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OFERTA EDUCAŢIONALĂ A ȘCOLII POSTLICEALE ”LOUIS PASTEUR” MUNICIPIUL 
CÂMPINA PENTRU ANUL ŞCOLAR 2020 – 2021 

 
Școala Postliceală ”Louis Pasteur” Municipiul Câmpina şi-a realizat oferta educațională ținând cont de: 

- tendințele de dezvoltare economică și prognoza ocupării forței de muncă, în conformitate cu PLAI şi PRAI, 
rezultate din colaborarea cu AJOFM Prahova, filiala Câmpina;  

- prognozele referitoare la calificările profesionale solicitate de piața muncii, rezultate din colaborarea cu operatorii 
economici din zonă (unități spitalicești și farmaceutice) şi din chestionarele aplicate;  

- cuprinderea absolvenţilor de clasa a XII-a/ a XIII-a (promoţia curentă/ promoţii anterioare) din municipiul 
Câmpina şi din zonele limitrofe pentru continuarea studiilor în învăţământul postliceal; 

- prevederile legislaţiei în vigoare privind organizarea şi funcţionarea învăţământului preuniversitar;  
- respectarea standardelor naţionale şi europene din domeniul educaţiei privind resursele umane calificate 

necesare desfăşurării unui proces educaţional eficient şi eficace;  
- asigurarea accesului la educaţie al tuturor tinerilor/ adulților, atât din mediul urban cât şi din mediul rural;  
- dezvoltarea calificărilor profesionale care valorifică tradiţia locală şi potenţialul de dezvoltare socioeconomică, 

corelate cu posibilităţile de inserţie socioprofesională. 

Oferta educațională a Școlii Postliceale ”Louis Pasteur” Municipiul Câmpina, pentru anul școlar 2020 – 2021, 
conţine 9 clase, structurate pe următoarele calificări profesionale şi niveluri: 

 
Nivelul: ÎNVĂŢAMÂNT POSTLICEAL 
Domeniul: SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ PEDAGOGICĂ 
Calificări profesionale: ASISTENT MEDICAL GENERALIST 

(calificare profesională acreditată prin Ordinul de ministru OMECT nr. 3577/30.03.2009) 
Nivel/ nr. clase: Anul I 3 clase 
 Anul II 2 clase 
 Anul III 2 clase 
 ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE   

(calificare profesională acreditată prin Ordinul de ministru OMECȘ nr. 5698/12.11.2015) 
Nivel/ nr. clase: Anul I 1 clasă 
 Anul III 1 clasă 
 

RESURSELE EDUCAŢIONALE PUSE LA DISPOZIŢIE PENTRU ACTIVITĂŢILE CURRICULARE ŞI 
EXTRACURRICULARE 

 
 RESURSELE UMANE  

Corpul profesoral este format din cadre didactice cu experienţă, care, pe lângă activitatea didactică, 
desfăşoară activităţi specifice domeniului de activitate.  Astfel, elevii noştri au un mare avantaj: beneficiază atât de 
experienţa didactică, cât şi de experienţa de medici, asistenţi medicali, farmacişti sau profesionişti în diverse 
domenii, a profesorilor. 

Amintim câteva caracteristici definitorii: 
- Personal calificat în proporţie de 100%;  
- Ponderea cadrelor didactice perfecţionate prin grade didactice se prezintă astfel:  

o gradul didactic I - 10,52%,  
o gradul didactic II - 26,32%,  
o gradul didactic definitiv – 26,32%; 

- 63,15% din personalul didactic sunt titularii școlii;  

mailto:asamusfr@yahoo.com
mailto:asamusfr@yahoo.com
http://www.splp-campina.ro/


2 
 

- În şcoală există 2 membri în Corpul Naţional de Experţi în Management Educaţional, un profesor metodist 
şi un membru în Consiliul consultativ al ISJ Prahova – discipline tehnice, ceea ce ilustrează 
profesionalismul cadrelor didactice şi dorinţa crescândă de implicare în problemele specifice educaţiei; 

- În anul şcolar 2019 – 2020, instruirea şi educarea elevilor din cele 8 de clase a fost asigurată de un colectiv 
de 19 cadre didactice din care:  

o 12 profesori (5 prof. cultură generală, 6 prof. discipline tehnice, 1 cadru didactic de conducere, 
fară normă de predare);   

o 6 maiștri instructori.  
- Experienţa cadrelor didactice din unitate este cunoscută la nivel judeţean/ naţional prin intermediul 

lucrărilor prezentate la concursuri, simpozioane, respectiv prin publicarea acestora în reviste de specialitate 
(„Strategii didactice”, „Pro-educaţional”); 

- Cadrele didactice sunt preocupate de continua lor perfecţionare, participând la cursurile organizate de 
Casa Corpului Didactic Prahova, de universităţi și alți furnizori acreditați. 

