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VOCAȚIE ȘI PASIUNE 
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC
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Educația  și formarea profesională au un rol determinant în cari-
era profesională a tinerilor și în dezvoltarea economică și socială 
în ansamblu.

Considerând că adecvarea la nevoile mediului economic în continuă schimbare și modernizare sunt bazele 
dezvoltării unui învățământ profesional și tehnic flexibil, deschis și performant. Ministerul Educației, ală-
turi de Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic își propun să aducă în prim 
plan importanța dobândirii unei calificări profesionale într-un parteneriat real școală – operator econo-
mic, în perspectiva construirii unei cariere de succes pentru tinerii absolvenți.

Învățarea în condiții reale de muncă are un rol esențial în formarea competențelor profesionale, 
dezvoltarea identității personale, concomitent cu  stimularea încrederii de sine a elevilor noștri, 
constituindu-se într-un instrument puternic de integrare treptată a tinerilor pe piața forței de muncă.

Interesul pe care mediul economic îl manifestă pentru dezvoltarea învățământului dual și profesional, 
chiar în condițiile vitrege pe care le-a impus pandemia de COVID-19, dovedit prin numărul mare de solicitări 
de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022, ne îndreptățește să sprijinim absolvenții de clasa a VIII-a în 
luarea unei decizii documentate în ceea ce privește viitorul lor profesional.

Prin broșura „Vocație și pasiune în învățământul profesional și tehnic” ne propunem să promovăm exemple 
de bună practică, relevante în ceea ce privește funcționarea și dezvoltarea parteneriatelor dintre unitățile 
de învățământ, operatorii economici și comunitatea locală precum și inițiative valoroase ale școlilor în 
promovarea și dezvoltarea unor programe de formare profesională relevante și atractive. Aceasta vine 
ca o continuare a acțiunii derulate în anul școlar precedent, în parteneriat de către Ministerul Educației și 
Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, acțiune care a vizat realizarea unui 
ghid de orientare în carieră prin învățământul profesional, dual și liceal tehnologic în scopul prezentării 
beneficiilor alegerii unui traseu profesional în meseriile aflate în școlarizare prin învățământul profesional 
și tehnic și a oportunităților de dezvoltare a carierei absolvenților.

Toate aceste acțiuni sunt menite să contribuie la creșterea vizibilității și atractivității învățământului pro-
fesional și tehnic, în rândul absolvenților de gimnaziu și al părinților acestora și demonstrează că, prin-
tr-un efort conjugat al tuturor factorilor interesați, pot fi implementate cu succes modalități constructive  
de modernizare a sistemului de educație și formare profesională.

DALIA-MARIA MIRCEA DăRăMUȘ

DIRECTOR CNDIPT

”Dacă o profesie devine un mod de viață, atunci o meserie se transformă în artă.” 
(I. Shevelev)
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REGIUNEA 

BUCUREȘTI ILFOV
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Colegiul Economic 
“Viilor“

bucurești
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Descrierea activității / parteneri implicați

• Activitatea şi-a propus să ȋi responsabilizeze şi să ȋi conştientizeze pe elevi 
asupra propriului parcurs de dezvoltare personală şi profesională în meseria 
de BUCĂTAR, aşa  cum aceasta este configurată în studiile de     specialitate.  

• Invitat la acestă activitate a fost domnul Marin Manta – bucătar sef  la IBIS 
POLITEHNICA Bucureşti, fost elev al Colegiul Economic “Viilor“, care ȋmpăr-
tăşit cu ei „povestea” devenirii lui personale şi profesionale.

• Grup țintă: elevii clasei a-XI-a învățământ profesional.
• Data / durata activității: 10 februarie 2020 / 4 ore. 

Dovezi ale succesului
Cu ce au plecat elevii de la această activitate?

• Cu un sistem clar şi coerent prin care să parcurgă drumul de la dorință/
intenție - la rezultate de succes;

• Cum să  formuleze un obiectiv pe care să îl realizeze 100%;
• Au descoperit ce îi motivează şi ce îi împiedică să acționeze;
• Cum să facă diferența între obiective individuale şi obiective de grup şi 

cum e nevoie să le armonizeze pentru a lucra eficient în echipă;
• Au experimentat lucrul concret.

Planuri de viitor

Meseria  de bucătar asigură multă satisfacție, atât din punct de vedere      cre-
ativ, cât şi profesional. În fiecare farfurie este “o poveste”. Sigur, este foarte 
solicitant, munca nu este deloc una uşoară (aşa cum poate părea), însă, în 
al, satisfacția vine întotdeauna din reacția clientului la vederea   produsului.  
Cel mai bun plan de viitor  în această meserie este “dorința de a evolua per-
manent“.

COLEGIUL ECONOMIC “VIILOR” 
Șoseua Viilor nr. 38, Sector 5, București, Tel. 0213160973, E-mail: economic4@yahoo.com,
Profesor de specialitate: Dinu Monica – Email: gabi_dinu2015@yahoo.com
Website: colegiulviilor.ro

ARC PESTE TIMP
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COLEGIUL TEHNIC 
„ANGHEL SALIGNY“

BUCUREȘTI

Promovarea ofertei pentru învățământul 
dual în cadrul activității 

„Săptămâna meseriilor

Descrierea activității / parteneri implicați

Activitatea organizată de COLEGIUL TEHNIC „ ANGHEL SALIGNY “ s-a desfăşurat în ca-
drul evenimentului „Săptamâna meseriilor”, în perioada 22-26 februarie, 2021.
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Scopul activității l-a reprezentat promovarea calificărilor Sudor, Instalator instalații tehnico-san-
itare şi de gaze şi Instalator instalații de încălzire centrală, calificări aflate în oferta şcolii pentru  
învățământul dual, în parteneriat cu Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti şi Miral Instal 
Company SRL. Au participat elevi din clasa a VIII-a din patru şcoli generale, din sectoarele 2 şi 3 ale 
capitalei, cadre didactice de la şcolile generale şi de la COLEGIUL TEHNIC „ ANGHEL SALIGNY“, man-
ageri din unitățile de învățământ, reprezentanți ai partenerilor economici.

Activitatea, desfășurată online, a constat în:
• prezentarea avantajelor învățământului dual, pentru calificările din oferta unității de învățământ, 

pentru anul şcolar 2021-2022;
• vizionarea unui film realizat în atelierul de instalații al şcolii;
• prezentare PowerPoint a calificării „Sudor”;
• informarea elevilor participanți privind avantajele oferite de partenerul economic Compania 

Municipală Termoenergetica Bucureşti, prezentate de reprezentantul instituției;
• informarea elevilor participanți privind avantajele oferite de partenerul economic Miral Instal 

Company SRL prezentate de reprezentantul instituției;
• prezentarea proiectelor derulate de COLEGIUL TEHNIC „ ANGHEL SALIGNY “, pentru dezvoltarea 

profesională a elevilor din învățământul profesional;
• discuții între elevi din clasa a X-a, învățământ profesional dual, şi elevi,    viitori absolvenți ai 

clasei a VIII-a.

Dovezi ale succesului

• 82 elevi din clasa a VIII-a participanți;
• 4 şcoli generale, din sectoarele 2 şi 3 ale capitalei, participante;
• 10 cadre didactice din şcoli generale, participante ;
• 14 cadre didactice de la COLEGIUL TEHNIC „ ANGHEL SALIGNY “ participante;
• 2 reprezentanți ai partenerilor economici, participanți;
• 4 manageri de unități de învățământ, participanți.

Planuri de viitor

• realizarea unui film de promovare a COLEGIULUI TEHNIC „ ANGHEL SALIGNY “, pentru informarea 
şcolilor generale;

• participarea la Târgul educațional;
• prezentarea calificărilor din ofertă şi a avantajelor învățământului dual la şedințe cu părinții 

elevilor claselor a VIII-a, cu sprijinul managerilor instituțiilor;
• prezentarea calificărilor din ofertă şi a avantajelor învățământului dual la ore de dirigenție, la 

clase a VIII-a, cu sprijinul managerilor instituțiilor;
• distribuirea unor pliante şi alte materiale informative în şcoli generale.
• Meseria  de bucătar asigură multă satisfacție, atât din punct de vedere      creativ, cât şi         pro-

fesional. În fiecare farfurie este “o poveste”. Sigur, este foarte solicitant, munca nu este deloc 
una uşoară (aşa cum poate părea), însă, în al, satisfacția vine întotdeauna din reacția clientului 
la vederea   produsului.  

• Cel mai bun plan de viitor  în această meserie este “dorința de a evolua permanent“.

COLEGIUL TEHNIC „ANGHEL SALIGNY“
Bd. Nicolae Grigorescu nr.12, Sector  3, Bucureşti - Telefon / Fax : 021 – 3402654, 
E-mail : anghel_saligny@yahoo.com; 
Prof. Maria Rădoi – Director, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, București, Email: radoimaria@gmail.com,
Website: www.anghel-saligny.info.ro



8

8

Liceul Tehnologic 
“Pamfil Șeicaru”

CIOROGÂRLA 

O ȘCOALĂ CU SUFLET

Descrierea activității / parteneri implicați

Liceul Tehnologic “Pamfil Șeicaru” din Ciorogârla, Ilfov este situat în imedia-
ta apropiere a Capitalei, într-o zonă în care îşi au sediul numeroşi operatori 
economici şi un parc industruial în continuă expansiune. Unitatea noastră de 
învățământ  formează an de an specialişti în domeniile mecanică, electric, 
construcții, instalații şi lucrări publice, servicii şi  agricultură, capabili să facă 
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față progreselor şi dinamicii actuale a activităților din aceste domenii, într-un 
climat care încurajează elevii să-şi dezvolte potențialul potrivit aptitudinilor 
şi obiectivelor traseului lor profesional.
Venim în întâmpinarea aşteptărilor partenerilor educaționali prin programe 
eficiente pentru sprijinirea dezvoltării procesului de orientare profesională 
şi consiliere în carieră, având în derulare parteneriate durabile cu operatori 
economici din domenii diverse de activitate: AIC Service Network  SRL, VOLVO 
România, SCANIA România, RESTAURANT RUSTIC, BALLROOM PASSION CLUB. 

Unul dintre parteneriatele cele mai longevive este 
cel cu SC Automotive Investment Corporation SRL 
actualul AIC Service Network SRL – 
societate de profil în domeniul transporturilor, 
care a început în anul 2008. 
Considerăm evoluția profesională şi personală 
a elevilor noştri ca fiind în centrul preocupărilor 
noastre, iar implicarea alături de partenerii noş-
tri în proiecte educaționale consolidează relații-
le profesionale pe care le considerăm piloni de 
bază în dezvoltarea noastră continuă.

Stau dovadă proiectele în care liceul nostru a fost implicat: partener în pro-
iectul POSDRU –„Tranziția de la şcoală la viața activă prin stagii de practică, 
consiliere şi orientare profesională”, beneficiar ISJ – Ilfov, demarat în iunie 
2014. Proiectul derulat pe parcursul a 18 luni i-a avut ca  parteneri economici 
pe  SC Automotive Investment Corporation SRL şi RESTAURANT CASA RUSTIC  
care au asigurat suportul logistic pe tot parcursul derulării proiectului. În anul 
2017, şcoala noastră  a participat cu o grupă de 7 elevi la stagii de pregătire 
practică în cadrul proiectulului ERASMUS+ KA3 ”Brâu în jurul Bucureştiului”  
tranziția de la şcoală la viața activă prin eficientizarea stagiilor de practică în 
mobilitatea transnațională .
Operatorii economici parteneri desfăşoară periodic campanii de recrutare a 
forței de muncă; piața muncii locală are nevoie de personal calificat în mese-
riile de mecanic auto şi ospătar (chelner) vânzător în unitățile de alimentație 
publică, iar printre candidați şi ulterior angajați, sunt absolvenți ai şcolii care 
şi-au făcut ucenicia prin stagiile de pregătire practică în cadrul acestor com-
panii.
Oferta noastră educațională pentru învățământul profesional şi dual, formu-
lată în funcție de solicitările de şcolarizare ale partenerilor noştri, ajută la 
consolidarea formării profesionale să devin furnizori de formare profesională, 
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parteneri de practică şi potențiali angajatori ai absolvenților.
Suntem mândri de faptul că absolvenții noştri îşi găsesc un loc de mun-
că specializat, în companiile partenere şi nu numai, dovadă fiind faptul că  
avem în prezent cinci absolvenți  angajați la AIC Service Network  SRL ca me-
canici auto, trei absolvenți angajați la Volvo România, 35 absolvenți angajați 
la alte firme în domeniul mecanic şi peste 50 absolvenți angajați ca ospătari, 
chelneri la firmele de profil din țară şi străinătate.

Deoarece piața muncii are nevoie de tineri 
capabili, buni profesionişti care să se adap-
teze vieții active, liceul împreună cu operato-
rii economici parteneri au stabilit ca pentru 
anul şcolar 2021-2022 oferta şcolară să cu-
prindă 3 clase de învățământ dual şi profesi-
onal de stat în domeniile mecanică şi turism 
şi alimentație. 

Liceul Tehnologic ,,Pamfil Șeicaru” Ciorogarla îşi doreşte a fi o instituție ale 
cărei repere valorice sunt  eficiența, obiectivitatea, competitivitatea, încre-
derea şi profesionalismul în abordarea demersului didactic cu o finalita-
te clară: valorizarea aptitudinilor, formarea şi consolidarea competențelor, 
dezvoltarea emoțională a elevilor noştri.
În egală măsură îşi propune să fie O şcoală cu Suflet, un loc unde, dincolo de 
performanța şcolară direct măsurabilă şi foarte importantă, dincolo de con-
struirea şi dezvoltarea de deprinderi, de competențe profesionale, necesare 
integrării ulterioare pe piața forței de muncă, să constituie cu toții – elevi, 
profesori, părinți, comunitate – parte a unui proces complex, determinant 
pentru fiecare în parte.
Aplicând tehnici moderne în derularea procesului instructiv-educativ, dez-
voltând un parteneriat activ cu mediul economic de profil şi propunând o 
oferta educațională adaptată nevoilor locale ale mediului de business, Li-
ceul Tehnologic ”Pamfil Șeicaru”  Ciorogârla pune  în prim plan elevul, con-
tribuind  la identificarea locului acestuia în societatea viitorului, societate 
racordată la valorile europene.

LICEUL TEHNOLOGIC “PAMFIL ȘEICARU” 
email: pamfilseicaru@yahoo.com, tel. 0213159114, 
Persoana de contact: Prof. Cernat-Ștefan Alexandru- Director, email: alex01cernat@yahoo.com, 
tel. 0726932933
website: www.ltpsciorogarla.ro
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COLEGIUL TEHNIC 
ENERGETIC 
BUCUREȘTI

Casa SMART

Descrierea activității / parteneri implicați

E- Distribuție Muntenia,  ca agent economic partener, a ajutat clasa din în-
vățământul profesional dual, în perioada practicii comasate, să realizeze o  
mini Casă Smart echipând acest proiect cu aparatură de ultimă generație  şi 
îndrumând elevii în realizarea acesteia, în montarea echipamentelor con-
form documentației tehnice şi fişelor tehnologice. 
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Tutori profesionişti au ajutat elevii să  se perfecționeze atât în domeniul instala-
țiilor electrice cât şi în domeniul energetic  ca  Electricieni centrale  stații şi rețele 
electrice. 

Casa inteligentă reprezintă implementarea practică a sistemului IoT (Internet of 
Things). Acest sistem este un concept ce presupune folosirea Internetului pentru 
a conecta între ele diferite dispozitive, servicii şi sisteme automate, formând ast-
fel o rețea de obiecte. Realizarea unor IoT-uri presupune echiparea dispozitivelor 
ce trebuie conectate cu aparatură de rețea şi cu aparatură electronică.
 

Casa SMART realizată de elevi a fost expusă la sediul E-Distribuție Muntenia pu-
tând fii admirată de toți cei ce ajung aici, indiferent de motiv. În felul acesta ară-
tăm tuturor că meseria este brățară de aur!

Dovezi ale succesului
Realizarea unor astfel de proiecte promovează şcoala noastră şi meseriile în 
care se pregătesc elevii. Noua tehnologie presupene cunoştințe avansate şi de-
prinderi de utilizare a echipamentelor IT, atrăgând din ce în ce mai mulți elevi 
spre acest domeniu.

Planuri de viitor
Dezvoltarea proiectelor Smart într-un nou club STEAM, inițierea unei reviste  
STEAM a comunității  de profesori şi elevi din C.T.Energetic, implicarea mai mul-
tor agenți economici de specialitate, atragerea de sponsorizări, donații pentru 
achiziția de noi echipamente.

