Liceul Tehnologic „Căpitan Nicolae Pleşoianu” este una din şcolile cu cea mai veche
tradiţie în învăţământul tehnic din oraşul Râmnicu Vâlcea (100 de ani de învăţământ tehnic
şi profesional s-au sărbătorit în anul 2013).

Misiunea Liceului Tehnologic “Căpitan Nicolae Pleşoianu” Rm Vâlcea, cunoscută şi asumată
de către toţi beneficiarii educaţiei, direcţi şi indirecţi: profesori, elevi, părinţi, autoritate locală, agenţi
economici, ONG-uri, este de a oferi şanse egale de dezvoltare personală şi profesională fiecărui elev,
pentru a fi capabil să-şi aleagă viitorul cel mai potrivit capacităţii şi personalităţii fiecăruia şi să se
adapteze unei societăţii dinamice.
Această misiune se încadrează în viziunea şcolii, aceea de dezvoltare a unui mediu de educaţie
şi formare profesională care să asigure pentru tinerii şi adulţii din zona judeţului Vâlcea, dar şi din alte
zone ale Regiunii S-V a Olteniei, servicii de educaţie şi instruire profesională de calitate, în domeniile
mecanică şi construcţii, instalaţii şi lucrări publice, pentru dezvoltarea carierei tinerilor şi creşterea
potenţialului economic şi social al zonei.
RESURSE MATERIALE
Începând cu anul şcolar 2012-2013, Liceul Tehnologic „Căpitan Nicolae Pleşoianu” are în
subordine încă două structuri: Şcoala Gimnazială „Spiru Haret” şi Grădiniţa cu Program Normal nr. 5.
Activitatea se desfăşoară pe cele 3 sedii astfel:
1. Sediul central din str. Gabriel Stoianovici - unde se desfăşoară cursuri cu elevii de la
învăţământ de zi, seral şi învăţământ profesional.
2. Sediul din str. Morilor unde se desfăşoară practica elevilor în ateliere şi laboratoare, iar
elevii de la clasele de învăţământ postliceal în Cabinetul de Mecanică auto respectiv
Laboratorul de legislaţie auto.
3. Sediul din str. Ştirbei Voda unde funcţionează clasele de elevi de la învăţământul preşcolar,
preprimar, primar şi gimnazial.
În cele 3 sedii, şcoala dispune de resurse materiale care asigură un climat plăcut, condiţii
didactico-materiale şi igienico-sanitare corespunzătoare: 17 săli de clase, 6 cabinete de specialitate, 2
laboratoare de informatică, 1 laborator de legislaţie auto (cu simulator auto), fiecare cu câte 25 de
calculatoare, cabinet de asistenţă psihopedagogică, 4 ateliere; cancelarie; biblioteca, secretariat,
contabilitate, birou administraţie, internat cu 10 dormitoare, cantină cu sală de mese; sală de sport,
spălătorie, grupuri sanitare; spaţii depozitare materiale didactice.

RESURSE UMANE
Colectivul de cadre didactice (profesori, ingineri, maiştri instructori, consilier şcolar), personalul
didactic auxiliar şi nedidactic a variat ca număr de-a lungul anilor, astfel încât la această dată, în cele 3
unităţi şcolare, lucrează circa 70 persoane care educă şi îndrumă un număr de aproximativ 850 elevi în
acest an şcolar.

O parte din colectivul de cadre didactice şi personalul didactic auxiliar la celebrarea
Centenarului liceului - 100 de ani de învăţământ tehnic şi profesional
CALIFICĂRI
Liceul Tehnologic „Căpitan Nicolae Pleşoianu” a avut deschidere spre diverse categorii, nivele
şi calificări ale învăţământului tehnic şi profesional de la liceu rută directă, rută progresivă zi şi seral
până la formele care asigură un certificat de calificare într-o perioadă mai scurtă, cum ar fi Stagiile de
pregătire profesională - 6 luni, învăţământul profesional de 2 ani, de 3 ani respectiv învăţământ
postliceal: şcoala postliceală şi şcoala de maiştri.

