTURI / NORME DIDACTICE 

Anul scolar 
SPECIALITATEA 
CATEDREI 
(POSTULUI) 

Total 
norme/ 
posturi 

didactice 

CALIFICAŢI, din care 

Suplinitori 
necalificaţi***) 

Total 
Calificaţi Titulari*)  

Suplinitori 
calificaţi**)/ 

Asociat 

2016/2017 
Profesori discipline 

tehnologice 
3.84 3.84 2.63 1.21 0 

 Maiştri instructori 2.84 2.84 2.3 0.54 0 

2017/2018 
Profesori discipline 

tehnologice 
3.72 3.72 2.66 1.06 0 

 Maiştri instructori 2.71 2.71 2.71 0 0 

2018/2019 
Profesori discipline 

tehnologice 
3.55 3.55 2.41 1.14 0 

 
Maiştri instructori 3.93 2.96 2.36 0.6 0.97 

 

 
2019/2020 

Profesori discipline 
tehnologice 

2.40 0.22 2.18 0.22 0 

 Maiştri instructori 3.25 0.32 0.22 0.32 0 

2020/2021 

Profesori discipline 
tehnologice 

2.40 2.40 2.19 0.21 0 

Maiştri instructori 2.87 2.87 2.50 0.37 0 

2021/2022 

Profesori discipline 
tehnologice 

2.16 2.16 2 0.16 0 

Maiştri instructori 2.39 2.39 2.39 0 0 

 
*) Titulari, inclusiv titulari la plata cu ora sau cumul 
**) Suplinitori calificaţi: suplinitorii participanţi la examenul de titularizare cu note peste 5, suplinitorii calificaţi neparticipanţi la 

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

 
 
 

Procentual (raportat la total posturi didactice) 

2016-2017 
 Calificaţi 

Necalificaţi 
Titulari Suplinitori 

Prof. cultură generală         25 9 - 

Prof. disc. tehnologice      2 2 - 

Maiştri                                  2 - 2 

Total                                   29 11 1 
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2017-2018 
 Calificaţi 

Necalificaţi 
Titulari Suplinitori 

Prof. cultură generală         23 9 - 

Prof. disc. tehnologice      3 2 - 

Maiştri                                  2 - 1 

Total                                   28 11 1 

 
2018-2019 

 Calificaţi 
Necalificaţi 

Titulari Suplinitori 

Prof. cultură generală         24 8 1 

Prof. disc. tehnologice      3 1 1 

Maiştri                                  2 1 1 

Total                                   29 10 3 

 
2019-2020 

 Calificaţi 
Necalificaţi 

Titulari Suplinitori 

Prof. cultură generală         25 7 1 

Prof. disc. tehnologice      2 1 0 

Maiştri                                  2 2 0 

Total                                   29 10 1 

 
2020-2021 

 Calificaţi 
Necalificaţi 

Titulari Suplinitori 

Prof. cultură generală         26 7 1 

Prof. disc. tehnologice      2 1 0 

Maiştri                                  2 1 0 

Total                                   30 9 1 

 
2021-2022 

 Calificaţi 
Necalificaţi 

Titulari Suplinitori/Asociati 

Prof. cultură generală         24 7 1 

Prof. disc. tehnologice      2 1 0 

Maiştri                                  2 0 0 

Total                                   36 8 1 

 
2022-2023 

 Calificaţi 
Necalificaţi 

Titulari Suplinitori/Asociati 

Prof. cultură generală         23 10 0 

Prof. disc. tehnologice      2 1 0 

Maiştri                                  2 0 0 

Total                                   27 8 0 
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ANEXA 12. 
Unitatea şcolară: Scoala Profesionala Bălţeşti 

Date privind inserţia socio-profesională a absolvenţilor şcolii  (situaţia la data de  15 sept. 2022) 
Nivelul de 
calificare  

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

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

Conti 
nuă 
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 
muncă) 