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC 

Aleea Podul Giurgiului, nr 5, București, energetic_bucuresti@yahoo.com
Prof. Ing. ANGHEL CARMEN, Tel: 0766216267, carmen_elth@yahoo.com, anghel.carmen507@gmail.
com
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Colegiul Economic 
„Costin C. Kirițescu” 

București

Ce înseamnă vlogging și blogging În
 industria călătoriilor

Descrierea activității / parteneri implicați

Activitatea a fost  desfăşurată sub marca European Skills Week 2020, un se-
minar online realizat cu şi pentru elevii ce studiază turismul din două şcoli, 
Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu”, Bucureşti şi Colegiul Tehnic „Mihai 
Viteazul” din Oradea, în care au fost prezentate noi oportunități de carieră în 
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domeniul turismului şi al ospitalității, într-un mediu digital şi durabil. Activitatea 
a fost structurată pe 3 secțiuni:
• „Poveşti de succes” – prezentarea experienței unor profesionişti şi a sfaturi-

lor acestora, pentru construcția unei cariere în blogging şi video blogging în 
turism. Discuțiile vizează accesarea de către elevi a unor informații privind 
competențele, cunoştințele sau abilitățile practice de care au nevoie pentru a 
avea succes în acest domeniu.

• „Bucharest – free style” Atelier de creare a unui material video pentru promo-
varea turismului adaptat cerințelor turiştilor tineri din Bucureşti, realizat de 
un tânăr vlogger, elev în clasa a 12-a, la Colegiul Economic „Costin C Kirițescu”

• „Școala românească de turism” – prezentarea experiențelor elevilor partici-
panți la proiectul Erasmus „Stagii practice europene – cheia turismului com-
petitiv” ID: 2019-1-RO01-KA102-061775

Dovezi ale succesului

• O abordare optimistă a viitorului industriei turismului şi a carierei în format 
digital

• Creşterea interesului elevilor privind importanța continuării studiilor în turism
• Îmbunătățirea cunoştințelor elevilor privind competențele necesare pe piața 

muncii din domeniul turismului şi facilitarea inserției lor pe piața muncii
• Creşterea notorietății şi atractivității şcolilor de turism 
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COLEGIUL ECONOMIC „COSTIN C. KIRIȚESCU”
strada Peștera Dâmbovicioara nr 12, sector 6, Telefon: 031.401.68.30; Fax: 031.425.10.61, 
E-mail: secretariat.kiritescu@gmail.com; turismcatedra@kiritescu.ro
Prof Larisa Ile, larisa.ile@kiritescu.ro, tel 0749269316
website: www.kiritescu.ro

Comentarii pozitive din rețeaua social media:

Educația online împrumută din valorile turismului: dispar granițele, se deschid 
punți spre noi prietenii, se lărgeşte orizontul cunoaşterii multiculturale, se 
nasc schimburi de experiențe autentice. Colegiul Economic „Costin C Kirițescu” 
din Bucureşti, în parteneriat cu Colegiul Tehnic „Mihai Viteazul” din Oradea, 
licee membre ale Asociației Liceelor Hoteliere şi de Turism din România (AR-
LIHT) au realizat în cadrul European Skills Week 2020 un seminar online pe 
tema carierei digitale în turism, cu accent pe evidențierea experiențelor prac-
tice de vlogging şi blogging, prezentate de profesionişti din acest domeniu 
de activitate. Am realizat o activitate de 3 ore, interactivă şi atractivă, intr-o 
sincronizare perfectă a celor doua echipe extraordinare de profesori de spe-
cialitate, din Bucureşti şi Oradea. (prof ec.dr. Larisa Ile, coordonator proiect 
Colegiul Economic „Costin C Kirițescu”)

„Felicitări pentru initiativa organizarii unui eveniment special, pentru profesiona-
lism si temele abordate! Va vom sustine cu mare entuziasm in procesul de educatie 

a tinerilor din învătământului turistic preuniversitar si va dorim mult succes! 
(Larisa Budaca, director Golden Tulip Hotel, București)

Planuri de viitor

Participarea anuală prin proiecte promovate la nivelul Uniunii Europene prin 
European Skills Week şi creşterea calității acestei modalități de promovare  
prin organizarea activităților la nivel națioal prin asocieri ale scolilor de turism.
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REGIUNEA 

CENTRU
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Consiul Județean Alba, 
Inspectoratul Școlar Județean Alba, 

Centrul Județean de Resurse și 
Asistență Educațională Alba și

operatori economici

Învățământul profesional și tehnic
 -un nou început

Descrierea activității / parteneri implicați

Educația şi formarea profesională sunt elemente cheie prioritare în dez-
voltarea județului Alba, pentru a putea răspunde într-o măsură cât mai 
mare nevoilor tot mai acute de forță de muncă ale operatorilor economici 
din județ.
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Proiectul „Învățământul profesional şi tehnic un nou început” a fost inițiat 
pornind  de la interesul administrației județene pentru învățământul profesi-
onal şi tehnic şi de la Strategia Județului Alba în domeniul educației şi formării 
profesionale VET pentru perioada 2018-2023 al cărei scop este asigurarea for-
ței de muncă calificate, adaptată cerințelor angajatorilor din județul Alba prin 
dezvoltarea parteneriatului social între actorii relevanți de pe piața muncii 
şi din domeniul educației şi formării profesionale. Principalele obiective ale 
proiectului vizează pe de o parte derularea unor acțiuni în scopul corelării 
ofertei educaționale cu nevoile pieței muncii şi pe de altă parte oferirea de 
informații şi consiliere elevilor şi părinților privind oportunitățile pe care le 
oferă o carieră într-o meserie dobândită prin învățământul profesional.

Partenerii implicați activ în cadrul campaniei:

• Consiliul Județan Alba
• Inspectoratul Școlar Județean Alba
• Centrul Județean de Resurse şi Asistență 

Educațională Alba(CJRAE)
• Bosch Automotive
• SC Transavia SA
• SC Marinex SRL
• SC Pema Electrotehnic
• Star Transmission & Star Assembly
• SC IPEC SA

S-a format astfel un grup de lucru alcătuit din reprezentanții ai administrației 
județene, ai Inspectoratului Școlar Județean Alba, ai Centrului Județean de 
Resurse şi Asistență Educațională Alba şi ai operatorilor economici din dife-
rite domenii de activitate, care şi-au unit eforturile şi experiența într-o serie 
de întâlniri în scopul organizării şi desfăşurării unei campanii de promovare a 
învățământului profesional şi tehnic de informare şi consiliere. 

Campania a avut ca scop pe de o parte conştientizarea oportunităților şi be-
neficiilor alegerii unui traseu profesional, orientare şi consiliere în carieră 
pentru elevi, părinți şi diriginți din unități de învățământ gimnazial,acțiuni 
care s-au derulat începând cu vara anului 2019 în 7 zone urbane (Alba Iulia, 
Blaj, Sebeş, Cugir, Cîmpeni, Teiuş, Aiud şi Ocna Mureş), respectiv în 13 zone ru-
rale din județul Alba (Berghin, Câlnic, Cricău, Daia Română, Galda de Jos, Gâr-
bova, Draşov, Ighiu, Mihalț, Pianu de Jos, Săliştea, Sântimbru şi Vințu de Jos).
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Dovezi ale succesului

• Creşterea numărului de operatori economici cooptați în susținerea campa-
niei de promovare;

• Creşterea numărului de operatori economici implicați în formarea profesio-
nală a  elevilor din ÎPT;

• Creşterea ponderii locurilor ocupate la clasa a IX a  învățământ profesional 
şi  învățământ dual  din total locuri aprobate, de la 77,2% în anul şcolar 2018-
2019 la 90% în anul şcolar 2020-2021.

• 1135 chestionare de capacități şi interese aplicate elevilor din clasele a VIIa 
şi a VIII a din unitățile de învățământ din județul Alba;

• Carta pentru susținerea învățământului profesional şi tehnic.

Planuri de viitor

• Cooptarea de noi membri din partea companiilor pentru a susține activități-
le din cadrul campaniei de promovare;

• Continuarea acțiunilor de informare, consiliere şi orientare în carieră pentru 
elevi, părinți şi diriginți din unități de învățământ gimnaziale.

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA
Gabriela Rus, Inspector Superior
Telefon: 0735 406 521
email: invest.alba@cjalba.ro 
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Colegiul Tehnic 
„Batthyany Ignac”

Gheorgheni

Ospătarii/bucătarii pricepuți- Oportunități de 
formare pentru organizare de evenimente și 

catering

Descrierea activității / parteneri implicați

„Robi Konyha” este o unitate organizatoare de evenimente şi catering, care de 
mulți ani este partener fidel al şcolii noastre,  formând elevi practicanți atât în  
bucătăria unității ca bucătari, cât şi chelneri. 
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Pentru că în această perioadă de pandemie, unitatea 
noastră a avut foarte multe comenzi de livrat la domici-
liu, ne-am adaptat  prin diversificarea serviilor oferite de 
unitatea noastră. Elevii practicanți au avut astfel prilejul 
să-şi fomeze competențele specifice pentru organizarea 
de evenimente şi catering. 
Personalul unității este foarte implicat în instruirea elevi-
lor, atât în ceea de priveşte servirea cât şi pregătirea pre-
paratelor culinare în cadrul restaurantului, evenimentelor 
sau serviciilor de catering.

Dovezi ale succesului

Elevii practicanți participă la pregătirea evenimentelor 
organizate de unitate, iar după absolvire au  posibiltatea 
să rămână ca angajați.
Cel mai implicat elev în activități de practică la această 
unitate este Kosza Tamas din clasa a X-a D, care, pe lângă 
pregătirea preparatelor culinare, este devotat în pregăti-
rea preparatelor de cofetărie.  Ataşat puteți vedea câteva 
fotografii ale torturilor pregătite de el.

Planuri de viitor

Ne dorim ca un număr cât mai mare de elevi să dobân-
dească cunoştințe şi competențe practice care să-i ajute 
în dezvoltarea unei cariere de succes. 

Ospătarii/bucătarii pricepuți- Oportunități de 
Bucuria de a primii oaspeți

evenimente organizate în cantina școlii 

Descrierea activității / parteneri implicați

Elevii din clasele profesionale sunt implicați frontal în activitățile desfăşurate în 
incinta cantinei şcolii. Pe lângă activitățile zilnice, sunt organizate şi alte eveni-
mente unde elevii îşi pot dezvolta competențele profesionale ca viitori bucătari 
şi chelneri.
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Nu demult a fost organizată o recepție pentru oameni de afaceri care au vizitat 
şcoala. Sub îndrumarea angajaților şi a maistrului instructor, elevii au pregătit a 
serie de preparate culinare speciale care au dat evenimentului un aspect elegant.

Dovezi ale succesului

Invitații au fost foarte mulțumiți. Elevii au avut parte de o experiență de succes.
În pozele alăturate puteți arunca o pri-
vire asupra evenimentului, şi a creațiilor 
uimitoare ale micilor ”furnici”. 

Planuri de viitor

Cât mai mulți elevi să dobândească cu-
noştințe care să ajute în dezvoltarea ca-
rierei. 

COLEGIUL TEHNIC „BATTHYANY IGNAC”

Kozma Ibolya, maistru instructor: tel. 0744934493
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Colegiul Pentru 
Agricultură Și 

Industrie Alimetară 
”Țara Bârsei” Prejmer

Bucuria pregătirii pentru o meserie frumoasă
BRUTAR - PATISER – PREPARATOR PRODUSE 

FĂINOASE

Descrierea activității / parteneri implicați

Mereu când mama cocea pâine în cuptor mă gândeam cum ar fi ca pe viitor să 
pot şi eu să realizez asemenea produse. Când eram în clasa a VIII-a, elevii de la 
Colegiul ”Țara Bârsei” Prejmer au venit şi la noi în şcoală pentru a prezenta ofer-
ta educațională a şcolii lor. În momentul în care am auzit cuvântul ”brutar” am 



24

24

ştiut ce doresc să fac în viitor. Ajunsă în clasa a IX-a, în primul and de pregătire 
pentru calificarea BRUTAR - PATISER – PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE, am aflat 
că pe parcursul celor trei ani de studiu voi învăța să realizez produse de panifi-
cație, de patiserie şi de produse făinoase la un nivel de calitate şi siguranță care 
să asigure protecția vieții şi sănătății consumatorilor dar şi să exploatez  utilaje 
şi echipamente specifice.

Astfel, în cadrul atelierul şcolii şi la agentul economic unde ne desfăşurăm orele 
de practică am învățat să pregătim aluaturi, după anumite rețete tradiționale şi 
să realizăm produse de patiserie.

Dovezi ale succesului

De multe ori ajunsă acasă, după orele de practică, 
mama mă întreabă ce am învățat nou dar şi dacă am 
obosit. Vreau să vă spun că meseria de brutar este o 
meserie frumoasă, o meserie în care lucrul în echipă 
este foarte important, iar la final ai multe satisfacții. 
Cea mai mare satisfacție o ai în momentul în care co-
legii de la alte calificări servesc produsele realizate 
de noi în cadrul atelierului de panificație din cadrul 
şcolii şi auzi următoarele remarci: 

“Ce pufoasă este…, 
nu am mâncat așa ceva niciodată!” 
Această meserie se învață prin practică, mai mult, consider că este o meserie 
veche, actuală, dar mai ales de viitor.  

Planuri de viitor

Brutăria şcolii este acreditată, s-au obținut toate avizele pentru a putea să ne 
prezentăm produsele realizate la diferite târguri şi evenimente. Prin intermediul 
Asociației Complexul Didactic Ferma Animalelor Prejmer vom participa la ROMO 
Braşov, care este un grup unde se întâlnesc ofertele producătorilor locali cu ce-
rerea consumatorilor din municipiul Braşov şi împrejurimi.
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HORTICULTOR:
 o alegere inspirată din dragostea pentru 

frumos și grija pentru  mediul înonjurător

Descrierea activității / parteneri implicați

Chiar dacă locuiesc la bloc, întotdeauna am fost atrasă de flori, de plante, de 
copaci, într-un cuvânt de natură. De multe ori eram întrebată: Ce vrei să te faci 
când creşti?

La început nu am ştiut să răspund dar, de un timp m-am hotărât: vreau să cresc 
plante, să am grijă de ele, să petrec timp în natură. Fiind în clasa a VIII-a, doam-
na dirigintă împreună cu un grup de elevi de la Colegiul ”Țara Bârsei” Prejmer, 
ne-au prezentat oferta educațională a acestui liceu. Astfel am aflat că una din-
tre calificările oferite de acest liceu este cea de horticultor. În acel moment am 
ştiut că această meserie este pentru mine. Cu emoții, însoțită de mama mea 
am optat pentru această calificare şi pot să vă spun că nu voi regreta alegerea 
făcută. În cadrul orelor de teorie am învățat cum să pregătim solul şi răsaduri-
le, să întrețin şi să recoltez culturile horticole, legumicole, floricole, pomicole şi 
de viță-de-vie dar şi noțiuni privind prevenția şi combaterea poluării mediului. 
Toate acestea le-am pus în practică împreună cu colegii mei la serele CSIKI SRL 
din comuna Prejmer, unde am avut ocazia să întâlnim oameni deosebiți, dedicați 
muncii lor.
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Dovezi ale succesului

Pregătirea teoretică este consolidată de 
pregătirea practică, care se realizează în 
cadru organizat la agenți economici, dar 
şi în cadrul şcolii – bază materială bo-
gată şi performantă: livadă, teren arabil, 
utilaje agricole. Din acest an şcolar Cole-
giul ”Țara Bârsei” Prejmer, va avea sera 
proprie unde vom realiza o parte din 
orele de practică. În cadrul diferitelor 
evenimente organizate de şcoală (Ziua 
Elevului Fermier, Festivalul Clătitelor) am 
încântat privirea vizitatorilor cu florile 
şi răsadurile comercializate, obținute de 
noi în cadrul şcolii.

Planuri de viitor

Natura rămâne, se pare, o necesitate 
pentru a păstra frumusețea vieții. Mulți 
absolvenți de gimnaziu şi părinții lor nu 
cunosc faptul că meseria de horticultor 
este o profesie de viitor. În momentul 
finalizării serei vom invita atât elevii 
de gimnaziu cât şi părinții acestora, iar 
produsele obținute le vom comercializa 
în cadrul grupului ROMO Braşov, prin in-
termediul Asociației Complexul Didactic 
Ferma Animalelor Prejmer. 