PARTENERIATELE LICEULUI CU AGENŢII ECONOMICI
Preocuparea cadrelor didactice de a încheia convenţii cu agenţii economici la care elevii şcolii
noastre îşi desfăşoară activitatea de instruire practică a dus la o colaborare care a trecut proba timpului prin
seriozitatea şi interesul ambelor părţi implicate. Exemplificăm astfel agenţi economici – service-uri auto
cum ar fi: SC ANTARES MOTORS SRL, SC DUET SRL, SC HARRY SRL, SC NURVIL SRL, SC
AUTOMAG, SC MERCEDEZ-BENZ CASA-AUTO VĂLCEA SRL, în domeniul Mecanic respectiv SC
APAVIL SRL, SC ERHAN SRL în domeniul Construcţii, instalaţii şi lucrări publice.

OFERTA - CURRICULUM DEZVOLTARE LOCALĂ - STAGII DE INSTRUIRE PRACTICĂ
TITLU CDL
Prelucrări mecanice specifice transporturilor
Defecţiuni frecvente şi operaţii de întreţinere a motoarelor
Revizia şi întreţinerea construcţiilor metalice
Prelucrarea conductelor specific instalaţiilor interioare
Tehnologii moderne aplicate în instalaţiile pentru
construcţii
Prelucrări mecanice specifice tinichigiului vopsitor auto
Identificarea şi rezolvarea problemelor la locul de muncă.
Întreţinerea şi repararea motoarelor cu ardere internă.
Întreţinerea maşinilor şi instalaţiilor de transportat.

DOMENIUL/Calificarea/clasa
Mecanică – clasa a IX-a liceu
Mecanică/ Mecanică de motoare – clasa a X-a liceu
Mecanică/ Lacatuş mecanic structuri – clasa a X-a
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice – clasa a IX-a
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice/ Instalator pentru
construcţii– clasa a X-a
Mecanică/ Tinichigiu vopsitor auto – clasa a IX-a înv. profesional
Mecanică / Mecanic auto – clasa a IX-a înv. profesional
Mecanică / Mecanic auto – clasa a X-a înv. profesional
Mecanică/ Maşinist utilaje – clasa a X-a înv. profesional

PERFORMANŢA ŞCOLARĂ
La examenele de certificare a calificării profesionale finalizate
prin atestat profesional au fost obţinute rezultate bune, promovabilitatea
fiind de 100%. Pregătirea profesională a fost pusă în valoare şi prin
rezultatele obţinute de-a lungul anilor la Olimpiadele din aria curriculară
„Tehnologii” şi Concursurile pe meserii.
REZULTATE OBŢINUTE LA ETAPA NATIONALĂ A OLIMPIADELOR ŞI
CONCURSURILOR PROFESIONALE DIN ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII
Numele şi prenumele elevului

CLASA

TÎRCALĂ DUMITRU C-TIN

Clasa a XI-a

MECANIC AUTO

MENŢIUNE

TAPU CONSTANTIN IONUŢ

clasa a XII-a

MENŢIUNE

BADEA NICOLAE

Clasa a XI-a

ROMAN ALEXANDRU

clasa a XII-a

TEHNICIAN TRANSPORTURI
INSTALATOR INSTALAŢII TEHNICO SANITARE ŞI DE GAZE
TEHNICIAN INSTALATOR PENTRU
CONSTRUCŢII

CALIFICAREA
2008-2009

PREMIUL

MENŢIUNE
LOCUL III

2009-2010
TAPU CONSTANTIN IONUŢ

clasa a XIII-a

TEHNICIAN TRANSPORTURI

PAUNESCU TIBERIU

clasa a XII-a

MENŢIUNE

ROMAN ALEXANDRU

clasa a XII-a

TEHNICIAN TRANSPORTURI
TEHNICIAN INSTALATOR PENTRU
CONSTRUCŢII
2010-2011

NECŞOIU VASILE

clasa a XI-a

MECANIC AUTO

MENŢIUNE

LOCUL II

MENŢIUNE

2011-2012
NEGREA ALEXANDRU
NICOLAE

clasa a XII-a

TEHNICIAN TRANSPORTURI

MENŢIUNE

2014-2015
MIREA BOGDAN

clasa a XII-a

MECANICĂ

PREMIU SPECIAL

REZULTATE OBŢINUTE LA ETAPA JUDEŢERANĂ A OLIMPIADELOR ŞI
CONCURSURILOR PROFESIONALE DIN ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII
Numele şi prenumele elevului