Alte 
situaţii 

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

Nivel 2- 
Promotia 2014 

Mecanică Lăcătuș construcții 
metalice și utilaj 
tehnologic 

16 3 3 0 10    

Nivel 3- 
Promotia 2014 

Mecanică Tehnician mecanic 
de intretinere și 
reparatii 

12 0 8 0 6    

Nivel3- 
Promotia2014 

Ind Textile-
Pielărie 

Tehnician în 
industria textilă 

16 0 3 0 13    

Nivel4- 
Promotia 2015 

Ind Textile-
Pielărie 

Tehnician în 
industria textilă 

21 4 4 0 13    

Nivel 3- 
Promotia 2016 

Mecanică Lăcătuș construcții 
metalice și utilaj 
tehnologic 

16 3 13 0 0    

Nivel 4- 
Promotia 2016 

Mecanică Tehnician mecanic 
de intretinere și 
reparatii 

17 0 10 0 0 3 2 plecati in 
strainatate 

Nivel 4- 
Promotia 2016 

Ind Textile-
Pielărie 

Tehnician în 
industria textilă 

13 1 4 0 4  2 plecati in 
strainatate 

Nivel 3- 
Promotia 2017 

Mecanică Lăcătuș construcții 
metalice și utilaj 
tehnologic 

21 4 4 0 7    

Nivel4- 
Promotia 2017 

Ind Textile-
Pielărie 

Tehnician în 
industria textilă 

15 0 5 0 6    

Nivel 3- Mecanică Confectioner 16 0 4 0 5 6 1 plecat in 
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Promotia 2018 produse textile strainatate 

Nivel 4- 
Promotia 2018 

Ind Textile-
Pielărie 

Tehnician în 
industria textilă 

21 1 2 0 4 8 6 
plecati in 
strainatate 

Nivel 4- 
Promotia 2018 

Ind Textile-
Pielărie 

Tehnician în 
industria textilă 

21 1 2 0 4 8 6 
plecati in 
strainatate 

Nivel 4- 
Promotia 2019 

Mecanică Tehnician mecanic 
de intretinere și 
reparatii 

8 0 3 0 0 0 6 
plecati in 
strainatate 

Nivel 3- 
Promotia 2019 

Mecanică Lăcătuș construcții 
metalice și utilaj 
tehnologic 

17 2 2 0 0 0 2 
plecati in 
strainatate 

Nivel 3- 
Promotia 2019 

Ind Textile-
Pielărie 

Confectioner 
prod.textile 

10 2 2 0 0 0 6 
plecati in 
strainatate 

Nivel 3- 
Promotia 2020 

Mecanică Lăcătuș construcții 
metalice și utilaj 
tehnologic 

14 1 3 0 4 6  
 

Nivel 3- 
Promotia 2020 

Ind Textile-
Pielărie 

Confectioner 
prod.textile 

16 2 2 0 8 4  
 

Nivel 3- 
Promotia 2021 

Mecanică Lăcătuș construcții 
metalice și utilaj 
tehnologic 

7 0 4 0 1 1 1 
plecat in 
strainatate 

Nivel 3- 
Promotia 2021 

Ind Textile-
Pielărie 

Confectioner 
prod.textile 

9 3 4 0 2 3  
 

Nivel 3- 
Promotia 2021 

Ind Textile-
Pielărie 

Confectioner 
prod.textile 6 0 0 0 2 1 3 

1plecat in 
strainatate 
2 CCC 

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

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

Şcoala coordonatoare Şcoli Phare TVET arondate 

Colegiul Tehnic "Lazar Edeleanu" Ploieşti 

Liceul Tehnologic Agricol Valea Calugareasca 

Colegiul Tehnic „Ferdinand I” Maneciu-Ungureni 

Liceul Tehnologic Agricol Barcanesti 

Scoala Profesionala Starchiojd 

Scoala Profesionala Baltesti 

Scoala Profesionala Cerasu 

Scoala Profesionala Sangeru 

 
 

Reţele locale active în care este implicată şcoala 

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

Scopul reţelei 

 
 
Liceul Tehnologic Agromontan “Romeo 
Constantinescu” Vălenii de Munte 

Scoala Profesionala Starchiojd - Consiliere  pe domenii  
profesionale – 
curriculum  
- Monitorizare Externă 
Asigurarea Calității 

Scoala Profesionala Baltesti 

Scoala Profesionala Cerasu 
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ANEXA 14. 
HARTA PARTENERIATULUI ÎN DOMENIUL FORMĂRII PROFESIONALE INIŢIALE A ELEVILOR,  

anul şcolar 2021-2022 

 
UNITATEA SCOLARA PARTENERII ECONOMICI LA CARE S-A DESFASURAT PRACTICA 

Denumirea scolii, 

adresa, tel, fax, e-mail 

SAM/ LIC 

TEHN/ 

INV 

PROF. D
o

m
en

ii
le

 

p
re

g
at

ir
ii

  

d
e 

b
az

a 
 

Clasa 
Calificarea 

profesionala 

Denumirea 

agentilor economici 

la care se 

desfasoara practica 

Domeniul de 

activitate al 

agentului 

economic 

Date de contact privind agentul economic Aprecierea 

procentuala a 

gr.de asig. a 

formarii 

competentelor 

la elevi 

adresa; telefon; 

fax,e-mail 

Persoana de 

contact 

 ( numele si 

functia) 

1 2 3 5 4 7 8 9 10 11 

Scoala Profesionala, 

com.  Baltesti , sat  

Baltesti  nr.  252,  jud.  