COLEGIUL PENTRU AGRICULTURĂ ȘI INDUSTRIE ALIMETARĂ ”ȚARA BÂRSEI” PREJMER
Foica Flavius Mihai
Telefon: 0744190602
e-mail: flaviusfoica@gmail.com
www.colegiultarabarsei.webs.com
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LICEUL TEHNOLOGIC 
„CONSTANTIN BRÂNCUŞI” 
SFÂNTU GHEORGHE

Cariera profesională  de succes 
un obiectiv în viață

Descrierea activității / parteneri implicați

Activitatea „Masă rotundă  cu tema Cariera profesională  de succes – un obiectiv în viață” 
s-a desfăşurat în sala de festivități a liceului având ca parteneri ISJ Covasna, AJOFM Covasna, 
Clusterului Agro Food şi a asociațiilor ASIMCOV şi SZVESZ.  Invitați au fost:Popescu Marius- in-
spector ISJ Covasna, Manole Silviu- reprezentant Clusterul Agro Food, Kovacs Istvan- Asociația 
SZVESZ, Vaida Lajos- Preşedinte ASIMCOV, Kelemen Tibor- director AJOFM.
Scopul întâlnirii a fost de a trezi interesul elevilor pentru cariere profesionale în domeniul 
serviciilor şi industriei alimentare.
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Planuri de viitor
Implicarea absolvenților liceului care au reuşit în carieră în activitățile organizate cu ocazia 
Zilei meseriilor.

Seminar  „Turismul, o carieră de viitor !”

Descrierea activității / parteneri implicați

Prezentarea de către agenții economici a  activităților din anumite domenii de ocupaționale, 
pentru care şcoala pregăteşte elevi şi prezentarea cererilor  pe piața muncii a calificărilor în 
care şcoala pregăteşte forță de muncă.
INVITAȚI : ISJ Covasna- Insp. Popescu Marius, Restaurantul “Szikra”- Mădălina Șanta, Pensiu-
nea “Lucia” Lucia Albert, Kelemen Tibor- director AJOFM Covasna.
Planuri de viitor
Implicarea mediului de afaceri, a asociațiilor profesionale în activitățile viitoare de promova-
re a meseriilor

Activități practice demonstrative în 
laboratorul de gastronomie

Descrierea activității / parteneri implicați

În laboratoarele din cadrul şcolii s-au desfăşurat  activități demonstrative privind abilitățile 
dobândite de elevi în  calificările în care şcoala pregăteşte elevii ( laboratorul de gastrono-
mie, laboratorul de cofetărie, laboratorul  banqueting, cabinetul de comerț). Participanți: 
elevii de şcoală profesională, elevii claselor   a  VIII-a din județ, operatori economici care au 
sponsorizat activitățile cu materii prime.   
Planuri de viitor
Implicarea cât mai multor elevi de clasa a VIII-a în activitățile viitoare de promovare a mese-
riilor.

LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”

Telefon/Fax: 040/0267/313147, E-mail: brancusi4000@yahoo.com
Director Tordai Carmen, tordaicarmen@yahoo.com, telefon 0786808535
Coordonator Subcomisie Metodică, Mocanu Claudia, e-mail claumocanu@yahoo.com, telefon 
0740499809
Maistru Instructor Hess Marlena Beatrice, e-mail marlenabeatrice@yahoo.com, telefon 0726677680.
website www.liceultehnologicconstantinbrancusi.eu
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Liceului Tehnologic 
”Fogarasy Mihály” 

Gheorghieni

Ne pregătim să fim competitivi în 
meserii de succes!

Descrierea activității / parteneri implicați

Elevii participanți la activitatea de instruire practică sunt permanent îndrumați 
şi monitorizați de maiştrii instructori. Inginerii care predau materiile de speciali-
tate în cadrul orelor urmăresc progresul elevilor. Pentru concursurile de meserii 
se selectează elevii cei mai îndemânatici şi cu deprinderi, abilități tehnologi-
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ce cele mai bune. Aceşti elevi reprezintă 
unitatea noastră la calificările mecanic 
auto, tâmplar şi dulgheri. 
Aceste concursuri sunt organizate în 
parteneriat cu agenți economici, Inspec-
toratul Școlar, Consiliul Județean Harghi-
ta. Rezultatele obținute sunt afişate pe 
situl şcolii. Aceşti elevi participă la cam-
pania de promovare a şcolii. Ei sunt un 
exemplu atât pentru colegii de clasă, cât 
şi pentru elevii din clasele a 8-a care vor fi elevii noştrii.

Dovezi ale succesului
Dovezile sunt diplomele/premiile obținute şi, nu în ultimul rând, mândria elevi-
lor.

Planuri de viitor
Promovarea IPT prin zile deschise la agenții economici parteneri.
Recrutarea foştilori elevi care au reuşit să se afirme la anumite firme sau au 
devenit întreprinzători.

LICEULUI TEHNOLOGIC ”FOGARASY MIHÁLY” 

Gheorgheni str. Márton Áron, nr. 13-15
Ing.Benedicsics Jenő/benedicsicsjeno@gmail.com
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Liceul Tehnologic 
„Gábor Áron”

Târgu Secuiesc

Perspectiva unei caiere profesionale în natură

Descrierea activității / parteneri implicați

Simpozion de specialitate silvicultură şi cinegetică. Organizarea unei zile de in-
struire practică în incinta şcolii– prezentări realizate de ing. Finna istván, ing. 
Fábián Tivadar şi elevii din clasele cu specialitate silvicultură. 
Grupurile de oaspeți au vizitat scoala, le-au fost arătate elevilor trofee de ani-
male sălbatice. Elevii de la Liceul Tehnologic „Gábor Aron”- Tg. Secuiesc au în 
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incinta şcolii un mini-park dendrologic, unde învață cum se identifică speciile, 
cum se face plantarea unui puieț. Au efectuat şi ore de practică sub coordona-
rea profesorilor de silvicultură şi specialiştilor de la Ocolul Silvic Privat Mereni.  
Elevii din clasa a XI.-B (Lukács Attila şi Dávid Márk) au prezentat echipamente de 
protecție SIP Protection: pantaloni cu protecție antilanț, jachetă de protecție şi 
casca de protecție cu antifoane şi vizieră. 

Profesorii de specialitate au prezentat modul de instalare al funicularului pre-
cum şi modul de lucru al utilajului. Această metodă de exploatare este folosită 
mai rar în țara noastră. Elevii au fost încântați de noutățile aduse de această 
metodă. Elevii, împreună cu profesorii, au discutat şi comparat metodele de ex-
ploatare cu tractor forestier şi funiculare subliniind avantajele şi dezavantajele 
fiecărei metode. 

Dovezi ale succesului
Au fost purtate discuții libere cu elevii privind activitatea de silvicultor, parte 
din cei mici fiind interesați de aceasta meserie

Planuri de viitor
Cu aceasta ocazie, elevii au putut afla ce înseamnă meseria de silvicultor.

LICEUL TEHNOLOGIC „GÁBOR ÁRON”
str. Fabrici nr.8, Tg. Secuiesc, jud. Covasna. Tel: 0267-363215
Ing. Fábián Tivadar; e-mail: tivadar.fabian@yahoo.com; tel: 0267-363 215
www.gaboraron.ro
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Liceul Teologic 
Szent Erzsebet

Miercurea Ciuc

Pregătirea pentru agroturism: 
punem în valoare potențialul local, 

meșteșuguri și tradiții 

Descrierea activității / parteneri implicați

Societatea de astăzi se confruntă cu o lipsă de profesionişti în domeniul agri-
culturii şi agroturismului. 
Prin înființarea claselor profesionale şi prin pregătirea profesională a eleviilor 
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ce se derulează atât la unitatea şcolară, cât şi la operatori economici parteneri 
de practică care asigură o pregătire eficientă, oferim şansa dobândirii cunoş-
tințelor teoretice şi practice pentru tinerii interesați  să valorifice oportunitățile 
oferite de dezvoltarea domeniului agroturism.
Elaborarea planului de şcolarizare se realizează pe baza propunerilor agenților 
economici şi în concordanță cu cerințele de pe piața muncii.
Elaborarea de curriculum în dezvoltare locală este realizat în colaborare cu spe-
cialişti, care au firme, întreprinderi de succes în domeniul agroturismului.
Considerăm colaborarea cu operatorii economici ca fiind o şansă atât pentru 
elevi, cât şi pentru    angajatori.

În afara pregătirii practice, elevii ele sunt încurajați să continue drumul pe care 
au pornit   şi să învețe să pună în valoare oferta educațională care oferă o des-
chidere despre diferite meşteşuguri tradiționale. Aceste meşteşuguri le vor fi 
de folos în viitor dacă, după finalizarea studiilor, vor să deschidă o pensiune 
sau fermă agroturistică, fiindcă în conformitate cu ghidul privind deschiderea 
unei pensiuni agroturistice (Ordinul ANT nr.65/2013 pentru aprobarea Norme-
lor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor 
de primire turistice cu funcțiuni de cazare şi alimentație publică, a licențelor şi 
brevetelor de turism), în afara cazării turiştilor,  trebuie să se ofere posibilitatea 
participării la diverse activități meşteşugăreşti specifice zonei.

Fetele învată 
să țeasă

Băietii învață 
cum se face 
șindrila

realizării uneltei, numită 
‘’kesice, iróka’’, utilizată pentru  
încondeiarea ouălor de Paști

Acest meştesug este în mare căutare nu numai în 
zona Ghimeşului, însă numărul celor care îl practică 
este în scădere. De accea, am considerat ca fiind o 
necesitate însuşirea sa de către elevii noştrii.
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Liceul Tehnologic 
„Gheorghe Șincai”

Târgu Mureș 

Maestru în meseria mea - concurs

Descrierea activității / parteneri implicați

Liceul Tehnologic „Gheorghe Șincai”  din Târgu Mureş, în colaborare cu SC MA-
TEROM S.A. a organizat în cadrul  laboratorului  AUTO al şcolii concursul jude-
țean de îndemânare şi perspicacitate „Maestru în meseria mea”, destinat elevi-
lor din clasa a VIII a.
Scopul concursului este creşterea interesului elevilor din clasele gimnaziale 
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față de învățământul profesional şi teh-
nic , prin activități care pun la încercare, 
prin joacă, îndemânarea şi imaginația 
viitorilor absolvenți.                                                                          

La concurs au participat echipe de la 
7 unități de învățământ şcoli gimnazi-
al din județ (Școala Gimnazială „Liviu 
Rebreanu”, Școala Gimnazială „Tudor 
Vladimirescu”, Școala Gimnazială „Ale-
xandru Ioan Cuza”, Școala Gimnazială 
Serafim Duicu”, Școala Gimnazială „Mihai Viteazu”, Școala Gimnazială „Friedrich 
Schiller”şi  Școala Gimnazială Răstolița).

Probele au constat în realizarea unui puzzle cu imaginea unui autoturism, recu-
noaşterea unor părți componente ale autoturismului, montarea şi demontarea 
unor piese simple de pe standuri de motoare auto.
Elevii participanți au avut ocazia să viziteze unul din cele mai bine dotate labo-
ratoare auto din țară, precum şi alte spații şcolare ale Liceului Tehnologic „Ghe-
orghe Șincai”.
Echipele câştigătoare au fost premiate, premiile fiind oferite de SC MATEROM 
S.A. firma parteneră a şcolii gazdă.

Dovezi ale succesului

Numărul candidaților înscrişi pentru admitere la clasa a IX a învățământ profesi-
onal calificarea mecanic auto a depăşit numărul locurilor disponibile , fiind orga-
nizate probe suplimentare de admitere.

Planuri de viitor

Creşterea numărului de operatori economici implicați în formarea profesională 
a elevilor din unitatea de învățământ atât în învățământul profesional cât şi în 
învățământul dual.

LICEUL TEHNOLOGIC „GHEORGHE ȘINCAI”

Târgu Mureș
Director Rauca Antoaneta /telefon 0728327747,  e_mail antoanetarauca@gmail.com
www.sincaitgm.ro 
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LICEUL TEHNOLOGIC SILVIC 
“DR.NICOLAE RUCĂREANU”                                      

BRAȘOV

„Pădurea înseamnă Viață”

Descrierea activității / parteneri implicați

Prezentarea ofertei educaționale în domeniul de pregătire silvicultură, prin 
şcoală profesională, calificare pădurar şi elaborarea unui pliant ce va fi distri-
buit  şcolilor gimnaziale din județ şi postat pe site-ul şcolii.

Ce înveți?
• Identifici speciile de arbori după caractere morfologice
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• Diferențiezi speciile de vânat şi speciile de peşti din apele de munte
• Aplici mijloace moderne în exploatarea pădurilor
• Dobândeşti cunoştințe privind plantarea şi întreținerea puieților
• Gospodăreşti şi amenajezi fondul forestier şi cinegetic
• Protejezi şi ocroteşti speciile pe cale de dispariție din România

LICEUL TEHNOLOGIC  SILVIC “DR.NICOLAE RUCĂREANU”, BRAȘOV,  
Str. Aleea Minerva, nr. 11
Telefon / fax: 0268/512327
E-mail: nrucareanu@yahoo.com

Ce job poți avea?

• Pădurar
• Tehnician silvic
• Tehnician în exploatări forestiere 
• Tehnician de vânătoare
•  Lucrător în cadastru
• Tehnician pentru creşterea peştilor în apele 

de munte
• Gestionar herghelii de stat RNP
• Proiectant amenajări spații verzi

UNDE AI PUTEA LUCRA?

• Ocolul Silvic Kronstadt
• R.P.L.P. Măieruş R.A.
• O.S.P.A. Braşov
• I.C.A.S. Braşov
• R.P.L.P. Bucegi Piatra Craiului R.A.
• Ocoale Silvice din țară
• Firme de exploatare a pădurilor

Evoluția în carieră

• Învățământ postliceal - calificarea: Tehnician silvic
Învățământ superior:
• Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere din Braşov
• Domeniul Silvicultură - specializări: Silvicultură, Exploatări forestiere şi Cinegetică
• Domeniul Inginerie Geodezică – specializare: Măsurători Terestre şi Cadastru
• Facultatea de Horticultură, Cluj-Napoca
• Facultatea de Horticultură şi Silvicultură, Timişoara
• Facultatea de Silvicultură, Suceava
• Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecția Mediului, Sibiu
• Facultatea de Ecologie şi Protecția Mediului, Bucureşti

„Am învățat importanța biodiversității.”

„Am învățat cât de importantă este regenerarea 
pădurii.”
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Şcoala 
Profesională Specială 

„Szent Anna”
Miercurea Ciuc

Elevii noștri sunt harnici, 
îndemânatici și iscusiți !

Descrierea activității / parteneri implicați 

Confecționare măşti de protecție ca act de voluntariat pentru Consililul Jude-
țean Harghita şi pentru Inspectoratul Școlar din județul Harghita.
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Dovezi ale succesului
Atragerea de noi elevi, cadre didactice mai motivate, schimbarea imaginii şcolii 
în mentalitatea locală.

Planuri de viitor
Promovarea imaginii şcolii, planificarea mai multor activițăți de acest gen.
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ŞCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ „SZENT ANNA”
Str. Szék Nr. 150, Miercurea Ciuc, judeţul Harghita
Telefon: 0266-317327, email, szentannaiskola@gmail.com
Kristó Kinga, 0744702651, kinga.kristo@szentannaiskola.ro
www.szentannaiskola.wixsite.com/szentannaiskola

Participare la târguri și 
activități de voluntariat

Descrierea activității / parteneri implicați 

Producere produse home&deco pentru târguri organizate la nivel județean.

Dovezi ale succesului

Atragerea de noi elevi, cadre didactice mai motivate, schimbarea imaginii şcolii 
în mentalitatea locală.

Planuri de viitor

Promovarea imaginii şcolii, planificarea mai multor activițăți de acest gen.
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Inspectoratul
Școlar Judeţean Sibiu 

Primăria 
Municipiului Sibiu 

TÂRGUL OFERTELOR EDUCAȚIONALE

Descrierea activității / parteneri implicați 

Inspectoratul Școlar Județean Sibiu împreună cu Primăria Municipiului Sibiu, 
alături de companii, licee şi parteneri a organizat Târgul Ofertelor Educaționa-
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le, dedicat învățământului profesional şi dual. Evenimentul a avut loc în 15 şi 16 
mai 2019, în Piața Mare a municipiului Sibiu.

