


Clădirea şcolii a fost construită în 1966. Între anii 1966 – 1968 a funcţionat aici Liceul 

Energetic Ploieşti, actual Grup Şcolar Energetic Ploieşti. Este o clădire de şcoală tip, cu 23 

săli de clasă, 3 cabinete, 5 laboratoare, 3 ateliere, o sală de sport (din anul 1976), cabinet 

logopedic, cabinet medical şi o bibliotecă cu peste 18000 de volume. Şcoala beneficiază 

de un spaţiu verde cu o suprafaţă de 14000 m.p.

Începând cu anul 1968, funcţionează în această clădire Şcoala Generală cu Clasele 

I-VIII nr. 24 Ploieşti. În anul 1995 fuzioneaza cu Scoala Generala nr. 30. O primă 

schimbare a numelui are loc în anul 1998 – Şcoala cu Clasele I-VIII „Sfântul Apostol 

Andrei” – iar cea de-a doua în anul 2004 – Şcoala de Arte şi Meserii „Sfântul Apostol 

Andrei” Ploieşti. În anul 2007, Şcoala de Arte şi Meserii „Sfântul Apostol Andrei” devine 

Grupul Şcolar de Servicii „Sfântul Apostol Andrei”. În septembrie 2009, Grupul Şcolar de 

Servicii „Sfântul Apostol Andrei” preia ca structură Şcoala Postliceală Sanitară de Stat. În 

anul 2012, denumirea instituţiei se schimbă în Liceul Tehnologic de Servicii “Sfântul 

Apostol Andrei”. 



De-a lungul, anilor au fost promovate mai multe profiluri: începând cu anul 1980 – clase cu profil 

de volei (băieţi şi fete); din anul 1990 clase cu profil de limba franceză şi limba engleză intensiv; 

începând cu anul 2003 clase de SAM din domeniile „Estetica şi îngrijirea corpului omenesc” şi 

„Turism şi alimentaţie”, elevii acestor calificări continuând studiile prin anul de completare, şi apoi prin 

ciclul superior al liceului, ruta progresivă de calificare în domeniul Servicii. Încă din anul şcolar 2008-

2009 au fost înfiinţate clase ce aparţin rutei directe de calificare, domeniul Servicii, şi clase de nivel 3 

avansat de calificare prin şcoala postliceală, calificarea „Stilist”, cu finanţare de la bugetul de stat.

Începând anul 2009 se înfiinţează clase cu finanţare de la bugetul de stat, în domeniul Sănătate şi 

asistenţă pedagogică, calificarea „Asistent medical generalist” şi „Asistent medical de laborator”. 

Un punct tare al ofertei educaţionale este faptul că toate calificările profesionale pe care le 

școlarizăm sunt ACREDITATE.

Şcoala facilitează pregătirea atât a elevilor din zona de Nord a oraşului, cât şi a celor din 

localităţile de pe văile Slănicului şi Teleajenului. Înfiinţarea grupului şcolar/a liceului tehnologic s-

a impus ca o necesitate pentru a oferi pe piaţa muncii personal calificat în domeniul serviciilor în 

diferite nivele de calificare profesională.

Oferta educaţională a şcolii este în permanenţă adaptată la tendinţele de dezvoltare socio-

economice şi prognoza ocupării forţei de muncă în conformitete cu Planul Regional de Acţiune 

pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic şi Planul Local de Acţiune pentru 

Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic.In prezent, la scoala noastra invata un numar de 

1313 de elevi.



Misiunea:
Misiunea Liceului 

Tehnologic de Servicii ,,Sfantul 
Apostol Andrei" Ploiesti este 
CALITATE ȘI VALOARE 
PENTRU VIITOR  în acord 
cu cerintele de pe piata muncii 
din Uniunea Europeană.

Viziunea:

Absolvenţi conştienţi de 
necesitatea adaptării la 
dinamica evoluţiilor de pe piaţa 
muncii locale, regionale, 
naţionale şi europene. 



OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2021 – 2021



ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR - 1 clasă 

pregătitoare, învățământ de zi. 

•se studiază opțional limbia germană



ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL - 1 clasă a V-a, 

învățământ de zi:

•limbi străine studiate: engleză, germană



ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL - 5 clase a IX-a

TOATE CALIFICĂRILE / SPECIALIZĂRILE AU ACREDITARE

•Profil Servicii, domeniul Estetica şi igiena corpului 

omenesc, 1 clasă, 24 locuri; 

•Profil Servicii, domeniul Turism, 2 clase, 48 locuri

•Profil Servicii, domeniul Comerț, 2 clase, 48 locuri



Domeniul:Turism și alimentație
Laborator de alimentație Laborator de tehnica servirii