Prahova, e-mail : 

scprofbaltesti@gmail.co

m 

sambaltesti@yahoo.com 

 tel.  Director : 0244-

533423 (fix) , mobil  

0729513165 . 

  

INV. 

PROF 

M
E

C
A

N
IC

Ă
 

X
I 

p
ro

f.
 Lăcătuş 

construcţii 

metalice şi 

utilaj 

tehnologic 

 

S.C. InfoServ 

Mileniul III 

Vălenii de Munte  

Fabricarea 

articole din 

metalice 

0244-280890 

Fax.0244-280771 

sorin.anghel@info-

serv.ro 

Anghel Sorin-

director general 

Aprox. 

80% 

INV. 

PROF 

M
E

C
A

N
IC

Ă
 

 I
X

- 
X

 p
ro

f.
 Lăcătuş 

construcţii 

metalice şi 

utilaj 

tehnologic 

S.C. ASTRA TL 

Vălenii de Munte 

Fabricarea 

articole din 

metalice 

0244-282152 

Fax.0244-282152 

astratl@gmail.com 

Marcu Iulian-

șef secție 
Aprox. 

80% 

INV. 

PROF. 

IN
D

.T
E

X
T

IL
E

-

P
IE

L
Ă

R
IE

 

IX
- 

X
 p

ro
f.

 

Confectíoner 
produse  
textile   

SC. Gossip 

Clothing SRL 

Blejoi 
 

Confecţii 

textile 

0244-435498/7 

Fax:0244-435492 

lorena@gossip-

clothing.ro 

Oprea Lorena-

director resurse 

umane 

Aprox. 

80% 

mailto:scprofbaltesti@gmail.com
mailto:scprofbaltesti@gmail.com
mailto:sambaltesti@yahoo.com
mailto:sorin.anghel@info-serv.ro
mailto:sorin.anghel@info-serv.ro
mailto:astratl@gmail.com
mailto:lorena@gossip-clothing.ro
mailto:lorena@gossip-clothing.ro
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ANEXA 15. 
EDUCAŢIA ADULŢILOR 

Programe de formare a adulţilor pentru care şcoala a obţinut autorizarea din partea 
CNFPA  
 
Nr. 
crt. 

Denumirea programului de formare 
autorizat de CNFPA 

Tipul programului 
(calificare / iniţiere, 
perfecţionare /  
specializare etc)  

Seria şi numărul 
autorizaţiei 

Data 
autorizării 

Obs. 

1.  NU     

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

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

Nr. 
crt. 

Denumirea 
programului de 
formare  

Tipul programului 
(calificare / iniţiere, 
perfecţionare /  
specializare etc.)  

Perioada de  
desfăşurare 

Nr. de 
participanţi 

înscrişi 

Observaţii 

1.  NU    

 
2.      

3.      

4.      

5.       

6.      

7.      

8.      

 

ANEXA 16. 
EVOLUŢIA ELEVILOR CUPRINŞI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC 

Numărul elevilor cuprinşi în clasa a IX-a în ÎPT 

Specificaţie 

Număr de elevi 
cuprinşi la inceputul 

anului şcolar 

Număr de elevi 
cuprinşi la inceputul 

anului şcolar 

Număr de elevi 
cuprinşi la inceputul 

anului şcolar 

2020-2021 2021-2022  
Plan Realiz Plan Realiz Plan Realiz 

Total elevi cuprinşi în cl. a IX-a 28 20 24 17 24 15 

Total elevi cuprinşi în cl. a IX-a în ÎPT, 
din care: 

28 20 24 17 24 15 

A. Elevi cuprinşi în cl. IX SAM - ruta 
progresivă, din care, pe domenii 

- - 
  - - 

Mecanică - -   - - 

Industrie textilă  şi  pielărie - -   - - 

B. Elevi cuprinşi in cl. IX Liceu 
tehnologic, din care pe domenii 

- - 
  - - 

Mecanică - -   - - 

Industrie textilă  şi  pielărie - -   - - 

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

28 20 
    

Mecanică 14 10 12 17 12 0 

Industrie textilă  şi  pielărie 14 10 12 0 12 15 

 