CLASA

CALIFICAREA

PREMIUL

2010-2011
NECŞOIU VASILE

clasa a XI-a

MECANIC AUTO

LOCUL I

DOBRICĂ IONUŢ ADRIAN

clasa a XI-a

MECANIC AUTO

LOCUL III

ŞTREANGĂ ILIE - BOGDAN

clasa a XI-a

LOCUL V

PĂIUŞ CONSTANTIN CĂTĂLIN

clasa a XI-a

SPĂTARU RADU FLORIN

MECANIC AUTO
INSTALATOR INSTALAŢII
TEHNICO - SANITARE ŞI DE
GAZE
TEHNICIAN INSTALATOR
PENTRU CONSTRUCŢII

TÎRCALA DUMITRU
CONSTANTIN

clasa a XIIIa
clasa a XIIITEHNICIAN TRANSPORTURI
a
2011-2012

NEGREA ALEXANDRU NICOLAE

clasa a XII-a

TEHNICIAN TRANSPORTURI

LOCUL I

DEACONESCU CODRUŢ

clasa a XII-a

TEHNICIAN TRANSPORTURI

LOCUL II

NEGREA ALEXANDRU NICOLAE

2012-2013
clasa a XII-a MECANICĂ

VLAD IONUT EUGEN
CLIPICI CONSTANTIN BOGDAN

VLAD IONUŢ EUGEN
MIREA BOGDAN
DIMIERU AMALIA

MIREA BOGDAN
BLEICEANU OVIDIU

clasa a XI-a
clasa a XII-a

MECANICĂ

CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI
LUCRĂRI PUBLICE
2013-2014
clasa a XII-a MECANICĂ
clasa a XI-a
clasa a XII-a

MECANICĂ

CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI
LUCRĂRI PUBLICE
2014-2015
clasa a XII-a MECANICĂ

LOCUL I
LOCUL III
LOCUL I

LOCUL I
LOCUL II
LOCUL II

LOCUL I
LOCUL III
LOCUL III

LOCUL I

MECANICĂ

DIMIERU AMALIA

clasa a XI-a
clasa a XII-a

DIACONU GABRIEL

clasa a XI-a

MECANICĂ

MENŢIUNE

TURCU NICOLAE VASILE

clasa a XI-a

MECANICĂ
CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI
LUCRĂRI PUBLICE
CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI
LUCRĂRI PUBLICE

MENŢIUNE

SCOICA V. VASILE ALEX
DRĂGOESCU V. ANDREEA ALINA

CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI
LUCRĂRI PUBLICE
2015-2016

clasa a XI-a
clasa a XI-a

LOCUL III
LOCUL I

LOCUL II
LOCUL III

Concursul naţional “AUTOMOBILUL între DA şi NU” care face parte din Calendarul
activităţilor educative naţionale a ajuns la cea de a VII- a ediţie.
Concursul reprezintă în fiecare an o ocazie de a
aduce împreună, elevi şi cadre didactice în schimb
de experienţă, exemple de bună practică, punând
astfel în valoare abilităţi practice, sportive, TIC ale
elevilor, prin care se poate cel mai credibil promova
învăţământul tehnic şi profesional românesc.

Simpozionului Naţional “ÎNVĂŢĂMÂNT TEHNIC ŞI PROFESIONAL PENTRU EGALITATE
ÎN MIJLOCUL DIFERENŢELOR !“ s-a desfăşurat de-a lungul mai multor ani.

PROGRAME ŞI PROIECTE EUROPENE
Din cadrul colectivului de cadre didactice s-au remarcat profesori care au manifestat un interes
deosebit pentru formarea profesională a cadrelor didactice şi a elevilor prin programe şi proiecte europene:
 Leonardo da Vinci-Vetpro – prof. Bitică Cristiana -“Formarea trainerilor pentru promovarea de
open source şi free software în şcoli şi întreprinderi mici şi mijlocii” 1- 15.11. 2009, Tamworth, UK
şi Creative methodology 18.03-29.03.2013, Worthing, UK
 Leonardo da Vinci -PLM – prof. Boureci Adrian - Internet şi ICT-Suport pentru inovaţie şi
dezvoltare de instrumente folosite în procesul de învăţare-predare în formarea iniţială prin folosirea
noilor tehnologii informaţionale” 22 .11- 5.12. 2010,Worthing, UK
 Comenius mobilităţi individuale – prof. Toma Mihaela - Practical methodology for teaching
English at secondary level 22-29/10/2011, Southampton, UK
 Leonardo da Vinci-PLM - prof. Toma Mihaela-Multimedia and interactivity as tools for
improvement of teaching methods 18.09 - 2.10.2011, Worthing, UK
 Vizite de studio - prof. Bitică Cristiana - Guidance and vocational counseling, Torun, Poland 2326.04.2013
 Comenius-mobilităţi individuale - prof. Badea Mihaela - Formations pedagogiques pour
professeurs de FLE 24.06-5.07.2013, Vichy, France