Activități realizate cu elevii



Domeniul: Estetica şi igiena corpului omenesc
Atelier de estetica

Activități realizate cu elevii



Domeniul: Comerț Cabinet comerț

Activități realizate cu elevii



ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL - 2 clase a IX-a

TOATE CALIFICĂRILE / SPECIALIZĂRILE AU ACREDITARE

•Profil Servicii, domeniul Alimentaţie, calificarea profesională Bucătar -

Învățământ dual, 0.5 clasă, 10 elevi 

•Profil Servicii, domeniul Comerț, calificarea profesională Comerciant-

vânzător - Învățământ dual, 0.5 clasă, 10 elevi

•Profil Servicii, domeniul Estetica şi igiena corpului omenesc, calificarea

profesională Frizer - coafor - manichiurist – pedichiurist – Învățământ

profesional de stat, 1 clasă, 24 locuri.



Activități realizate de elevii de la învățământul profesional



CE ESTE ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
PROFESIONAL? 



Învățământul profesional de stat, reglementat prin metodologia aprobată prin 
OMENCŞ nr. 5033/29.08.2017, numit în continuare învățământ profesional, are 
următoarele obiective: 
a) formarea competențelor profesionale ale elevilor, specifice unei calificări 
profesionale de nivel 3 al Cadrului Național al Calificărilor corespunzător nivelului 
de referință 3 al Cadrului European al Calificărilor; 
b) dezvoltarea și diversificarea competențelor cheie necesare în scopul integrării 
socio-profesionale și progresului în viitoarea carieră; 
c) facilitarea integrării socio-profesionale a absolvenților învățământului 
profesional în concordanță cu aspirațiile profesionale și cu necesitățile pieței 
muncii; 
d) implicarea angajatorilor în asigurarea forței de muncă calificate, în funcție de 
nevoile proprii; 
e) dezvoltarea motivației tinerilor pentru muncă și a interesului pentru învățare, 
printr-o abordare integrată a pregătirii teoretice și practice într-o calificare 
solicitată de piața muncii, cu posibilitatea de continuare a studiilor, în funcție de 
interesele profesionale și potențialul individual de dezvoltare. 



Învăţământul profesional se adresează absolvenţilor clasei a VIII-a, are 
o durată de cel puţin 3 ani şi are o pondere semnificativă a pregătirii
practice derulate la operatorul economic: 
- în primul an, pregătirea practică realizată în atelierele şcolii şi la 
operatorul economic reprezintă aproximativ 20% din timpul total alocat
programului; 
- în al doilea an aproximativ 60% din timp este alocat pregătirii
practice; 
- în anul al treilea, aproximativ 72% din timp este alocat pregătirii
practice. 
Pe parcursul celor trei ani sunt organizate stagii comasate de practică
cu o durată totală de 24 săptămâni, 5 săptămâni în primul an, 9 
săptămâni în anul doi şi 10 săptămâni în cel de-al treilea an. 



Elevii din învăţământul profesional beneficiază de 
susţinere financiară acordată de la bugetul de stat prin 
intermediul Programului naţional de protecţie socială "Bursa 
profesională", prin care, fiecare elev primeşte suma de 200 lei, 
în condiţiile stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 951/2017 
privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor 
pentru elevii care frecventează învăţământul profesional, 
inclusiv dual. 

În funcţie de performanţe sau de alte criterii stabilite de 
operatorii economici, elevii pot primi şi alte forme de sprijin de 
la operatorii economici, acestea fiind stabilite prin contractele 
individuale de pregătire practică la începutul şcolarizării. 



CE ESTE ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
DUAL? 



Învățământul dual, reglementat prin metodologie specifică, aprobată prin OMEN 
nr. 3554/2017, reprezintă o formă de organizare a învăţământului profesional și 
tehnic cu următoarele caracteristici specifice: 
a) este organizat, într-un cadru unitar, de către unitățile de învățământ la solicitarea 
operatorilor economici sau a structurilor asociative interesate, cum ar fi camere de 
comerț, asociații patronale de ramură, clustere, în calitate de potențiali angajatori și 
parteneri de practică; 
b) asigură o rută alternativă educaţie şi formare profesională, organizată pe baza de 
parteneriat şi conform unor contracte individuale de pregătire practică, prin 
pregătirea practică încheiate cu operatorii economici care asumă ca responsabilitate 
principală pregătirea practică a elevilor. 
c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă cel puțin la 
nivelul celei acordate din fonduri publice pentru învățământul profesional şi alte 
cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor; 
d) se bazează pe un parteneriat extins, asigurând colaborarea dintre unitățile de 
învățământ partenere, autoritățile publice centrale și locale și mediul economic și 
asociativ.



