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LICEUL 

TEHNOLOGIC 

„LAZĂR 

EDELEANU” 

 

MISIUNE 

Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu” 

este preocupat să asigure servicii de 

educație și formare profesională ce au 

la bază calitatea și asigurarea de șanse 

egale tuturor participanțiilor la proces, 

astfel încât să dezvolte la elevi 

interesul pentru crearea și consolidarea 

carierei, pentru învățare pe tot 

parcursul vieții și promovarea valorilor 

europene. 
 

  

VIZIUNE 
Școala noastră dorește să păstreze 

tradiția locală, să consolideze noi 

tradiții, să răspundă nevoilor 

comunității și cerințelor 

individuale și de grup, să aibă 

relații de parteneriat cu Uniunea 

Europeană pentru dezvoltarea 

dimensiunii europene a 

învățământului profesional și 

tehnic. 

 

mailto:lazar_edeleanu@yahoo.com
http://www.edeleanu.ro/
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Învățământ secundar superior: 

 Învățământ liceal, care cuprinde clasele de 

liceu IX – XII, cu filierele teoretică și 

tehnologică 

 Învățământ profesional cu durata de 3 ani 

 Învățământ profesional dual. 

  

Învățământ terțiar: 

 Școală postliceală 

 Școală postliceală de maiștri 
 

 

NIVELURI 

EDUCATIONALE 

 

- Real 

- Tehnic 

- Resurse naturale și 

protecția mediulu 



 

PLAN DE 

ȘCOLARIZARE  

2019 - 2020 
 

I M1 Domeniul: Chimie industrială 

(Maistru la prelucrarea țițeiului și 

petrochimie) 

I T1 Domeniul: Protecția mediului 

(Tehnician laborant pentru protecția 

calității mediului) 

I T2 Domeniul: Protecția mediului 

(Tehnician controlul calității 

produselor agro-alimentare) 

 

 

LICEU ZI: 

PROFIL: REAL 

 IX A Științe ale naturii  

PROFIL: TEHNIC 

 IX B Domeniul: Chimie industrială (Tehnician 

chimist de laborator) 

 IX C Domeniul: Chimie industrială (Tehnician în 

chimie industrială) 

PROFIL: RESURSE NATURALE ȘI 

PROTECȚIA MEDIULUI  

 IX D Domeniul: Industrie alimentară (Tehnician 

analize produse alimentare) 

 IX E Domeniul: Industrie alimentară (Tehnician în 

industria alimentară) 

 IX F Domeniul: Protecția mediului (Tehnician 

ecolog și protecția calității mediului) 

 IX G Domeniul: Protecția mediului (Tehnician 

ecolog și protecția calității mediului) 

PROFIL: TEHNIC 

 IX H Domeniul: Mecanică (Tehnician mecatronist)  

IX P1 Domeniul: Chimie 

industrială (Operator în 

industria de prelucrare a 

țițeiului și petrochimie) 

IX P2 Domeniul: Mecanic 

(Mecanic utilaje și instalații în 

industrie)  

     ȘCOALĂ        

             POSTLICEALĂ 

ȘI DE MAIȘTRI: 

     ȘCOALĂ        

         PROFESIONALĂ: 



Reprezintă 

activităţile 
opţionale realizate în 
fiecare an şcolar având în 

vedere cerințele și 
resursele existente 

Au caracter 
academic şi susţin 

orientarea şcolară şi 
profesională ale elevilor 

Urmăresc 

aprofundarea 
discipinelor de 

profil: matematică, fizică, 
chimie, biologie 

și formarea de 
competenţe avansate 
de comunicare, educație 

financiară, antreprenoriat 
pentru sigurarea succesului 
personal şi profesional prin 
parteneriate precum cele 
cu Junior Achievement 

Romania 

  

 

 

  

Oferta educaţională 

include și  
activităţi în cadrul:  

 curriculumului la decizia 

şcolii (CDȘ) 

 curriculumului în 

dezvoltare locală (CDL) 



ACTIVITĂȚI 
EXTRACURRICULARE 

Sunt activităţi academice, sportive şi 

artistice care se organizează la nivelul 

unităţii de învăţământ, de regulă pe 

nivel de clase, suplimentar faţă de 

disciplinele din planurile-cadru de 

învăţământ şi din CDȘ/CDL optional 

de către elevi care sunt recompensați 

pentru implicare de care dau dovadă. 

  

 Pregătire suplimentară în vederea susținerii 

examenului de bacalaureat;  

 Pregătire suplimentară în vederea pregătirii elevilor 

capabili de performanță pentru participarea la olimpiade 

și concursuri școlare;  

 Pregătire suplimentară de recuperare a elevilor;  

 Ateliere de lucru/mese rotunde pe diverse teme: 

violență, comunicare, educație pentru sănătate etc.; 

 Cercuri: 
Cercul de literatură: CEAȘCA DE LECTURĂ  

Cercul de educație pntru sănătate: DECIZIA E A TA!  