Spațiul expozițional a fost organizat într-un cort cu o suprafață de 800 m2, am-
plasat în centrul municipiului Sibiu, cuprinzând 15 standuri pentru companii şi 12 
standuri pentru unitățile de învățământ profesional şi tehnic.
La organizarea şi desfăşurarea evenimentului au participat cu stand expozițional, 
companii şi firme care au solicitat locuri pentru învățământul dual, din județul 
Sibiu şi Alba, S.C . Continental Automotive Systems, companii cuprinse în Asoci-
ația Româno-Germană de Formare Profesională în Sistem Dual (S.C. Marquardt 
Schaltsysteme SCS, S.C. Harting România Manufacturing SCS, S.C. Wittenstein SRL, 
S.C. ODU România Manufacturing SRL, S.C. Brandl RO SRL, S.C. KUKA AUTOMATIZA-
RE ROMÂNIA SRL), S.C. THYSSENKRUPP BILSTEIN SA, S.C. NTN-SNR RULMENTI SRL, 
Compa SA, Star Transmission, Star Assembly, Bosch, Scoala de Carte si Meserii 
(Hornbach, REWE/Penny, Lidl, Metro), Caravana meseriilor.

Unitățile de învățământ profesional şi tehnic din: județul Sibiu: Colegiul Tehnic 
”Independența” Sibiu, Liceul Tehnologic ”Henri Coandă” Sibiu, Colegiul Economic 
”George Barițiu” Sibiu, Colegiul Tehnic ”Cibinium” Sibiu, Liceul Tehnologic ”Avram 
Iancu” Sibiu, Liceul Tehnologic ”Automecanica” Mediaş, Colegiul ”Școala Naționa-
lă de Gaz” Mediaş; din județul Braşov: Colegiul ”Aurel Vijoli” Făgăraş; din județul 
Alba: Colegiul Tehnic ”Ion D. Lăzărescu” Cugir, Liceul Tehnologic” Timotei Cipariu” 
Blaj, Liceul Tehnologic ”Alexandru Domşa” Alba Iulia, au prezentat oferta lor edu-
cațională pentru învățămâmtul dual şi profesional, fiecare având alocat un spațiu 
expozițional.
La organizarea şi desfăşurarea evenimentului şi-au adus aportul şi Primăria Mu-
nicipiului Sibiu, Consulatul General al Republicii Federale Germania la Sibiu, Clu-
bul Economic German ”Transilvania” (DWS), Clubul Francofon de Afaceri (CFAS), 
Camera de Comerț Româno-Germană (RAHK)



44

44

Dovezi ale succesului

În cele două zile de desfăşurare a târgului, între orele 10-19, acesta a fost vizitat 
de aproximativ 3000 de elevi de clasa a VIII-a, din 87 de şcoli din județul Sibiu şi 
peste 2000 de părinți ai elevilor. Pentru participarea la acest eveniment al ele-
vilor şi părinții acestora au fost puse la dispoziție mijloace de transport care au 
circulat după un grafic orar riguros stabilit, pe 5 rute.
În urma aplicării unui chestionar elevilor participanți s-a constatat importanța 
organizării unui astfel de târg, elevii putând să interacționeze direct cu repre-
zentanții companiilor şi unitățlor de învățământ, fiind o bună ocazie în orienta-
rea şcolara şi profesională, în alegerea unei şcoli şi a unei meserii, în funcție de 
aspirațiile proprii, şcoală care să le formeze aptitudinile şi competențele nece-
sare profesiei dorite. 
Târgul ofertelor educaționale este o bună ocazie pentru comunitate şi pentru 
părinții elevilor de a cunoaşte activitatea şi profilul companiilor prezente, facili-
tățile şi beneficiile pe care acestea le oferă elevilor care urmează învățământul 
dual şi profesional. 
Toate cele 13 clase de învățământ dual planificate pentru anul şcolar 2019-2020, 
cu 324 de locuri solicitaate de operatorii economici, pentru 6 domenii de prigă-
tire profesională şi 10 calificări, au fost realizate.
Evenimentul a fost promovat în toate mediile de informare, bucurându-se de un 
real succes.
Cheltuielile totale cu organizarea, desfăşurarea şi promovarea evenimentului au 
fost de aprox. 42.000 euro, sumă pusă la dispoziție de companiile participante. 

Planuri de viitor

Organizarea Târgului ofertelor educaționale pe o platformă dedicată, având în 
vedere situația pandemică şi promovarea online a ofertei şcolare.

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN SIBIU
Poplăcean Adrian, inspector pentru ÎPT
Tel: 0721205300,e-mail: poplacean62@yahoo.com

”Aducem înapoi respectul 
pentru meserii!”
                                                            

 Astrid Cora Fodor, Primarul Municipiului Sibiu
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Liceul tehnologic 
”Venczel József”
Miercurea-Ciuc

O calificare căutată și îndrăgită:
Brutar - patiser - preparator produse făinoase

Descrierea activității / parteneri implicați

În oferta liceului Tehnologic “Venczel József” din Miercurea Ciuc, calificarea Bru-
tar - patiser-preparator produse făinoase este cea mai căutată şi îndrăgită. Sta-
giul de pregătire practică se efectuează în mare parte la operatorii economici. 
Suntem parteneri cu mai mulți agenți economici, unde elevii practicanți sunt 
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împărțiți în mai multe secții. Elevii 
învață în cadrul acestor unități de 
producție să lucreze cu diferite fe-
luri de tehnologii. Elevii promovea-
ză, în cadrul mai multor evenimen-
te, calificarea Brutar, de exemplu 
la “Săptămâna Europeană a Mese-
riilor”, „Noaptea Meseriilor,” „Bur-
sa Școlii”, „Săptămâna meseriilor”, 
“Venczel kóstoló”.
Pentru aceste ocazii, elevii au pre-
gătit diferite prezentări, poze şi 
planşe cu produse.

Dovezi ale 
succesului

În urma promovării acestor ocazii, 
în fiecare an şcolar, clasele pentru 
această calificare sunt întotdeauna 
cele mai căutate.

Planuri de viitor

În continuare o să asigurăm promo-
varea ofertei de formare, dotarea 
laboratorului cu ajutorul proiecte-
lor (BGAZrt) şi realizarea unei clase 
de învățământ profesional dual.

LICEUL TEHNOLOGIC ”VENCZEL JÓZSEF”

Miercurea-Ciuc str Toplița, nr.20
Iánosi Irén, tel. 0745395743
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REGIUNEA 

nord est
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Colegiul Tehnic
 „Mihail Sturdza”

iași

STURDZA – ÎNTRE TRADIȚIE ȘI MODERNITATE

Descrierea activității / parteneri implicați

Activitatea de promovare a ofertei şcolare a avut ca parteneri reprezentanți ai 
agenților economici şi ai şcolilor generale, cu scopul de a spori interesul elevilor 
de gimnaziu pentru specializările oferite în cadrul liceului. 
Școlile gimnaziale vizitate / invitate au fost următoarele – Școala Gimnazială „Va-
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lea Adâncă”, Școala Gimnazială Miroslava; Școala Gimnazială Voineşti; Școala Gim-
nazială Slobozia; Școala Gimnazială Horpaz, Școala Gimnazială Mogoşeşti, Școala 
Gimnazială Mânjeşti; Școala Gimnazială Mânjeşti, Școala Gimnazială Budeşti, Școa-
la Gimnazială Ciurea, Școala Gimnazială Piciorul Lupului Ciurea; Școala Gimnazială 
Lunca Cetățuii, Școala Gimnazială Dumbrava, şcoala Gimnazială Scânteia, Școala 
Gimnazială Șcheia; Școala Gimnazială Ipatele; Liceul Tehnologic Țibăneşti; Școa-
la Gimnazială Drăguşeni; Școala Gimnazială Dancu; Școala Gimnazială Mânzăteşti; 
Școala Gimnazială Golăieşti; Școala Gimnazială Coada Stâncii; Școala Gimnazială 
Cristeşti; Școala Gimnazială Bosia; Școala Gimnazială Cârlig; Școala Gimnazială Vâ-
nători; Școala Gimnazială Popricani; Școala Gimnazială Țigănaşi; Școala Gimnazi-
ală Cârniceni; Școala Gimnazială „Schitu Duca”; Școala Gimnazială Poieni; Școala 
Gimnazială Chicerea, Școala Gimnazială Comarna, Răducăneni; Școala Gimnazială 
Osoi, Școala Gimnazială Lețcani; Școala Gimnazială Bogonos; Școala Gimnazială 
Cogeasca; Școala Gimnazială „Petru Poni”, Iaşi; Școala Gimnazială „Ion Creangă”, 
Iaşi; Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, Iaşi; Școala Gimnazială „Ion Simionescu”, 
Iaşi; Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță”, Iaşi; Școala Gimnazială „Alexandru cel 
Bun”, Iaşi; Școala Gimnazială „George Călinescu”, Iaşi; Școala Gimnazială „Geor-
ge Coşbuc”, Iaşi; Școala Gimnazială „Dimitrie Sturdza”; Școala Gimnazială „Alecu 
Russo”; Școala Gimnazială „Gheorghe Brătianu”; Școala Gimnazială „Ion Neculce”, 
Iaşi; Școala Gimnazială „Veronica Micle”, Iaşi; Școala Gimnazială „Elena Cuza”, Iaşi. 
Școlile Gimnaziale au fost reprezentate prin directori, profesori diriginți şi elevi, iar 
de la agenții economici, am beneficiat mereu de sprijin, dar am vrea să evidențiem, 
în acest sens, contribuția de excepție a domnului Grama, de la Delphi Technolo-
gies.

Pentru promovarea ofertei şcolare a 
unității noastre am solicitat sprijinul 
presei, numeroşi reporteri reprezen-
tând Infinit TV, Realitatea TV, Tele M, 
Digi 24, TV Life au promovat activită-
țile noastre pentru a atrage elevi la 
Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza”, Iaşi. 
Au fost realizate interviuri cu repre-
zentanți ai televiziunilor pe diferite 
teme – Flashmobul organizat în cadrul 
proiectului SCOP, activitate sponso-
rizată de I. G. Wateeuw, promovarea 
Concursului de Educație Rutieră şi a 
Proiectului SEEA cu Norvegia. Înce-
pând cu anul şcolar 2018-2019, pre-
zența în presă a Colegiului Tehnic 
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„Mihail Sturdza”, din Iaşi a fost din ce în ce mai susținută, apoi a continuat cu pre-
zentarea primului Curs festiv online sau a primirii elevilor la şcoală pe 8 februarie 
2021. Scopul acestei vizibilități în presă este, de fapt, promovarea ofertei şcolare. 
 
Dovezi ale succesului

Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza”, din Iaşi a fost unul dintre primele licee care a 
implementat învățământul profesional dual, proiect care a debutat acum trei 
ani. În 2021, vom avea prima promoție de absolvenți ai învățământului profesi-
onal dual, calificarea profesională Operator pe maşini cu comandă numerică, în 
parteneriat cu S.C. Chambon S.R.L., Iaşi. Acum trei ani am descoperit gustul par-
teneriatului cu mediul privat, prin implementarea învățământului dual, conşti-

enți fiind că există cerere de forță de muncă 
calificată, bine pregătită, pe măsura nevoi-
lor agenților economici. An de an  am reuşit 
să convingem atât elevii cât şi partene-
rii - agenți economici că suntem o unitate 
şcolară care are multe de oferit în domeniul 
educației şi formării profesionale. Efortu-
rile au fost imense, aşa cum demonstrea-
ză numărul mare de şcoli vizitate, dar am 
beneficiat de sprijinul agenților economici 
care au venit alături de noi să prezentăm o 
ofertă şcolară adaptată nevoilor prezentu-
lui şi viitorului. Elevii din anul al II-lea sunt 
repartizați la S.C. Chambon SRL, respectiv I. 
G. Wateeuw, iar în anul I avem o altă clasă 
de elevi, specializarea sudor, în parteneri-
at cu Arcelor Mittal. Pentru anul viitor, ne 
continuăm parteneriatul cu SC Delphi Tech-
nologies Iaşi şi cu Arcelor Mittal. Prin urma-
re, ne aflăm pe un trend ascendent, ceea ce 

demonstrează că eforturile noastre sunt răsplătite. 
Pentru a oferi o şansă reală la o educație de calitate şi incluzivă ne-am orientat 
spre atragerea elevilor din medii defavorizate, din mediul rural, din familii cu 
mari probleme financiare. Datorită perseverenței noastre şi a deschiderii spre 
elevii vulnerabili, aflați în risc de abandon şcolar am reuşit să aducem la şcoală, 
atât pe ruta de liceu tehnologic cât şi pe cea de învățământ profesional, inclusiv 
dual, elevi care au acum şansa dobândirii unor calificări profesionale care le vor 
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asigura integrarea pe piața muncii . 
Colegiului Tehnic „Mihail Sturdza” din Iaşi şi-a păstrat, de-a lungul anilor, specificul 
dar s-a adaptat evoluțiilor tehnologiilor, acreditând calificări noi, care de acum au 
devenit tradiționale: Tehnician electrician electronist auto, Tehnician pe maşini cu 
comandă numerică

Planuri de viitor

Planurile de viitor sunt îndrăznețe dar posibil a fi îndeplinite.
Ne dorim să convingem absolvenții de gimnaziu şi pe părinții acestora să alea-
gă calificările şcolarizate în Colegiul nostru, să convingem agenții economici că 
suntem partenerii potriviți pentru pregătirea forței de muncă de care au nevoie. 
Dezvoltarea învățământul profesional dual pentru calificările profesionale Sudor şi 
Operator pe maşini cu comandă numerică şi a parteneriatului cu Arcelor Mittal şi 
S.C. Delphi Technologies va fi o constantă a preocupărilor noastre.

COLEGIUL TEHNIC „MIHAIL STURDZA”, IAȘI
Aleea Mihail Sturdza, nr 2, Iași; 
Tel: +40 (0) 232 23 34 35, Fax: +40 (0) 232 23 34 35

Prof. Bida Cristina-Maria – Director ala Colegiului Tehnic „Mihail Sturdza”, din Iași; 
Email: bidamarie@yahoo.com
Telefon: 0744794641

www.gsmsis.ro
https://www.facebook.com/ColegiulTehnicMihailSturdzadinIasi/
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Liceul Tehnologic 
Agricol 

„Mihail Kogălniceanu”
miroslava

ULEIURI AROMATIZATE DE MIROSLAVA

Descrierea activității / parteneri implicați

Ideea de uleiuri a fost dată de elevii clasei a X-a profesională, calificarea Pre-
parator produse din carne şi peşte, care au realizat în cadrul orelor de instruire 
practică mai multe sortimente de uleiuri cu diferite arome de plante condimen-
tare.
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Am început să realizăm uleiurile aromatizate, prin infu-
zarea acestuia cu diferite plante aromatizante şi condi-
mentare cum ar fi: cimbru, busuioc, usturoi, ardei iute, 
piri-piri, oregano.
Elevii au dozat apoi uleiurile obținute în sticluțe de plas-
tic cu pulverizator, pentru fiecare sortiment în parte, eti-
chetând corespunzator fiecare sortiment de ulei.
 Aceste uleiuri aromatizate pot fi folosite ca şi condi-
mente la diferite praparate culinare în bucătărie, sunt 
un produs „in trend” în gastronomie, deaorece rolul lor 
este acela de a îmbogăți şi accentua gustul unor prepa-
rate culinare.
Elevii au realizat şi etichete personalizate pentru aceste 
uleiuri aromatizate şi chiar au avut un succes mare în 
comercializarea lor, fiind nişte produse de calitate, apre-
ciate de consumatori.

Dovezi ale succesului
Elevii au participat la diferite târguri expoziționale şi cu 
vânzare de produse din cadrul unor evenimente cum ar 
fi: Festivalul Șotron, Târgurile de toamnă ale USAMV-Iaşi, 
Agralim-Iaşi, Târguri de produse din Cimbrud- Brăneşti 
şi la toate evenimentele organizate în cadrul activităților 
Zilelor Liceelor Agricole care au avut loc în țară, la Ziua 
produselor narturale organizate de Agenția de Mediu 
Iaşi.
Planuri de viitor
Am dori să diversificăm sortimentul de uleiuri, să fie unul 
cât mai variat în produse, să le comercializăm pe un site 
on line, deoarece avem cerințe de la consumatori, cărora 
acum, în vreme de pandemie, le lipsesc aceste produse. 
Scopul nostru este acela de a certifica aceste uleiuri aro-
matizate ca şi produse naturale (Bio), procedură care se 
află în stadiu de desfăşurare la Camera Agricolă din Iaşi 
şi DSP.

LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL „MIHAIL KOGĂLNICEANU”

Str. Mihail Kogalniceanu nr 28, Miroslava, Iași
Prof. Drd.ing. Cioran Mihai Cezar, Prof. Drd. Ing. Roibu Mihaela, Maistru Inspruire Practica:            
Petraru Valerica, Adresa email: Cioran_Cezar@yahoo.com, Tel 0745906449
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Liceul Tehnologic 
„Alexandru Vlahuță” 

Șendriceni

ZIUA PORTILOR DESCHISE LA ȘENDRICENI

Descrierea activității / parteneri implicați

„ZIUA PORȚILOR DESCHISE LA ȘENDRICENI”, este o manifestare cu tradiție pentru 
unitatea şcolara din Șendriceni. Importanța promovării învățământului profesi-
onal şi tehnic este o preocupare constantă a unității noastre şcolare. Dacă acum 
10 ani promovarea învățământului profesional şi tehnic, în general, se rezuma 
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la publicarea unor materiale informative în presă şi transmiterea acestora către 
unitățile gimnaziale din zonă realitatea a scos în evidență că este nevoie de ac-
tivități mult mai complexe. 

În luna mai, în colaborare cu şcolile gimnaziale, în fiecare an, realizăm o activi-
tate în cadrul manifestărilor desfăşurate sub egida  „ZIUA PORȚILOR DESCHISE 
LA ȘENDRICENI” prin care elevii din clasele a VIIIa si părinții acestora vizitează 
unitatea şcolară, spațiile didactice, laboratoarele, atelierele, cabinetele şi sălile 
de curs, participă la activități în comun cu elevii din învățământul profesional şi 
tehnic, vizionează filme de promovare, discută cu agenții economici parteneri ai 
şcolii  sau cu absolvenți despre oportunitățile oferite de învățământul profesi-
onal şi tehnic. În multe situații Liceul Tehnologic Alexandru Vlahuță  a asigurat 
inclusiv transportul elevilor de gimnaziu şi a părinților acestora în vederea par-
ticipării la aceste activități. 
Considerăm că prezența elevilor, dar în special a părinților acestora şi a cadrelor 
didactice care activează în învățământul gimnazial, creează premisa pentru re-
gândirea importanței învățământului profesional şi tehnic în alegerea unui tra-
seu educațional de succes.

Principalii parteneri în derularea activităților au fost:
• Elevii din învățământul gimnazial din zona Șendriceni;
• Părinții elevilor din clasele a VIII-a din zonă;
• Agenții economici, parteneri ai unității şcolare;
• Firme de transport care au susținut derularea acestor activități;
• Absolvenți ai unității şcolare, actualmente antreprenori în diferite domenii de 

activitate;
• Mass-media locală;
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Dovezi ale succesului

• Distribuirea anuală a peste 1000 de pliante informative;
• Peste 1000 de elevi din clasele a VIII-a și părinți ai acestora care vizitează spatiile de învățământ ale 

unității școlare;
• Realizarea integrală a planului de școlarizare în ultimii 10 ani;
• Diversificarea ofertei de formare prin învățământul profesional si tehnic;
• Creșterea numărului de clase de învățământ profesional si tehnic realizate anual (câte 6 clase de în-

vățământ profesional și 3 clase de învățământ liceal tehnologic;
• Creșterea interesului pentru învățământul profesional materializat prin organizarea probei suplimen-

tare de admitere în ultimii 4 ani întrucât numărul de absolvenți de gimnaziu care au optat pentru 
învățământul profesional a fost mai mare decât numărul de locuri aprobate;

Planuri de viitor

Continuarea activităților în cadrul manifestării „ZIUA PORTILOR DESCHISE LA ȘENDRICENI”, în 
baza parteneriatelor cu unitățile de învățământ gimnazial și organizarea activității, dacă situația o va 
impune, în mediul on-line.

LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU VLAHUȚĂ” 

Șendriceni, Jud. Botoșani
DOHOTARIU DUMITRU VIOREL – 0742074470/ dvdohotariu@gmail.com
http://gsvlahuta.ro
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Colegiul Tehnic
„Petru Mușat” 

Suceava

Despre educația care poate transforma 
oglinzile în ferestre 

Descrierea activității / parteneri implicați

Încă din fragedă pruncie deprindem obiceiul de a arunca un ochi în oglindă ... în oglinda din 
camera bunicilor, în oglinda de buzunar a mamei, în oglinda retrovizoare a maşinii în care tata 
ne duce la şcoală sau în oglinda dublă (aievea sau nu!) din spatele căreia pare că ne veghează, 
în permanență, cu drag sau circumspecție, cineva. 
Zâmbim mulțumiți la chipul familiar, ne încruntăm dacă ceva nu pare la locul lui, ne bucurăm 
de bucuria celor din spatele nostru, ne schimbăm atitudinea!
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 Ce vedem de fapt în oglinzi depinde de fiecare dintre noi : o palidă reflexie a noastră,  aflată 
într-o continuă creştere,  fericirea, mândria sau îngrijorarea părinților, succesul sau tristețea 
unei zile grele.
Determinantă pentru relația dintre noi şi oglinda noastră este clipa în care reuşim să vedem 
prin oglindă, dincolo de aceasta, dincolo de marginea sau rama ei delicată, transformând ima-
ginea de moment în proiecția a tot ceea ce am fost şi urmează să fim. 
Evident, nimeni nu-şi  poate transforma propria oglindă în fereastră de unul singur şi, dacă vă 
uitați bine, în momentul deschiderii ferestrei veți observa alături de fiecare dintre voi familiile 
voastre iubitoare şi răbdătoare, cei mai buni prieteni, pe „doamna dintr-a doua”, pe domnul 
diriginte şi pe oricine altcineva care a condus la transformarea voastră. O să-i numim simplu 
„oamenii voştri”!
Orice copil de clasa a opta vede cu uşu-
rință în oglindă fața lui rotunjoară, ochii 
iscoditori, privirea care caută în perma-
nență ceva, picioarele care nu pot sta lo-
cului, un trup deşirat sau  unul prea  mic  
sau prea mare,  dar care este categoric 
într-o firească transformare. 
În momentul în care „oamenii lui” îi vor 
călăuzi paşii, imaginea de dincolo de 
oglindă-i va scoate în evidență, pe rând, 
chipul unui adolescent dornic de cunoaş-
tere, al unui tânăr încrezător, al unui adult 
de succes.
Ceea ce Colegiul Tehnic „Petru Muşat” Su-
ceava a  dorit în permanență a fost să fie unul din „oamenii tăi”. A fost, este şi va fi, cu dăruire 
şi  răbdare, alături de oricine este interesat să exploreze posibilitatea de a se defini cu ajuto-
rul învățământului profesional şi tehnic.
 Realizăm  în fiece an pliante şi afişe care să te ajute să înțelegi ce înseamnă învățământul 
profesional şi tehnic, care sunt rutele profesionale ce-l definesc, care sunt posibilitățile tale 
de a deveni mai performant şi mai educat pe zi ce trece. Putem sta, când doreşti, lângă banca 
ta din învățământul gimnazial ca să-ți explicăm care ar fi ruta/calificarea/domeniul în care vei 
putea să-ți dezvolți potențialul la cote maxime. Am încheiat parteneriate reale şi extrem de 
valoroase cu agenți economici, definitorii pentru piața muncii din județul Suceava şi nu numai. 
Derulăm în permanență proiecte europene care te pot plasa în medii profesionale de excepție 
din România sau Europa, şi-ți pot aduce satisfacții personale, profesionale şi financiare. 
Te aşteptăm în fiecare an „la noi acasă” să vezi cu ochii tăi cine poți deveni. Iată şi câteva 
momente prețioase în care am fost, cu decență, bucurie şi onestitate, „omul” colegilor tăi mai 
mari.
Caravana meseriilor este un proiect prin intermediul căruia orice elev al învățământului gim-
nazial poate vizita Colegiul Tehnic „Petru Muşat” Suceava cu scopul de a afla „pe viu” ce în-
seamnă, în termeni practici, învățământul profesional şi tehnic, sub ce auspicii se derulează, 
cum funcționează, care sunt şansele reale de a accesa un loc de muncă sau o rută de profesi-
onalizare de nivel superior. 
 În 2018 accentul a fost pus pe necesitatea implementării învățământului profesional dual, la 
acel moment funcționând doar două astfel de clase la nivelul județului. Invitații la eveniment 
au oferit măsura importanței evenimentului şi au creat cu succes aura de rafinament, decență 
şi strălucire a evenimentului: domnul Werner Braun- co-inițiatorul şcolii „Kronstadt” din Bra-
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şov, prima şcoală în sistem dual german din 
România, domnul Gheorghe Flutur – preşe-
dintele Consiliului Județean, Gheorghe Lazăr- 
inspector şcolar general, Cuciurean Cristian 
- inspector şcolar general adjunct, reprezen-
tații agenților economici participanți la eve-
niment. 
În anul 2019, evenimentul s-a derulat în par-
teneriat cu Inspectoratul Școlar al Județului 
Suceava, Primăria Municipiului Suceava, Uni-
versitatea „Ștefan cel Mare” Suceava şi agen-
ții economici parteneri pentru învățământ 
dual Ambro, Betty Ice, Linda Ecotil, SIDEM şi 

Trutzi. În cadrul evenimentului s-au organizat ateliere de lucru pe domenii specifice de acti-
vitate şi s-au derulat activități de consiliere privind cariera pentru un  număr de 47 de părinți 
şi 270 de elevi din 21 de şcoli din județul Suceava. 
În 2020, sub titulatura „Vreau! Știu! Pot să aleg o meserie!”, Colegiul Tehnic „Petru Muşat” şi-a 
deschis porțile tuturor elevilor din clasele a VII-a şi a VIII-a din şcolile sucevene invitându-i 
să participe la activități de tip atelier pe domenii specifice calificărilor pe care şcoala le ofe-
ră beneficiarilor săi. Astfel, un număr de 76 de elevi s-au înscris în cele 3 clase de învățământ 
dual.
Dovezi ale succesului
Dacă ai încredere în a ne considera „omul tău”, succesul nu poate fi departe şi, cu siguranță, 
vei (re)vedea prin fereastra oglinzii imaginea pe care ți-ai creionat-o cu ceva timp în urmă. 
Colegii tăi au reuşit! Prima generație de elevi ai învățământului dual a absolvit cu succes cur-
surile învățământului profesional şi 35% din absolvenți îşi continuă deja studiile, procentul 
de promovabilitate la examenul de bacalaureat este într-o creştere constantă, rata de inser-
ție a absolvenților pe piața muncii este tot mai mare de la an la an, numărul absolvenților de 
liceu care continuă studiile în sistemul universitar a crescut cu 7% şi exemplele pot continua.

Planuri de viitor
Pentru că s-ar părea că rețeta promovării învățământului profesional şi tehnic prin interme-
diul mixului ce presupune realizarea de materialelor promoționale, participarea la târgurile 
de profil, organizarea de caravane, implicarea în activități de proiect, crearea şi dezvoltarea 
de parteneriate active etc. pare a funcționa bine şi eficient, dorim doar să şlefuim, să rafi-
năm şi  să adaptăm metodele la contextele specifice fiecărei generații şi perioade pe care o 
traversăm.

COLEGIUL TEHNIC „PETRU MUȘAT” 

Calea Unirii, nr. 15, Suceava, jud. Suceava
Prof. dr. Maria Teodoreanu, Tel. 0722706453, e-mail: maria.teodoreanu@petrumusat.ro
https://petrumusat.ro
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nord vest
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Liceului Tehnologic 
Nr.1, Salonta 

PAȘI SPRE VIITOR

Descrierea activității / parteneri implicați

Cu ocazia  Zilei Naționale a Meseriilor, la Liceului Tehnologic Nr.1, Salonta a fost 
organizată în data de 25 februarie 2021,  o masă rotundă cu tema ”Paşi spre vi-
itor”. 
Activitatea s-a desfăşurat respectându-se toate dispozițiile referitoare pentru 
prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-COV- 2.
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Ne dorim să atragem cât mai mulți elevi spre meseriile tehnice şi cele profesi-
onale de aceea  cu această ocazie,  am invitat mai mulți agenți economici din 
zonă pentru a purta discuții si pentru a ne promova oferta şcolară. 
Aceştia au răspuns pozitiv şi au luat parte la masa rotundă a întreprinzătorilor 
de succes, care au fost, la rândul lor, absolvenți ai liceului nostru, profesori de 
la diverse specializări, un reprezentant al elevilor şi un reporter al presei locale.
Printre invitați s-a numărat şi Claudia Flavia Bene, care activează în industria 
alimentară, fostă absolventă a profilului Industrie alimentară, şi care a subliniat 
importanța pe care au avut-o şcoala şi practica în alegerea acestei meserii.
Un alt invitat a fost Cristian Drăgan, care se ocupă de creşterea animalelor şi de 
cultura mare. Acesta sprijină liceul nostru, fiind prezent la numeroase activități 
organizate atât în incinta liceului, cât şi la ferma didactică a şcolii .
Al treilea invitat a fost Mihai Pirtea, care  conduce o afacere de comercializare a 
produselor alimentare şi nealimentare. Acesta este consilier în cadrul primăriei 
municipiului nostru şi un susținător al şcolii noastre.
Fiecare invitat a vorbit despre domeniul său de activitate, despre problemele 
care pot apărea în desfăşurarea activităților şi a subliniat importanța învăță-
mântului profesional şi tehnic, necesar prin oferirea de resursă umană specia-
lizată. 
De asemenea, invitații au considerat că 
practica şi învățământul profesional şi 
tehnic sunt foarte importante pentru 
dezvoltarea industriei şi consideră că 
acestea ar trebui susținute şi promovate. 
Toți aceşti întreprinzători i-au primit la 
practică pe elevii liceului, se implică ac-
tiv în formarea lor profesională, iar după 
absolvire, îi pot selecta spre angajare pe 
cei mai buni dintre aceştia, beneficiind, 
astfel, de oameni calificați. 
Domna director prof. ec. Florica Neaga, 
absolventă a acestui liceu, a subliniat importanța practicii în vederea dobândirii 
oricărei meserii, dovadă fiind certificatul de competențe profesionale pe care 
absolvenții din învățământul profesional şi tehnic îl pot obține la finalizarea 
studiilor. 

Dovezi ale succesului

În cadrul întâlnirii au avut loc schimburi de opinii, agenții economici prezentând 
şi unele avantaje ale activităților în pandemie, şi anume faptul că  forța de mun-
că  a fost mai uşor de găsit. 
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Cu sprijinul afacerilor locale, devenite ”firme mamă” pentru firmele de exercițiu 
înființate în cadrul liceului pe specializările Tehnician în activități economice, 
Tehnician în turism şi alimentație publică şi Tehnician veterinar, elevii au parti-
cipat la numeroase târguri şi competiții locale, județene, regionale, naționale şi 
internaționale, unde au obținut numeroase premii şi distincții.
Absolvenții liceului nostru constituie o puternică forță de muncă atât de nece-
sară dezvoltării economice a parcului industrial din zona Salonta precum şi a 
afacerilor locale.
 
Activitatea şi-a atins scopul, iar discuțiile au fost productive. De asemenea, s-a 
prezentat oferta şcolară, iar agenții economici au fost de acord să sprijine în 
continuare activitățile practice efectuate la unități de către elevii liceului.

Planuri de viitor

Învățământul profesional şi tehnic este în continuă dezvoltare, dotarea cu teh-
nologii moderne fiind prioritară. Din acest punct de vedere liceul nostru a venit 
cu noutăți care să atragă şi mai mulți elevi spre meseriile din în oferta şcolară. 
Elevii au posibilitatea de a face şcoala de soferi cu instructori auto, angajați 
ai scolii, aceştia achitând doar contravaloarea combustibilului consumat. După 
împlinirea vârstei de 18 ani, elevii pot susține examenul pentru obținerea carne-
tului de şoferi, categoria B. Pe viitor, ne dorim să omologăm şi tractorul modern, 
achiziționat în 2020 cu fonduri de la Ministerul Agriculturii. După omologarea şi 
transformarea lui va putea fi utilizat la scoala de şoferi, categoria F. Domnul Dră-
gan preciza că nevoia de specialişti cu categoria F este foarte mare, dumnealui 
putând asigura practica elevilor şi pentru această categorie de vehicule. 
În prezent, elevii de la specializările Tehnician veterinar, Mecanic agricol, sau din 
domeniile Agricultură şi Horticultură efectuează practica  şi în cadrul fermei di-
dactice, dezvoltată pe o suprafață de 28 de hectare cultură de cereale şi păioa-
se. Cele 19 capete de bovine şi cele 50 de ovine pot păşuna pe cele 16 ha de pă-
şune. Iar cele 4 ha de livadă ne vor asigura materia primă pentru laboratoarele 
de industrie alimentară şi de gastronomie. Elevii de la profilul Tehnic, domeniul 
Mecanică învață să întrețină şi să repare utilajele existente în fermă. 
În viitor, prin colaborarea cu Ministerul Agriculturii, ne dorim să dotăm şi să mo-
dernizăm ferma didactică.