Învăţământul dual se adresează absolvenţilor clasei a VIII-a, are o 
durată de cel puţin 3 ani şi are o pondere semnificativă a pregătirii 
practice derulate la operatorul economic: 
- în primul an, pregătirea practică realizată în atelierele şcolii şi la 
operatorul economic reprezintă aproximativ 20% din timpul total 
alocat programului; 
- în al doilea an aproximativ 60% din timp este alocat pregătirii 
practice; 
- în anul al treilea, aproximativ 72% din timp este alocat pregătirii 
practice. 
Pe parcursul celor trei ani sunt organizate stagii comasate de practică 
cu o durată totală de 24 săptămâni, 5 săptămâni în primul an, 9 
săptămâni în anul doi şi 10 săptămâni în cel de-al treilea an. 



Învăţământul dual îndeplineşte următoarele cerinţe: 
➢ Contract de parteneriat încheiat între operatori economici sau între structuri

asociative/ un consorţiu de operatori economici), unitatea de învăţământ şi
unitatea administrativ-teritorială (UAT) pe raza căreia se află unitatea şcolară
(contract care stabileşte condiţiile de colaborare, drepturile şi obligaţiile părţilor, 
precum şi costurile asumate de parteneri). 

➢ Contractul individual de pregătire practică încheiat între elev, (părintele, 
tutorele sau susţinătorul legal al elevului minor), operatorul economic şi unitatea
de învăţământ( contract care stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor). 

➢ Facilităţi fiscale pentru operatorii economici care încheie contract de parteneriat
cu unităţile de învăţământ (facilităţi la plata impozitelor, taxelor şi contribuţiilor
datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetelor fondurilor
speciale sau bugetelor locale, potrivit prevederilor legale). 

➢ Decontarea cheltuielilor de transport, cazare şi masă (gratuite) în internate
şcolare pentru elevii din învăţământul dual, indiferent de oferta existentă în
localitatea de domiciliu. 



Facilități oferite de operatorul economic pentru învățământul 

profesional dual
Conform Contractului de parteneriat încheiat cu unitatea noastră de învățământ, 

operatorul economic oferă elevilor următoarele facilități: 

❑bursă profesională de 200 lei/lună, pe perioada cursurilor (în afara bursei de 

stat de 200 lei);

❑asigură examinările de medicina muncii;

❑asigură echipament de lucru;

❑asigură echipament de protecție;

❑asigură 1 masă/zi la locul de practică;

❑asigură rechizite pe perioada practicii.



Avantajele învăţământului profesional:
•Obţinerea unui certificat de calificare profesională, nivel 2, recunoscut în 

Uniunea Europeană;

•Certificat de absolvire a învăţământului obligatoriu, care le permite 

elevilor să continue studiile prin învăţământul liceal începând cu clasa a XI-

a;

•Elevii care frecventează învăţământul profesional beneficiază de „Bursa 

profesională”, reprezentând un sprijin financiar lunar de 200 lei, prin 

Programul naţional de protecţie socială (conform Hotărârii de Guvern  nr. 

1062/30.10.2012, privind modalitatea de subvenţionare de către stat a 

costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional);

• Pregătirea elevilor din învăţământul profesional se desfăşoară prin: ore de 

laborator tehnologic, ore de instruire practică şi stagii de instruire practică. 



Am învățat că …



… valoarea unei școli 
este dată de valoarea 
oamenilor ce o 
slujesc. 





… am învățat ca 
cinstindu-ne 
strămoșii, ne prețuim 
trecutul.





… important este să 
participi, nu să câștigi! 
Adevăratul câștigător este 
cel care își depășește 
propriile limite.





… ajutându-i pe alții, te 
ajuți pe tine însuți și nimic 
nu contează mai mult în 
viață decât ceea ce lași în 
sufletele celorlalți.





… dacă viața este un 
spectacol iar noi 
suntem actorii ei, și 
spectacolele ne pot da 
lecții de viață.





… într-o societate europeană 
nu te poți dezvolta în mod 
izolat.
…multilateral și intercultural 
nu înseamnă anularea 
spiritului național. 





… trebuie să lași 
oamenii să te 
cunoască pentru a te 
putea prețui la 
adevărata valoare.





… putem face 

educație în recreație.





… am învățat că 
descoperindu-ne țara, 
putem aprecia valorile ei, 
că nu urcușul muntelui e 
important, ci panorama 
pe care o ai de sus.





… o minte sănătoasă 

nu poate exista dacât 

într-un corp sănătos.





…„altfel” nu este 

sinonim cu „slab 

calitativ".





Toate aceste activitati au fost posibile multumită 

eforturilor depuse de toți factorii implicați în actul 

educațional:

•CADRELE DIDACTICE DE LA LICEUL 

TEHNOLOGIC DE SERVICII „SFÂNTUL APOSTOL 

ANDREI" PLOIEȘTI

•PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR  DE LA 

LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII „SFÂNTUL 

APOSTOL ANDREI" PLOIEȘTI

•PARTENERII EDUCAȚIONALI