 
 RESURSELE MATERIALE  

Școala Postliceală “Louis Pasteur” Municipiul Câmpina beneficiază de o bază materială proprie modernă, de 
spaţii de învăţământ amenajate şi dotate special pentru învăţământul medical şi de profil.  

Unitatea şcolară îşi desfăşoară activitatea în sediul din Sediul din str. Nicolae Bălcescu nr. 5, unde se află 2 
corpuri de clădiri cu săli de clasă.   

Activitatea de predare-învăţare se desfăşoară în: 
– 2 laboratoare: Informatică, Tehnică farmaceutică;  
– 4 cabinete: 2 de Nursing, 1 de Anatomie, 1 de Farmacie și 2 Săli de clasa 

Școala pune la dispoziţia elevilor și personalului săi:   
– 21 calculatoare în rețea, pentru elevi, cu acces la internet de mare viteză, 6 calculatoare pentru 

personalul didactic și 2 pentru personalul didactic auxiliar 
- 17 laptopuri, 6 televizoare 
– 3 videoproiectoare şi 2 table interactive 
– planșe, mulaje, manechine, machete, mostre (instrumentar, medicamente), echipamente și materiale 

sanitare necesare actului educațional. 
– bibliotecă de specialitate și literatură beletristică 

 
PROGRAMUL ŞCOLII 

În Școala Postliceală “Louis Pasteur” Municipiul Câmpina cursurile se organizează numai în forma de 
învăţământ cu frecvenţă, în program de zi. 

Unitatea funcţionează într-un singur schimb, programul fiind stabilit de consiliul de administraţie, în programul 
de după – amiază (1400 – 2115). 

Orarul scolii se întocmeşte de Comisia pentru întocmirea orarului şi schemelor orare şi se aprobă în Consiliul 
de administraţie înainte de începerea cursurilor.  

Ora de curs este de 50 de minute, cu o pauză de 10 minute după fiecare oră. În perioada 15 ianuarie – 15 
martie a fiecărui an școlar, durata orelor de curs şi a pauzelor se poate modifica, prin diminuare la 45 minute, 
respectiv 5 minute, la propunerea directorului, prin hotarârea CA, cu informarea Inspectoratului Școlar Judetean 
Prahova. 

OPORTUNITĂȚI DE PLASAMENT PE PIAȚA MUNCII 

Școala Postliceală “Louis Pasteur” Municipiul Câmpina este principalul furnizor de forță de muncă calificată 
pentru municipiul Câmpina, pentru domeniul Sănătate și asistență pedagogică.  

Practicanţii ocupaţiei de Asistent medical generalist pot lucra în rețeaua sanitară de stat și particular, în: 
spitale, policlinici, cabinete de tratamente ambulatorii, cabinete medicale individuale, centre de diagnostic şi 
tratament, cabinete de medicina muncii, cabinete medicale şcolare, centre de plasament, centre de recuperare, 
centre rezidenţiale, etc. 

Practicanţii ocupaţiei de Asistent medical de farmacie pot lucra în: farmacii din rețeaua națională, firme de 
distribuție medicamente, fabrici de medicamente și echipamente sanitare, fabrici de produse cosmetic, administratori 
farmacii naturiste, etc. 
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FACILITĂŢILE PUSE LA DISPOZIŢIA ELEVILOR 

 Elevii școlii beneficiază de servicii educaţionale de specialitate oferite de personalul calificat din: 
- cabinetul de consultanţă şi de consiliere profesională şi vocaţională,  
- punctul de prim ajutor amenajat în incinta unității; 

 Programul orar este adaptat aşa încât elevii să poată fi şcolarizaţi după orele de serviciu; 