LICEULUI TEHNOLOGIC NR. 1, SALONTA, BIHOR
Director prof.ec. Neaga Florica-Maria,
Telefon: 0745.829.321, adresa e-mail: neagaflorica@yahoo.com
Prof.ec. Simionică Dana Telefon:0762.298.242, adresă e-mail: dana.mihaela18@yahoo.com
www.gsas.ro
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Centrul Școlar 
pentru Educație 

Incluzivă „Speranța”
Zalău

Confecționarea mărțișoarelor și a altor 
produse din materiale textile reciclabile

Descrierea activității / parteneri implicați

În acest an şcolar, sub presiunea pandemiei, am parcurs toți o perioadă critică, 
o perioadă în care învățământul a suferit o schimbare radicală, prin trecerea de 
la predarea față în față la predarea online. 

Acest lucru a obligat şcolile, şi implicit cadrele didactice, să adopte rapid o di-
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versitate de platforme digitale şi să regândească procesul de predare, astfel 
încât să poată atinge rezultatele învățării prevăzute în curriculum-ul şcolar. 
Provocarea adusă de predarea online pentru învățământul profesional şi teh-
nic a fost cu totul deosebită, deoarece orice meserie se poate învăța doar prin 
practicarea ei, iar elevii nu dispun în mediul familial de utilajele şi instrumen-
tele necesare dezvoltării abilităților practice.
Pe cât de provocatoare a fost perioada de predare online, pe atât de fructuoa-
să a fost cea de după revenirea elevilor la şcoală, mai ales că soarele din suflet 
a fost dublat de salutul primăverii, care a început să-şi arate primele raze. Și 
cum să întâmpinăm primăvara mai frumos decât prin oferirea unui mărțişor 
sau a unui mic dar celor dragi, pe care îi purtăm în suflete? Acesta a fost con-
textul care a dat imbold elevilor, îndemnându-i la acțiune.
Astfel, în cadrul activităților practice desfăşurate în atelierul şcolii, elevii cla-
sei a XII-a învățământ profesional special, calificarea Confecționer produse 
textile,  îndrumați de cadrele didactice – maistru instructor Pop Onorica şi 
prof. ing. Rablău Claudia, au confecționat mărțişoare şi alte produse textile, 
folosind materiale reciclabile.
Materialele textile au fost asigurate în mare parte de agentul economic  Mese-
şul S.C.M., partenerul de practică al şcolii. Pe această cale aducem mulțumiri 
conducerii firmei pentru sprijinul acordat.
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Dovezi ale succesului

Considerăm că activitatea a avut un real succes, 
având în vedere faptul că a dezvoltat abilități-
le practice ale elevilor, creativitatea şi spiritul 
antreprenorial al acestora, pe de o parte, iar pe 
de altă parte, a avut un impact pozitiv asupra 
conştientizării elevilor cu privire la necesitatea 
reciclării materialelor şi reintroducerii deşeurilor 
textile în procesul de fabricație. 

Planuri de viitor

Școala noastră, prin includerea în oferta educațională a unei clase de învăță-
mânt profesional, calificarea Confecționer produse textile, îşi propune să vină în 
întâmpinarea elevilor cu cerințe educative speciale, absolvenți ai claselor a VI-
II-a, oferindu-le posibilitatea de a-şi continua studiile şi de a dobândi o calificare 
de nivel 3, într-o meserie solicitată de agenții economici din industria textilă.

Prin învățământul profesional şi tehnic şi nu numai, conducerea şcolii, împreună 
cu colectivul de cadre didactice, îşi propun sprijinirea elevilor pentru dezvoltarea 
cognitivă, socio-emoțională şi dobândirea autonomiei personale, astfel încât, la 
absolvire, să se poată integra în societate  şi pe piața muncii.

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ „SPERANȚA”

Zalău, str. Crișan, nr. 4
Director, Prof. Sabău Amalia, telefon 0260611182
www.cseisperanta.ro
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Liceul Silvic 
Transilvania 

Năsăud

Meseria mea - o șanșă pentru un mediu durabil
Arborele meseriilor

Descrierea activității / parteneri implicați

Promovarea calificărilor corespunzătoare domeniului Silvicultură, respectiv ca-
lificarea Pădurar şi Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere potențialilor 
candidați ai şcolii noastre din şcolile gimnaziale din Năsăud, Rebrişoara, Feldru, 
Maieru, Ilva mică, Ilva Mare, Lunca Ilvei. Realizarea, de către elevi, a Arborelui 
meseriilor. O imagine face cât o mie de cuvinte!
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Dovezi ale succesului

Obținerea acreditării scolii noastre pen-
tru mobilități Erasmus + în domeniul for-
mării profesionale care ne permite stagii 
de practică pentru jumătate din elevii 
şcolii în tări cu silvicultură avansată. Ob-
ținerea locului III la European Champion-
ship in Forestry Skills din Maienfield, El-
veția 2017, locurile I şi II la campionatele 
naționale de competențe în silvicultura.

Planuri de viitor

Impact pozitiv la nivel institutional si al 
resurselor umane şi la nivelul elevilor şi 
părinților. Intenționăm ca şcoala noastră 
să dobândească o predictibilitate pe ter-
men mediu si lung astfel încât constitu-
irea claselor să se realizeze la prima re-
partizare computetizată, seriozitate din 
partea staffului si pregătire profesiona-
lă de calitate, aprecieri din partea elevi-
lor şi părinților acestora. Participarea la 
competițiile naționale şi internațioale de 
competențe în silvicultură pentru anul 
şcolar 2021-2022.

LICEUL SILVIC TRANSILVANIA NĂSĂUD

Neamț Gioconda - gneamt@yahoo.com

www.silvic-nasaud.ro
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Colegiul Tehnic 
”George Barițiu” 

Baia Mare

Parteneriate internaționale durabile pentru 
formarea profesională a tinerilor 

la nivel european

Descrierea activității / parteneri implicați

Colegiul Tehnic ”George Barițiu” din Baia Mare a  valorificat oportunitatea ofe-
rită de programul Erasmus+ începând cu anul şcolar 2016-2017 şi a implementat 
trei proiecte de mobilitate în domeniul formării profesionale, în parteneriat cu 
instituții şi companii relevante pentru domeniul Electronică automatizări din 
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Europa. 
Proiectul ”Better Future in a Better 
World”, aprobat cu nr. 2016-1-RO01-
KA102-023449, a contribuit la creşterea 
calității educației şi formării profesio-
nale la Colegiul Tehnic ”George Barițiu” 
prin rezultatele obținute de 49 de elevi ai 
şcolii, participanți în stagii internaționa-
le de practică de 3 săptămâni desfăşura-
te în Portugalia şi în Polonia. Partenerii 
şcolii în acest proiect au fost Centro de 
Formação Profissional da Industria Eletronica, Energia, Telecomunicações, e Tec-
nologias de Informação (CINEL), din Lisabona şi Centrum Kształcenia Praktyczne-
go (CKP) din Wrocław.
În proiect s-au derulat două fluxuri de mobilități la CINEL Portugalia cu 32 elevi 
clasa a 11-a de la calificările de nivel 4 din domeniul Electronică automatizări: 
tehnician electronist, tehnician în automatizări, tehnician de telecomunicații, 
tehnician operator tehnică de calcul şi un flux de mobilități la CKP  Polonia, cu 17 
elevi clasa a 12-a, înscrişi la calificarea tehnician operator tehnică de calcul. 
În proiectul „Erasmus+, şansa tinerilor pentru aprofundarea/extinderea rezultate-
lor învățării în vederea integrării pe piața muncii”, nr. 2018-1-RO01-KA102-048011, 
realizat în parteneriat cu  CINEL Lisabona, au participat 48 de elevi, clasa a 10-a, 
de la calificări de nivel 4 din domeniul Electronică automatizări. Au fost 3 fluxuri 
de mobilități, cu 90 de ore de formare / flux,  pentru realizarea stagiului de pre-
gătire practică, modul CDL, ”Aplicații practice în domeniul Electronică automati-
zări”. Elevii au apreciat în foarte mare măsura realizările obținute în plan profe-
sional şi personal, iar şcoala şi-a sporit capacitatea de cooperare internațională 
şi de implementare a proiectelor de calitate, cu puternic ecou în comunitatea 
locală şi regională.
În prezent Colegiul Tehnic ”George Barițiu” derulează, în parteneriat cu CINEL, 
proiectul „Experiențe profesionale şi interculturale europene prin Erasmus+”, nr. 
2019-1-RO01-KA102-023449. În acest proiect, 6 cadre didactice de discipline teh-
nologice din şcoală au participat, timp de 5 zile,  la un stagiu de formare de 40 de 
ore, realizat prin activități de tip job shadowing desfăşurate la CINEL, cu o tema-
tică care a vizat experimentarea metodelor moderne de predare-învățare-evalu-
are, cu utilizarea tehnologiilor software actuale. 
În cadrul proiectului sunt prevăzute 3 stagii de formare pentru 48 de elevi clasa 
a 10-a de la calificări de nivel 4 din domeniul Electronică automatizări. Primul flux 
de mobilități, cu 16 elevi, s-a derulat în perioada februarie-martie 2020. Partici-
panții au parcurs 90 de ore de formare prin activități practice de realizare/veri-
ficare depanare a componentelor şi circuitelor electronice analogice şi digitale.
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Dovezi ale succesului

Proiectele europene Erasmus+ implementate de Colegiul Tehnic ”George Barițiu” 
au contribuit la dezvoltarea competențelor profesionale specializate şi cheie ale 
elevilor, precum şi la creşterea capacității şcolii de a stabili parteneriate trans-
frontaliere cu instituții VET din Europa, recunoscute pentru calitatea educației 
şi formării profesionale furnizate tinerilor. În urma experienței de mobilitate, 
participanții şi-au sporit capacitățile de adaptare la condiții şi situații noi şi de 
luare a deciziilor,au devenit mai responsabili, mai încrezători în forțele proprii şi 
mai interesați de obținerea progresului şcolar şi de învățarea meseriei. La finalul 
studiilor liceale, toți participanții au primit calificative foarte bune la examenul 
de certificare a competențelor profesionale. După absolvirea şcolii, 80% dintre 
ei şi-au găsit un loc de muncă corespunzător calificării pe care au obținut-o, 
iar 20% au continuat studiile în învățământul tehnic superior. Colegiul Tehnic 
”George Barițiu” şi-a consolidat statutul de şcoală europeană, a devenit mai vizi-
bil şi mai atractiv pe harta învățământului 
tehnic maramureşean, reuşind să realizeze 
anual planul de şcolarizare propus.
În februarie 2021, colegiul a obținut paşa-
portul către dezvoltarea organizațională, 
prin obținerea acreditării Erasmus în do-
meniul formării profesionale, care va simp-
lifica accesul la oportunitățile de finanțare 
oferite de Uniunea Europeană în cadrul vii-
torului Program 2021-2027. 

Planuri de viitor
În viitor, Colegiul Tehnic ”George Barițiu” îşi propune să-şi extindă cu 25% capa-
citatea de a dezvolta parteneriate durabile cu instituții/companii europene, ca-
pabile să susțină educația şi formarea profesională a tinerilor înscrişi la calificări 
din domeniul Electronică automatizări. În perioada 2021-2027, dorim să obținem 
o medie de participare la stagii internaționale de practică de 6,66% pe an pentru 
cursanții VET din şcoală, astfel încât să contribuim la reuşita în cariera profesio-
nală şi în viață a acestora.

COLEGIUL TEHNIC ”GEORGE BARIȚIU”

Prof. Pop Vasile Grațian/ telefon: +40745 159 896; e-mail: gvasilepop@gmail.com

www.georgebaritiu.ro
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REGIUNEA 

sud est
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LICEUL TEHNIC 
BUZĂU 

SEMINAR JUDEȚEAN DE INFORMARE ȘI 
PROMOVARE A  ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL 

Descrierea activității / parteneri implicați

Seminarul de informare şi promovare a Învățământului Profesional este o activitate 
demarată în Săptămâna Meseriilor care doreşte să vină în sprijinul elevilor de clasa a 
VIII-a şi părinților interesați de această formă de învățământ dar şi diriginților.
În cadrul evenimentului s-au prezentat informații privind avantajele/ beneficiile pe 
care le au elevii care frecventează învățământul profesional şi profesional dual. Ope-
ratorii economici, parteneri de practică ai unității noastre, şi-au descris domeniul de 
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activitate şi au prezentat exemple de bună practică cu elevi din unitatea noastră de 
învățământ.
În organizarea seminarului s-au implicat: Primăria Municipiului Buzău, Inspectoratul 
Școlar Județean Buzău, operatori economici, recunoscuți în mediul de afaceri buzoian, 
implicați în învățământul profesional şi profesional dual (domeniul mecanică - HYUN-
DAI, MERCEDES, IVECO, NICAR AUTO, BEST MECHANICS; domeniul electromecanică - 
HORECO, turism şi alimentație  – restaurantul O’BROTHER’S, MOARA DRĂGĂICILOR, 
NEW GENERATION, SC SINED NOVACONST SRL, SC COM FORTUNA SRL) şi CJRAE Buzău. 
Deşi acest tip de activitate se organizează şi în alte unități de învățământ liceal teh-
nologic, particularitatea, în cazul nostru, o reprezintă faptul că la eveniment sunt 
invitați şi participă reprezentanți ai tuturor unităților IPT din județ. 
În anul şcolar 2021 – 2022 se va organiza a IV-a ediție şi sperăm că, deşi contextul ac-
tual este diferit,  va fi de un real succes, aşa cum s-a întâmplat şi în anii anteriori, şi 
îşi va îndeplini scopul: familiarizarea, conştientizarea asupra beneficiilor şi atragerea 
unui număr cât mai mare de elevi de gimnaziu spre învățământul profesional buzoian. 

Dovezi ale succesului
Participarea în număr mare a părților intere-
sate (elevi şi părinți), atragerea elevilor spre 
învățământul profesional şi tehnic.
În ultimii trei ani, Liceul Tehnic Buzău este 
printre singurele unități IPT care şi-a reali-
zat planul de şcolarizare integral din prima 
etapă.
Interesul mass-mediei locale pentru acțiu-
nile întreprinse la nivelul liceului de cadrele 
didactice şi elevi.

Planuri de viitor
În anul şcolar curent, Seminarul va fi organizat on-line, în data de 10 martie, însă, 
dacă situația epidemiologică o va permite, în anii următori, ne dorim ca evenimentul 
să se desfăşoare cu participarea fizică a invitaților şi, în  cadrul acestuia, să organi-
zăm ateliere de lucru pentru elevii de clasa a VIII-a şi o mini - expoziție cu produsele 
realizate. Atelierele de lucru vor acoperi toate domeniile de pregătire şcolarizate în 
învățământul profesional buzoian.

LICEUL TEHNIC BUZĂU 
Prof. Ing. Rîmniceanu Adriana – director Liceul Tehnic Buzău – tel.0721271957, 
email: adriarim13@yahoo.com
Prof. Moise Poenaru Corina – director adjunct Liceul Tehnic Buzău – tel. 0748212386,
email: corina.poenaru@yahoo.co.uk
www.liceultehnicbuzau.ro



75

Liceul Tehnologic 
“Grigore C. Moisil” 

Buzău

“DESCOPERĂ-ȚI TALENTUL!” 

Descrierea activității / parteneri implicați

Acțiunea a avut loc în cadrul evenimentului european intitulat ,,Săptămâna Europeană 
a Competențelor Profesionale”, cu scopul de a promova învățământul profesional şi 
tehnic cu meseriile din domeniile de pregătire profesională Producție Media, Electric 
şi Mecanică, atât de căutate pe piața muncii şi, în plus, de a prezenta rezultatele a 2 
proiecte VET europene. Evenimentele care au loc în toată Europa prezintă oportunită-
țile imense oferite de VET pentru tineri, adulți, companii, furnizori de educație profe-
sională şi alte părți interesate.
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Liceul Tehnologic „Grigore C. Moisil” Buzău a avut porțile deschise pentru toți elevii din 
județul Buzău care au dorit să-şi descopere competențele profesionale, pentru parte-
nerii de la SC Eximprod Power Systems SA, SC CocoRico SA, SC Romplast&Recomplast 
Buzău, Centrul Europe Direct Buzău, Inspectoratul Școlar Județean Buzău, Primăria Mu-
nicipiului Buzău, părinți, mass-media locală.
Motto-ul nostru a fost „Descoperă-ți talentul!”, iar tema: „VET for ALL - Skills for Life”. 
Activitatea a încearcat să arate că fiecare persoană este talentată şi că VET poate oferi 
abilitățile practice, cunoştințele şi competențele necesare pentru a avea succes pe 
piața muncii. 