 Comenius-mobilităţi individuale - prof. Bitica Cristiana - E-learning - producing interactive and
multimedia content 26-30.08.2013 Rome, Italy
 Comenius-mobilitati individuale - prof. Calotă Luminiţa - Strategies to encourage training success
6-10.05.2013, Rome, Italy
 Etwinning - 2010-2011 - National Heroes, International Fame Partners: Poland, Turkey,
Romania, Belgium, http://new-twinspace.etwinning.net/web/p26839
 Etwinning - 2010-2011 - Picture Dictionary Partners: Spain, Poland, Lithuania, Turkey, Slovakia,
Romania, Latvia, http://new-twinspace.etwinning.net/web/p46976
 Etwinning - 2010-2011 - Similar Words in Europe Partners: Italy, Romania, Poland, Turkey;
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p43236
 Etwinning - 2011-2012 Vocational Education and Training-Key to the Future Partners: Turkey,
Poland, France, Romania, Bulgaria; http://new-twinspace.etwinning.net/web/p58778
 2013: Comenius-parteneriate multilaterale Share in an adventure: building bridges through
interaction
 Leonardo da Vinci-parteneriate Transferring vocational schools into community schools
 2014: LLP: GRUNDVIG “T.A.T.I – Training for Adults Trainers for Infancy”, în parteneriat cu
Asociaţia Profamilia, Rm. Vâlcea - Vizita de lucru în Turcia, participant prof. Bitică Cristiana
 2015-2016 – un an al proiectelor europene pentru şcoala noastră:
o Competenţe practice de nivel european - profesionalism şi competitivitate în formarea
iniţială a elevilor" (COMPETENT-EU”) - proiect Erasmus + de mobilitate pentru formare profesională
a elevilor din consorţiul format din 3 licee. 16 elevi din clasele a X-a şi a XI-a calificarea Mecanic auto şi
Tehnician transporturi din liceul nostru au desfăşurat stagii de pregătire practică în Plymouth (Anglia).

o Quality in education (Q.e.d.) - improved competences
- proiect Erasmus+ de mobilitate profesori pentru educaţie şcolară, în
cadrul căruia 14 cadre didactice din cadrul liceului au participat la
stagii de formare în diferite ţări din Uniunea Europeană (Italia,
Portugalia, Marea Britanie, Franţa, Cehia, Olanda) pentru dezvoltarea
competenţelor cadrelor didactice în vederea îmbunătăţirii rezultatelor
şcolare şi reducerii absenteismului în randul elevilor.
o „Servicii de Prevenire şi Remediere în Educaţie: SPRE şcoală” - proiect POSDRU în
cadrul căruia, cei 168 de elevi din grupul-ţintă al şcolii noastre, au participat, timp de trei luni, la programe
educaţionale integrate de tip preventiv şi remedial - activităţi nonformale şi informale, pentru prevenirea şi
corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii, beneficiind şi de subvenţii.
o "Practică teoria!" - “Firme de exerciţiu”, proiect POSDRU desfăşurat în parteneriat cu
alte 7 licee din ţară şi Asociatia Excelsior. 25 de elevi ai liceului au învăţat să creeze 5 firme de exerciţiu
specific calificărilor lor, virtuale pe o platforma on-line. În urma activităţilor desfăşurate în cadrul acestor
firme toţi elevii participanţi şi-ai dezvoltat abilităţile antreprenoriale, au beneficiat de workshop-uri, târguri
interregionale pentru firme de exerciţiu, competiţii cu premii şi au primit subvenţii.