 Realităţile profesionale şi formarea elevilor sunt asigurate prin implicarea acestora în mediile profesionale, prin 
intermediul stagiilor de pregătire practică în instituţii de profil, sub îndrumarea instructorilor cu o mare experienţă 
în domeniu; 

 În cadrul şcolii se pune accent, din ce în ce mai mult, pe aplicații interactive de predare, pe folosirea mijloacelor 
moderne de transmitere a cunoştinţelor: filme, proiecţii, demonstraţii interactive, etc. ;  

 În permanență școala își pune în valoare potențialul, prin extinderea activităţilor extraşcolare și extracurriculare, 
prin realizarea unor activități deosebite educative care să răspundă socializării tinerilor (concursuri, reuniuni, 
întâlniri cu operatori economici, personalități), acțiuni de educație pentru sănătate, pentru prevenirea violenței, a 
consumului de substanțe nocive, etc. ;  

 Elevii participă activ la viaţa culturală şi socială a comunităţii, prin: acțiuni umanitare, campanii de ecologizare, de 
informare, educare și comunicare, concursuri şi activităţile de voluntariat;  

 Unitatea dezvoltă parteneriate pe baza de contract cu: 
- Parteneri pentru inserție profesională: MAKRO-MIKRO Consulting GmbH, SC Master Business Solution 

Profiles SRL, Agenția Județeană pentru ocuparea Forței de Muncă Prahova  
- Parteneri vizând formarea clinică și profesională a elevilor: Spitalul Municipal Câmpina, Spitalul de 

Psihiatrie Voila Câmpina, Centrul Medical SanConfind, Spitalul Orasenesc Sinaia, Spitalul Orasenesc Băicoi, 
Professional Farmaline SRL, Centrul de Îngrijire și Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Handicap Mislea – 
Farmacie, 20 Cabinete Medicale Individuale , SC MEDIS CAMP SRL 

- Parteneri pentru formarea profesională: SC School Consulting SRL, Corpul experților în accesarea 
fondurilor structurale și de coeziune europene București, Centrul de formare profesională, orientare, 
consiliere și plasarea forței de muncă FORMATEM,  

- Parteneri în comunitate: Poliția municipiului Câmpina, compartiment Poliția de proximitate, Primăria 
Câmpina, colegii, licee și școli gimnaziale de pe raza municipiului, localitățile limitrofe și din țară, ONG-uri, 
Biblioteca municipală „Dr. C. I. Istrati”, Casa de cultură „Geo Bogza” Câmpina, Casa Tineretului Câmpina, 
Asociaţia Naţională Cultul Eroilor “Regina Maria” subfiliala Câmpina, Centrul de transfuzie sanguină Ploiești, 
Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, Filiala Prahova, 
Asociația Diabeticilor din Prahova, Asociația Protejarea Mediului Înconjurător Prahova, Primării din localitățile 
limitrofe municipiului, etc 

- Parteneri media: Sc Lotus Quattro Media SRL, Best FM, Valea Prahovei TV, Oglinda de Azi, Campinaph 

 Elevii Scolii Postliceale ”Louis Pasteur” Câmpina beneficiază de reduceri semnificative de costuri, la urmarea 
unuia dintre programele de calificare/ specializare/ perfecționare din cadrul Centrului de Formare Profesională 
AMUS (Tehnician maseur) 

 Experienţa noastră ne-a învăţat că respectul pentru elev şi pentru actul educaţional şi de formare profesională 
reprezintă cheia succesului în dezvoltarea unei tradiţii respectate la nivelul comunităţii. Ne dorim ca orice curs, în 
cadrul şcolii noastre, să fie unul deosebit, special, şi  să reprezinte un plus de valoare profesională şi umană 
pentru elev. 

DATELE DE CONTACT ALE ŞCOLII 

Vă aşteptăm în str. Nicolae Bălcescu nr. 5, Câmpina, jud. Prahova 
Ne găsiţi şi pe internet: 

 pe site-ul nostru: http://www.amus-campina.ro/ 
 pe facebook https://www.facebook.com/scoala.louis.pasteur/              
 e-mail: asamusfr@yahoo.com 

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie şi la tel/fax. 0244 374 942 sau direct la sediu. 
 
                           Director,                                                                             Director adjunct, 
            prof. Pietriceanu Romulus Marius                                                     prof. Badea Tatiana 
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