“Discover our school with QR!” - la început am oferit coduri de bare participanților ge-
nerate prin programul QR GENERATOR/ QR SCAN. Am prezentat programul care permite 
codificarea informațiilor, link-urilor şi apoi generează coduri. 
Prin codurile primite, participanții au făcut cunoştință cu şcoala şi au avut acces la pre-
zentări ale meseriilor pe care le şcolarizăm: electrician, electronist, mecanic, precum şi 
la rezultatele proiectelor noastre europene. 

Pe 30 septembrie 2019, şcoala noastră a finalizat două proiecte mari, cu finanțare eu-
ropeană:
• un proiect Erasmus+, KA1 - VET, în care 24 de elevi de la specializarea Tehnician 

operator procesare text/ imagine au fost în Spania pentru un stagiu de pregatire 
practică de 3 săptămâni - http://elmera.ro/activitati.html; 

• un proiect cu grant al Spațiului Economic European, în care 8 profesori şi 4 ingineri 
de la operatorul economic partener, SC Eximprod Power Systems SA, au participat 
la vizite de studiu de câte  o săptămână în Norvegia, în vederea îmbunătățirii sta-
giilor de practică a elevilor de la calificarea Electrician exploatare joasă tensiune 
- http://www.eea4edu.ro/project/more-skillful-students-guided-by-vet-school-pri-
vate-company-in-a-norwegian-experience/.

După informarea asupra meseriilor 
şcolarizate în unitatea noastră de învă-
țământ, în amfiteatrul liceului a fost or-
ganizată o BIBLIOTECĂ VIE. Participanții 
au intrat în dialog cu elevii şi cadrele di-
dactice pe domenii de interes, au primit 
explicații cu privire la exponatele pre-
zentate, au asistat la demonstrații pe 
aplicații realizate în Liceul Tehnologic 
„Grigore C. Moisil”, roboți, tehnologie 
smart - sisteme de iluminat inteligent, 
comanda de la distanță (pentru electri-
cieni şi electronişti), design şi macheta-
re, un mic strung în miniatură (pentru 
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meseria de mecanic). Au fost realizate şi 2 standuri cu produse finale realizate în pro-
iectele europene din Spania şi Norvegia.
O altă activitate din care elevii au avut de învățat prin puterea exemplului, a fost cea 
cu doi liceeni din clasa a XI-a, preşedintele şi vicepreşedintele Ligii Elevilor Meseriaşi, 
organizație pilot constituită cu sprijinul OMV Petrom în 2018, în județul Buzău, deveni-
tă asociație, care militează pentru schimbare în vederea îmbunătățirii învățământului 
tehnic şi profesional.
În final, doamna profesor de Matematică a prezentat aplicația mobilă TELESKOP, prin 
care profesorii pot obține un feedback de la elevi, dar şi elevii se pot autoevalua şi pot 
exprima aşteptările legate de activitățile din clasă, păstrându-şi anonimatul.

Dovezi ale succesului
• număr mare de vizitatori: elevi de cla-

sa a VIII-a, reprezentanți ai operatori-
lor economici, comunității şi autorită-
ților locale;

• interesul pentru eveniment, mani-
festat de presa locală: https://zi-
are.com/buzau/stiri-actualitate/
foto-in-cadrul-saptamanii-compe-
tentelor-profesionale-elevii-pasi-
onati-de-tehnica-sprijiniti-de-pro-
fesorii-de-la-liceul-grigore-moi-
sil-sa-si-descopere-talentul-7818528; 

• realizarea Planului de şcolarizare din 
prima etapă;

• evenimentul a fost înregistrat pe plat-
forma European Skills Week 2019.

Planuri de viitor
• Realizarea, anual, a cel puțin unei clase de învățământ profesional dual şi a planului 

de şcolarizare din prima etapă;
• Obținerea acreditării liceului pentru desfăşurarea de proiecte Erasmus+, îmbună-

tățirea capacității şcolii de a coopera cu operatorii economici la nivel european pen-
tru a asigura elevilor o pregătire profesională de calitate, aliniată la cerințele pieței 
muncii şi certificarea competențelor acestora cu ajutorul unor instrumente şi docu-
mente internațional recunoscute precum ECVET, Europass Mobility.

LICEUL TEHNOLOGIC “GRIGORE C. MOISIL” 

Buzău, Aleea Afinelor nr.7 
Prof. Voicu Adriana-Iuliana – director - adriana.voicu@liceulmoisilbuzau.ro 
Prof. Macadon Carmen-Daniela – daniela.macadon@liceulmoisilbuzau.ro 
http://liceulmoisilbuzau.ro/Joomla341/index.php/activitati/activitati-2019-2020 
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Liceul Tehnologic 
”Dimitrie Filipescu”, 

Buzău

FII ELEV LA FILIPESCU! 
Ziua porților deschise 5.03.2020

Descrierea activității / parteneri implicați

Elevii de clasa a VIII-a, alături de elevi din unitatea noastră de învățământ, au făcut 
vizite la operatorii economici parteneri (SC BETA SA, SC HEURTEY PETROCHEM MANU-
FACTURING SA, SC FORJA ROTEC SRL) şi apoi au revenit în sediul liceului pentru a ne 
cunoaşte şi pentru a încerca sentimentul de A FI ELEV LA ”FILIPESCU”.
Aceştia au vizitat spațiile şcolare destinate instruirii practice şi pregătirii de speciali-



79

tate, au participat la activități interactive realizate cu elevii participanți şi au fost con-
siliați referitor la organizarea şi funcționarea învățământului profesional şi beneficiile 
acestei forme de pregătire profesională.

Parteneri: SC BETA SA, VOESTALPINE VAE APCAROM SA, SC HEURTEY PETROCHEM MANU-
FACTURING SA, INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BUZĂU, ȘCOLILE GIMNAZIALE DIN MU-
NICIPIUL BUZĂU ȘI JUDEȚ, CAMPUS TV

Dovezi ale succesului
Creşterea interesului absolvenților de clasa a VIII-a pentru liceul nostru.

Planuri de viitor
Parteneriatul Școală - Mediul de afaceri- Comunitate să fie evidențiat şi de mass-media 
nu doar locală, ci națională, printr-o campanie de de consiliere privind cariera şi de pro-
movare a învățământului profesional şi tehnic prin exemple de bună practică.

LICEUL TEHNOLOGIC ”DIMITRIE FILIPESCU”

Buzău, str. D. Filipescu, nr. 6, 
e-mail: dimitriefilipescu@yahoo.com
Lucica Stanculeanu, Director Adjunct, stanculeanulucica@gmail.com
dimitriefilipescu.ro



80

80

Liceul Tehnologic 
Henri Coandă

Buzău

PROIECTUL EUROPEAN INCLUZIUNE SOCIALĂ 
PRIN ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL

Descrierea activității / parteneri implicați

În perioada 1 iunie 2019- 30 septembrie 2020, Liceul Tehologic „Henri Coandă” Buzău a fost 
partener în proiectul european INCLUZIUNE SOCIALĂ PRIN ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL, cod proiect: 
2019. Proiectul a fost implementat de organizația nonguvernamentală “INTEGRARE EUROPEA-
NĂ ÎN DOMENIUL TINERETULUI, SPORTULUI, VOLUNTARIATULUI ȘI CETATENIEI ACTIVE EUROPE-
NE”.
Scopul proiectului este promovarea  oportunităților de învățare şi calificare la locul de 
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muncă prin învățământ dual pentru persoanele din grupul țintă, informarea tuturor actorilor 
implicați în procesul de învățământ cu privire la avantajele învățării la locul de muncă şi rea-
lizarea de activități comune între instituțiile de învățământ profesional şi tehnic, comunitate, 
părinți, angajatori şi tineri aflați în risc social.
Proiectul “Incluziune socială prin învățământ dual” este un proiect de mobilități trans-nați-
onale pentru participarea la cursuri de formare a unui grup de 10 cadre didactice implicate 
în formarea tinerilor din învățământul profesional şi tehnic şi în domeniul educației adulților. 
Cadrele didactice au participat la cursul “Work-Based Learning and Dual Education System” 
furnizat de  Institutul de Formare, Inserție Profesională şi Mobilitate în scop Educațional 
(IFOM) din Bologna, curs care a avut scopul de a dezvolta competențele profesionale ale 
participanților şi valorizarea experienței altor state europene în ceea ce priveşte formarea 
prin învățarea la locul de muncă.  Grupul țintă vizat în cadrul proiectului este constituit din 
persoane aflate în dificultate, cu vârsta cuprinsă între 13 şi 26  de ani, care au finalizat clasa 
a VIII-a şi doresc să participe la un program de formare prin sistemul de  învățământ profe-
sional dual.
În urma finalizării cursului de formare din cadrul proiectului Erasmus „Incluziune socială prin 
învățământul dual” s-a realizat  diseminarea rezultatelor proiectului prin organizarea acti-
vităților şi  atelierelor de lucru prevăzute de Planul de valorizare şi diseminare aprobat în  
proiect. Au fost organizate întâlniri cu elevi de gimnaziu, părinții acestora, precum şi cu pro-
fesorii care predau la gimnaziu şi liceu, în cadrul Săptămânii meseriilor.

Dovezi ale succesului

Elaborarea unui Ghid de bune practici, pentru a valoriza şi multiplica tehnicile şi metodele 
de lucru  cu tinerii şi adulții în cadrul sistemului educațional dual, prin învățarea la locul de 
muncă. Mulțumită acestui curs, cadrele didactice participante au avut posibilitatea să-şi dez-
volte acele competențe care să asigure implementarea cu succes a sistemului educațional 
bazat pe învățarea la locul de muncă şi, deasemenea, să devină capabili să acceseze fonduri, 
prin proiecte de tip Erasmus+, care să susțină dezvoltarea profesională şi învățarea pe tot 
parcursul vieții. Deasemenea, acest ghid îşi propune să prezinte şi o strategie de promovare 
a învățământului profesional şi dual, de conştientizare a rolului şi importanței acestei forme 
de învățământ, în contextul în care, în țara noastră, încă persistă prejudecata potrivit căreia, 
a urma cursurile unei şcoli profesionale este o soluție doar pentru elevii care au obținut re-
zultate mai slabe la învățătură. 
 

Planuri de viitor
Popularizarea ghidului de bune practici în rândul elevilor, părinților acestora şi profesorilor 
de gimnaziu şi învățământ tehnic şi profesional.
Participarea la proiecte similare, care să implice şi elevii.

LICEUL TEHNOLOGIC ”HENRI COANDĂ
Str. Horticolei, nr. 50, cod poștal 120081, Buzău
Telefon/Fax 0238 710650
Directorul adjunct, Doina Simona Furtună, tel. 0745176406, email: simonaist@yahoo.com 
www.henricoandabuzau.ro
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COLEGIUL ECONOMIC 
VIRGIL MADGEARU 

GALAȚI

ADAPTAREA REȚETELOR CLASICE LA RIGORILE 
CONSUMATORILOR ACTUALI

Descrierea activității / parteneri implicați

Activitatea  „Adaptarea rețetelor clasice la rigorile consumatorilor actuali” desfăşurată la Co-
legiul Economic „Virgil Madgearu” Galați, a fost parte integrată dintr-un şir de activități des-
făşurate sub numele CULINARIADA – RAMPA DE LANSARE PENTRU BUCĂTARII JUNIORI şi a  avut 
ca scop promovarea şi susținerea elevilor care se pregătesc pentru a fi calificați în meseria 
de bucătar şi în meseria de tehnician în gastronomie. 
Culinariada şi-a propus să desfăşoare următoarele activități: schimburi de experiență, pre-
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zentarea exemplelor de bune practici în predarea modulelor de specialitate şi a celor de 
instruire practică în şcoală şi la agenții economici, atât pentru clasele de liceu, cât şi pentru 
clasele de şcoală profesională,  pentru domeniul turism şi alimentație.
Școala noastră a participat la numeroase schimburi de experiență organizate la Liceul Teh-
nologic „Constantin Brâncuşi” din Sfântul Gheorghe, Colegiul Economic „Viilor” din Bucureşti, 
Colegiul Economic „Francesco Saverio Nitti” din Timişoara şi Colegiul Economic „Virgil Mad-
gearu” din Galați.
Activitățile planificate s-au desfăşurat diferit: excursii de studiu între şcoli, vizite de studiu la 
agenți economici, parteneri de practică ai şcolilor, dezbateri pe teme privind metodica pre-
dării modulelor în domeniul turism şi alimentație şi concursuri şcolare.
Activitatea „Adaptarea rețetelor clasice la rigorile consumatorilor actuali”  organizată la Cole-
giul Economic „Virgil Madgearu” Galați a avut ca invitat de onoare pe domnul Radu Zărnescu, 
Preşedinte al Asociației Profesionale Euro-Toques România, (membră în European Chefs Com-
munity) care, împreună cu alți chefi bucătari de prestigiu din țară, au făcut în prima parte a 
activității, demonstrații practice ce au avut în vedere prelucrarea,  prepararea, prezentarea 
şi montarea pe platou a preparatelor din carne de vită românească.  În partea a doua a ac-
tivității, elevii prezenți de la şcoala profesională, de la calificarea bucătar, au exersat în fața 
chefilor tehnicile prezentate mai devreme. Activitatea s-a finalizat cu degustarea preparate-
lor culinare realizate de către elevi împreună cu chefii invitați. 
Evenimentul a fost şi un bun prilej de promovare IPT.
Activitatea a fost organizată cu sprijinul următorilor parteneri:
• Asociația Euro-Toques România
• Asociația Liceelor Hoteliere şi de Turism din România-ARLIHT
• Asociația Culturală Euro Est Alternativ – ACEEA
Dovezi ale succesului
Elevele Scrivăț Loredana şi Radu Petronela  din clasa a X-a şcoală profesională au obținut re-
zultate frumoase  în cadrul concursului „Bucătarul Junior al anului 2019”, după cum urmează:
•  La proba individuală eleva Scrivăț Loredana a obținut locul II şi medalia de argint, iar eleva Radu Petronela  

a obținut locul III şi medalie de bronz. 

• La proba pe echipe, echipa formată din cele 2 eleve a obținut locul II, respectiv medalia de bronz. 

Planuri de viitor
Obiectivul principal al profesorilor din catedra de Alimentație publică îl reprezintă
implicarea elevilor din învățământul profesional şi liceal, domeniul Turism şi alimentație, în 
activități comune cu agenții economici locali, partenerii de practică şi alte şcoli partenere, 
astfel încât elevii  să fie familiarizați cu cerințele de pe piața muncii şi cu tendințele actuale 
privind meseriile pentru care se pregătesc. 

COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU GALAȚI
Strada Strungarilor Nr. 31, cartier Micro 19, Cod poştal 800642.
Telefon: 0236/446248; fax: 0236/410503
Email: virgilmadgearu @ yahoo.com
Profesor Marilena Râpă  director Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Galați
Profesor Chiru Gabriela director adjunct Colegiul Economic Virgil Madgearu
Profesor Felea Camelia - 0743082213
Profesor Miron Aurelia – 0745660705
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COLEGIUL DE 
INDUSTRIE  ALIMENTARĂ 

,,ELENA DOAMNA” 
GALAȚI

,,Alimentația și mișcarea 
soluții pentru menținerea stării de sănătate!” 

Descrierea activității / parteneri implicați

Elevii claselor a VII-a şi a VIII-a  ai şcolilor gimnaziale participante la activitate, însoțiți 
de profesorii coordonatori, au vizitat atelierele de producție ale CIAED, unde au par-
ticipat la demonstrații practice desfăşurate de către profesorii de instruire practică 
şi elevii şcolii gazdă. Împărțiți în echipe, au fost repartizați în unul dintre atelierele 
şcolii: de patiserie, de panificație, de gastronomie, de produse lactate şi de conserve 



85

din fructe şi legume unde au realizat: saleuri, covrigei, fursecuri, tiramisu, tarte, brioşe, 
înghețată, salată de fructe, care apoi au fost prezentate într-o expoziție. 
În timpul acestor activități s-au purtat discuții pe tema alimentației sănătoase şi a sti-
lului de viață sănătos elevii completând câte un chestionar de feed-back. 
Peste 800 de elevi de la şcolile gimnaziale şi părinții au participat în ultimii 3 ani la ac-
tivități de promovare a alimentației sănătoase. 