Cercul de istorie-geografie: VALAHIA  

 Cercuri sportive: handbal, volei, majorete;  

 Competiții sportive: handbal, baschet, volei, fotbal, 

tenis de masă. 



Activități de 
voluntariat 

Excursii  

Vizite la 
muzee/ 

obiective 
istorice și 
culturale 

Vizionare 
de 

spectacole 
de tearu și 

film 

Baluri și 
serbări 
școlare  

  

ACTIVITĂȚI  

EXTRAȘCOLARE 

Sunt activităţile educative, de 

orientare şcolară şi profesională, 

culturale, artistice, sportive, 

recreative etc. organizate pentru 

elevi, de regulă, în afara unităţii de 

învăţământ şi în afara orarului. 



Petrom a oferit 7 burse de 

1000 dolari elevilor din cadrul Liceului 

Tehnologic „Lazăr Edeleanu” care au avut 

rezultate școlare deosebite și au dovedit 

dorință de implicare în activități extrașcolare   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PARTENERIATE 

 

 

 

sunt încheiate anual cu importanți 

operatori economici din zonă, 

pentru a realiza pregătirea practică a 

elevilor sau cu instituții de cultură 
pentru activități extracurriculare 

și extrașcolare 
  

Timken a amenajat în 2018, în 

cadrul proiectului ”Ready for the 

Future”derulat în parteneriat cu Liceul 

Tehnologic „Lazăr Edeleanu” 

laboratoarele de chimie 

industrială și de limbi moderne, 

dotându-le la standarde moderne 



  

 

PROIECTE 

 



Grad didactic 

I 

56% Grad 

didactic II 

15% 

Grad definitiv 

29% 

 

 

 

 

  

Corpul profesoral este format din cadre didactice: 

 

cu experiență 

 

implicați în programe  

de dezvoltare școlară sau/și de reformă 

 

autori de manuale școlare 

 

autori de SPP și curriculum naționale 

 

formatori în programe de formare 

la nivel național și județean 

 

participanți la proiecte de cooperare 

 international în domeniul educației, 

 

experți ARACIP în evaluare și acreditare etc. 
 

 

RESURSE 

UMANE 
Istoria liceului a consemnat 

profesori celebri precum 

Ilie Ștefan care a adus cele mai 

multe trofee internaţionale 

la olimpiadele de chimie 

TITULARI 

58 
SUPLINITORI 

23 



 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Clădire şcoală  

(cuprinde sălile de clasă, birourile direcţiunii, 

cancelaria profesorilor, secretariat, contabilitate, 

casieria, cabinete documentare, arhiva şcolii.)  

2. Clădire laboratoare 

3. Clădire ateliere 

4. Sala de sport 

5. Staţie micropilot 

6. Căminul de elevi  

7. Cantina 

8. Punct termic/ spălătorie. 

Activitățile educative se desfășoară în: 

 

RESURSE 

MATERIALE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii din afara orașului 

pot beneficia de  

loc de cazare în cămin şi 

pot lua masa  la cantină 

 

Suntem unul dintre cele mai ACCESIBILE 

licee din orașul Ploiești ca LOCAȚIE,  

CAZARE, PROGRAM,  

BAZĂ MATERIALĂ 

 Şcoala funcţionează în program de la orele 7.30 - 18.25 (cursuri liceale, şcoală profesională şi 

şcoală postliceală) cu ora de 50 minute şi pauze de 5 minute. 

o Clasele aIX-a , aXII-a: 7.30 – 12.55 

o Clasele aX-a, aXI-a, scoală postliceală: 13.00 – 18.25 

 Serviciul secretariat îşi desfăşoară programul între orele 7.30 – 18.25. 

 Serviciul contabilitate îşi desfăşoară programul între orele 7.30 – 15.30. 

 Personalul de îngrijire şi cel de pază îşi desfăşoară activitatea conform fişei postului. 

o Serviciile de pază sunt asigurate de personalul propriu și de Jandarmerie. 

Locaţia convenabilă  

pentru mijloacele de transport 

 din oraș și din afara acestuia. 
  

Cel mai mare campus școlar 

(peste 6 Ha),  

o adevărată oază de verdeață 

Complexul sportiv  

cel mai bun din judeţ: 

- sală de sport, 

- pistă de atletism, 

- terenuri de fotbal, volei, 

baschet, tenis/ volei pe nisip, 

- sală de  fitness; 


