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Universitatea POLITEHNICA din București - Beneficiar 

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai prestigioasă instituție de învățământ superior 

tehnic din România, fiind situată în clasamentul SCOPUS pe poziția 465, între cele 2700 de universități 

clasificate, pe poziția 8 între universitățile din Europa Centrală și de Est și pe locul I între universitățile 

din România, pe criterii care iau în considerație: lucrările indexate în baza de date Scopus; relevanța 

acestora pentru domeniile științifice respective; contribuția universității la procesul internațional; 

calitatea resurselor științifice în care sunt publicate lucrările științifice. Universitatea își asumă statutul 

de universitate de cercetare avansată și educație. Misiunea asumată este gandită ca o intersecție a 

educației, prin formarea profesională, a cercetării științifice, prin producerea cunoașterii și a inovarii, 

ca principale obiective ale societății și economiei bazate pe cunoaștere. De asemenea, universitatea 

își asumă conceptul de universitate inovatoare atât în ceea ce privește formarea capitalului uman, prin 

care se condiționează capacitatea de inovare a unei țări, cât și în ceea ce privește cercetarea științifică 

producatoare de cunoaștere și prin inovațiile și adaptările tehnologice care condiționează creșterea 

economică a țării. Prin dimensiunea culturală, universitatea își păstrează importanță majoră în 

cultivarea identității naționale, a coeziunii sociale și a unei culturi instituționale distincte. Universitatea 

are o experienta de peste 195 de ani în învățămantul superior, experiența dobândită printr-o activitate 

didactică și de cercetare de înaltă calificare, desfășurată în săli de curs, laboratoare didactice și de 

cercetare, beneficiind de infrastructura și de resursele umane necesare derulării proiectelor finanțate 

din fonduri europene și implementării în bune condiții a acestora. De asemenea, UPB dispune de 

capacitatea de a gestiona bugete, fapt demonstrat prin implementarea a peste 80 de proiecte 

finanțate din programele POSDRU si POSCCE. Universitatea organizează în mod tradițional și gratuit, 

de peste 8 ani, cursuri pregătitoare la matematică, fizică și chimie, adresate cu precădere elevilor de 

liceu din clasa a XII-a. Aceste cursuri se desfăsoară, în fiecare an, în fiecare sâmbătă, după un program 

afișat pe pagina de web. Cursurile vin în întampinarea firească și a cererii constant crescătoare din 

partea elevilor atât pentru o pregatire suplimentară în vederea susținerii examenului de bacalaureat, 

cât și pentru o acomodare firească cu tipologia examenului de admitere din universitate.  

Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova – Partener 1 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale din 

România, fiind înființat în anul 1968. 

Inspectoratul Școlar Județean Prahova este responsabil de realizarea strategiei şi obiectivelor propuse 

în direcţiile de dezvoltare ale județului, în concordanţã cu dezideratele legislației în domeniul 

educaţional. Principalele sarcini ale sale sunt coordonarea şi controlul şcolilor de toate nivelurile din 

judeţul Prahova: 226 de şcoli cu 9324 de angajaţi, profesori, personal administrativ şi de alte categorii, 

113400 de elevi de la 3 la 19 ani. În cadrul Inspectoratului Şcolar lucrează un număr de 37 de inspectori. 
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Un mare număr de absolvenți de liceu din județul Prahova s-au orientat către diferitele facultăți din 

cadrul Universității Politehnice de București. S-au remarcat cei provenind de la Colegiul Național 

’’Mihai Viteazul’’ și Colegiul Național ’’Nichita Stănescu’’, ambele din Ploiești. 

În anul 2013 au susținut examenul de bacalaureat un număr de 7206 candidați, care au promovat în 

procent de 63%. În prezent, sunt înscriși în vederea susținerii examenului de bacalaureat un număr de 

5955 de candidați.  

Alianța Colegiilor Centenare - Partener 2 

Alianța Colegiilor Centenare, organizație nonguvernamentală, cuprinde peste cincizeci dintre cele mai 

valoroase colegii și licee din învățământul românesc, școli cu o tradiție recunoscută, creatoare de 

cultură si civilizație românească.  

ACC s-a facut remarcată în spațiul public educațional prin interesul special acordat acelor elemente 

ale Reformei Educației din România menite să asigure accesul elevilor la o educație de calitate. Fiind 

recunoscute de MEN ca organizație calificată să realizeze formare profesională, ACC a realizat acest 

lucru anual, într-o manieră atractivă, cu frecvente elemente informale, în cadrul unor seminarii 

intitulate “Zilele Alianței ACC”. Seminariile, proiectul cel mai ambițios al ACC, cu o durată de trei zile 

au permis participanților, în special directori de unități școlare, dar și profesori de istorie și limba 

română, matematică etc să dezbată teme asociate unor aspecte curriculare diverse, precum structura 

programelor liceale, problema relației dintre cultura generală și programa de limba si literatura 

română sau aspecte privind evaluarea la examenele naționale. ACC se implică în organizarea multor 

dezbateri cu rol în management școlar, perfecționarea evaluării de calitate, găsirea unui raport optim 

între teorie și practică la disciplinele tehnice, sublinierea necesității prezenței unor valori și atitudine 

asociate educației în școala contemporană. Totodata, ACC și-a propus să recunoască meritele 

deosebite pe care le au personalități din domenii diferite, care susțin și promovează dezvoltarea 

învățământului preuniversitar din țară. Prin Premiul ,,Lykeion”, ACC recompensează moral și material 

promotori ai unor activități importante (științifice, culturale, economice, administrative) prin care se 

vizează îndeosebi un învățământ liceal calitate.  