Dovezi ale succesului
Unii dintre elevii de gimnaziu care au participat la activitatea desfăşurată au devenit 
elevii şcolii noastre, alegând să îşi continue pregătirea în învățământul profesional.
 
Planuri de viitor
Ne propunem ca, după terminarea pandemiei să invităm mai mulți elevi, extinzându-ne 
la nivel de clasa a V-a şi a VI-a, precum şi în județele limitrofe.

 ,,Master Chef Junior” 

Descrierea activității / parteneri implicați

Concursul Junior Master Chef aduce în prim plan tema alimentației sănătoase 
care preocupă constant societatea modernă, bucătăria tradițională pe care 
tinerii trebuie să o cunoască şi să o aprecieze la adevărata valoare şi nu în ul-
timul rând, o demonstrație a creativității copiilor de gimnaziu în realizarea, cu 
propriile mâini, a unor preparate culinare cu o simbolistică diversificată: „Dul-
ciuri de poveste”, „Mărțişoare dulci”. 
Activitatea a urmărit implicarea elevilor de diferite vârste în activități diverse, 
care să-i ajute să-şi demonstreze abilitățile culinare, să capete încredere în ei şi 
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să-i orienteze în alegerea unei viitoare meserii.

   

Planuri de viitor

Unul dintre obiectivele acestui concurs este gestionarea evoluției personale şi 
profesionale prin afirmarea spiritului de inițiativă şi antreprenoriat şi descoperi-
rea oportunităților oferite de şcoala noastră, în vederea orientării profesionale 
a elevilor de gimnaziu. Ne propunem continuarea proiectului, mărind în fieca-
re an numărul de şcoli participante şi extinzîndu-ne cu colaborarea cu cât mai 
multe județe.

Expoziție de flori comestibile la 
EXPO-FLORA la malul Dunării, ediția a XXIV-a

Descrierea activității / parteneri implicați

În cadrul celei de a XXIV-a ediții ale expoziției EXPO-FLORA la malul Dunării, orga-
nizată de Complexul Muzeal de Științele Naturii “Răsvan Angheluță” Galați, elevii 
şi profesorii şcolii noastre au realizat şi prezentat flori din aluat, precum şi din 
legume şi fructe. Vizitatorii au fost atât elevi din învățământul gimnazial alături 
de profesorii lor, cât şi familii cu copii. Impactul a fost unul extraordinar, entuzi-
asmul şi implicarea copiilor au fost deliciul expoziției. Activitatea a creat o punte 
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de legătură între colegiul nostru şi societatea gălățeană, prin promovarea abi-
lităților şi deprinderilor practice formate în cadrul orelor de instruire practică a 
eleviilor de liceu şi învățământ profesional.

Planuri de viitor

Ne propunem, participarea şi la alte activități organizate de Complexul Muzeal 
de Știintele Naturii ,,Răsvan Angheluță” Galați, pe baza unor noi parteneriate, 
având ca scop dezvoltarea simțului pentru frumos şi a respectului pentru natură, 
precum şi expunerea în fața potențialilor angajatori şi a societății gălățene, atât 
a produselor realizate de elevii noştri, cât şi a abilităților şi deprinderilor practice 
formate în cadrul orelor de instruire practică.

COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ ,,ELENA DOAMNA” GALAȚI,  

Prof. Coman Mariana – Director  0751150950
Prof. Pătrașcu Aura – Director Adjunct; 0756095083; 
Prof. Anton Raluca – Responsabil Proiect 0744587526
Prof. Maimon Nicoleta – Responsabil Proiect 0724316592
www.edoamna.ro
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LICEUL TEHNOLOGIC 
“RADU NEGRU” 

GALAŢI

ABC-UL ELECTROMECANICULUI

Descrierea activității / parteneri implicați

Cum iluminezi încăperile: becul potrivit pentru fiecare cameră
În iluminarea navei, combinația câştigătoare constă în alegerea mai multor tipuri de 
corpuri de iluminat: general, funcțional şi de punere în valoare. Există patru modalități 
principale de iluminat, fiecare corespunzând unei necesități distincte, scopul fiind acela 
de a le distribui în încăpere cu intensitatea potrivită activităților pe care le desfăşori.
Locul de desfăşurare al activității este la Centrul pentru formare şi perfecționare profe-
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sională, ALEWIJNSE MARINE S.A GALATI din incinta Liceului Tehnologic ,,Radu Negru’’ 
Galați dotat complet cu mijloace moderne, la standarde europene.

  Elevii  execută următoarele activități:

  1. Identificare rețea circuite în dozele de distribuție şi dozele de derivație.
  2. Identificare doze de distribuție şi derivație defecte.
  3. Identificare circuite defecte.
  4. Demontare cabluri defecte.
  5. Demontare doze de distribuție şi derivație defecte.
  6. Trasare, realizare găuri şi montare doze de distribuție şi derivație noi.
  7. Pozare cablu între dozele de distribuție pe tronsoanele defecte.
  8. Montare cleme de legătură în dozele de distribuție noi.
  9. Montare becuri.
 10. Verificare cabluri – coloane de alimentare.

Partener economic: ALEWIJNSE MARINE S.A GALATI 

Dovezi ale succesului
• Instruirea elevilor prin participarea acestora la cursuri şi concursuri
• Evaluarea şi recompensarea elevilor prin acordarea de diplome
• Asigurarea condițiilor optime pentru buna desfăşurare a activității
• Atragerea şi menținerea elevilor cu aptitudinile, cunoştințele de specialitate şi 

competențele necesare;
• Dezvoltarea unor echipe bine pregătite şi flexibile, echipe capabile să se adapteze 

la un mediu dinamic, în continuă schimbare;
• Promovarea discuțiilor constructive şi a schimbului de cunoştințe şi informații le-

gate de activitate.
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Planuri de viitor
• Desfăşurarea unui proiect educațional Învață o meserie la LT ,,Radu Negru”! cu ac-

tivități diversificate specifice domeniului electromecanic, cu partenerii economici 
care să faciliteze transferul, cunoaşterea şi acumularea unor rezultate ale învățării 
cu scopul de  a se concretiza în obținerea certificatelor de nivel 3 şi accesul către 
piața muncii.

• Creşterea competențelor profesionale prin instruirea permanentă a cadrelor didac-
tice şi a elevilor pentru creşterea gradului de profesionalism.

• Consolidarea spiritului de echipă – sunt încurajate activitățile de echipă, atît în ca-
drul şcolii cât şi în afara ei;

• Îmbunătățirea continuă a performanței referitoare la securitatea şi sănătata în 
muncă şi situații de urgență;

• Dezvoltarea abilităților de viață a elevilor, a unei atitudini şi abordări antrepreno-
riale, cu scopul de a identifica oportunități de tranziție de la şcoală la viața activă.

LICEUL TEHNOLOGIC “RADU NEGRU” GALAŢI

Str. Ştiinţei nr. 119, Galaţi, 800170, România
Prof. Ing. Irina Aura MANOLACHE – tel 0752631164, irinamanolache1@gmail.com 
Prof. Ing Iulian PALADE – tel 0742120972 – paladeiulian@yahoo.com
www.radu-negru.ro 
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Liceul Tehnologic 
“Ion Bănescu”

Mangalia

Constructor de nave - un viitor sigur

Descrierea activității / parteneri implicați

Pornind de la ideea că şansa absolvenților de a pătrunde cu succes pe piața muncii nu 
depinde numai de şcoală, se impune deschiderea şcolii către comunitate, înțelegerea 
nevoilor reale ale comunității şi colaborarea pentru satisfacerea acestora, ceea ce nu 
se poate realiza decât prin parteneriat, Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” în parteneriat 
cu agentul economic Damen Shipyards Mangalia se remarcă prin tradiție în pregătirea 
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în domeniul mecanic, fiind un important furnizor de ab-
solvenți calificați în calificările profesionale solicitate în 
domeniul construcțiilor navale: Lăcătuş construcții nava-
le, Tubulator naval, Sudor, Electromecanic nave.
Acest parteneriat oferă oportunitatea creşterii perfor-
manțelor elevilor prin calitatea şi eficiența procesului 
educațional, în concordanță cu interesele şi aptitudinile 
lor, asigurând egalitate de şanse tuturor. 
Activitățile realizate în  cadrul acestui parteneriat: elabo-
rarea Planului de şcolarizare pe baza propunerilor agen-
tului  economic şi în concordanță cu cererile de pe pia-
ța muncii, elaborarea de curriculum în dezvoltare locală 
(CLD) în colaborare cu specialiştii de la Damen Shipyards 
Mangalia, desfăşurarea activității de instruire practică a 
elevilor la agentul economic partener, oferă elevilor posi-
bilitatea de a dobândi competențele necesare inserției pe 
piața muncii.

Viitorilor absolvenți ai claselor a VIII-a din şcolile gimnaziale ale municipiului Mangalia 
şi zonei limitrofe le sunt prezentate  demonstrații  practice realizate de către elevii 
clasei a XI-a profesională. Aceste demonstrații practice  se desfăşoară în Centrul de 
pregătire practică existent  în şcoală de a cărei dotare se preocupă  în permanență 
agentul economic Damen Shipyards Mangalia.
Dovezi ale succesului
• mare parte dintre elevii absolvenți au fost angajați 
• susținerea logistică asigurată de către agentul economic reprezintă o  dovadă a 

faptului că şcoala a reuşit să aibă relații de colaborare trainice, pe o perioadă mare 
de timp 

• acest parteneriat a asigurat de-a lungul timpului efectuarea stagiilor de practică în 
condiții foarte bune, favorizând integrarea tinerilor absolvenți în activitatea econo-
mică reală.

Planuri de viitor
La solicitarea partenerului economic Damen Shipyards Mangalia în anul şcolar 2021-
2022 vor funcționa clase de învățământ profesional, calificările profesionale: sudor, 
lăcătuş construcții navale,  tubulator naval şi electromecanic nave. 
Elevii care se vor  înscrie la aceste calificări vor desfăşura stagii de pregătire practică  
la agentul economic în vederea învățării la locul de muncă, vor  beneficia de echipa-
ment de protecție gratuit şi posibilitatea de a avea un loc de muncă asigurat la finali-
zarea cursurilor învățământului profesional.

LICEUL TEHNOLOGIC “ION BĂNESCU”

Mangalia, Str.Negru-Vodă, nr. 19
Prof. Barabaș Virginica – Director, telefon 0745132714; e-mail: virginiabarabas@yahoo.com
www.ltibanescu.ro
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REGIUNEA 

sud muntenia
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Colegiul Tehnic 
Câmpulung

Atelierele Holcim

Descrierea activității / parteneri implicați

”Atelierele Holcim” este un proiect de  parteneriat  care a început în anul 2016 
între Colegiul Tehnic Câmpulung şi SC Holcim Lafarge – Fabrica de Ciment Holcim 
Câmpulung.
Proiectul  urmăreşte formarea elevilor în meserii cerute pe piața muncii locale. 
Pentru a atinge obiectivele propuse  partenerul   SC Holcim Lafarge si-a propus 
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să se implice activ în dezvoltarea învățământului profesional şi tehnic la nivel 
local. Plecând de la exemplul şcolilor profesionale germane,  a reabilitat 2 ate-
liere de instruire practică la Colegiul Tehnic Câmpulung, astfel încât elevii să 
beneficieze de condiții identice cu cele de la un loc de muncă real. De aseme-
nea a oferit oportunitatea  celor mai 
buni elevi să beneficieze de stagii 
de formare practică la sediul firmei 
din Câmpulung.
Pentru o integrare optimă a viitorilor 
absolvenți pe piața muncii, proiectul 
a presupus si activități de pregătire 
informală cu formatori ai asociației 
”Școala de Valori”. Elevii claselor a 
VIII-a sunt invitați să viziteze ateli-
erele Holcim şi să se informeze cu 
privire la beneficiile oferite de învă-
țământul profesional şi tehnic.

Dovezi ale succesului

Doua ateliere reabilitate şi dotate la standarde europene: 1 atelier pentru do-
meniul electromecanică şi un atelier pentru domeniul mecanică.
Un cabinet de protecția muncii dotat şi reabilitat
Anual, începînd cu 2016, cel puțin o clasă  a beneficiat de stagii de formare spon-
sorizate de SC Holcim Lafarge: 1 clasa invățământ profesional – domeniul elec-
tromecanică, calificarea electromecanic maşini şi instalații industriale, 2 clase 
domeniul electromecanică, calificarea Tehnician electromecanic.

Planuri de viitor

Continuarea parteneriatului privind formarea elevilor în meserii cerute pe piața 
muncii locală

COLEGIUL TEHNIC CÂMPULUNG
Nedelcu Adriana,  e-mail:  adi_nedelcu2004@yahoo.com, tel: 0766075151
Suseanu Ioana, e-mail:  siminasimina1111@yahoo.com, tel: 0766075155
Florina Rusneac- Human Resources Manager Ciment Alesd&Turda; tel: +40 745 53 04 14; 
e-mail: florina.rusneac@lafargeholcim.com
www.colegiultehnicag.ro
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LICEUL TEHNOLOGIC 
DACIA PITEȘTI 

Prezentare robot „ATOM” – construit de echipa 
ROBODAC în cadrul proiectului 

„Nație pentru educație”

Descrierea activității / parteneri implicați

Prezentarea robotului „ATOM”  construit de echipa ROBODAC în cadrul proiectu-
lui „Nație pentru educație” , echipă formată din elevii clasei a IX a C , a X a C şi a 
XI a E sub îndrumarea doamnelor  profesoare Popa Gabriela, Tomescu-Ion Geor
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geta şi  Moisescu Cristina, elevilor din Școala Gimnazială Poiana Lacului , Școala 
Gimnazială „Virgil Calotescu Bascov” , Școala Gimnazială Sămara ,  Școala Gimna-
zială „Matei Basarab” Piteşti , Școala Gimnazială” Ion Minulescu” Piteşti , Școala 
Gimnazială „Adrian Păunescu” Piteşti , Școala Gimnazială Moşoaia.

Dovezi ale succesului
Elevii din ciclul gimnazial doresc să construiască şi ei roboți!

Planuri de viitor
• Continuare proiect ROBODAC
• Sustenabilitatea acțiunilor cu beneficii pentru elevii Liceului Tehnologic Dacia 

Piteşti

LICEUL TEHNOLOGIC DACIA PITEȘTI 

Prof. Moisescu Cristina – 0729352799/cristinamoisescu@gmail.com
www.liceuldaciapitesti.ro
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Colegiul Economic 
„Ion Ghica”
 Târgoviște

Proiectul POCU -  Stagii de practică pentru 
elevii din învățământul tehnic

Descrierea activității / parteneri implicați

Timp de 2 ani, 181 de elevi care studiază la Colegiul Economic „Ion Ghica” din Târgovişte. Jud. 
Dâmbovița, participă la proiectul „Stagii de practică pentru elevii din învățământul tehnic – 
calificări în servicii, ID 130788”, proiect finanțat din FSE prin POCU 2014-2020.
Proiectul se implementează de către SC Data Serv Accounting SRL din Bucureşti în parteneriat 
cu Colegiul Economic „Ion Ghica” din Târgovişte, în perioada 17.09.2020 – 16.09.2022 şi urmă-
reşte facilitarea inserției absolvenților de la ÎPT pe piața muncii, printr-o formare practică la 
nivelul angajatorilor şi în acord cu cerințele acestora. 
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În ultimele trei luni, elevii de la calificarea „Lucrător 
în comerț„ au vizitat mai multe magazine şi depozi-
te unde s-au familiarizat cu diverse tehnici de vân-
zare, recepția şi expunerea mărfurilor, procese ce 
stau la baza recepției şi expunerii mărfurilor, dar au 
dobândit şi cunoştințe privind produsele vandabile, 
cum ar fi tehnologia LED (în cadrul companiei Light 
Up Your Life). 

Pentru elevii de la calificarea „Tehnician în activități 
economice, desluşirea programelor contabile în ca-
drul Creative Data Expert si Accurate Data Support 
(societăți având ca obiect de activitate expertiza 
contabilă) a fost un demers activ, urmărit îndea-
proape de către tutorii de practică din partea companiilor, ce au acordat elevilor toată atenția 
şi au răspuns tuturor întrebărilor puse de aceştia.
Un alt partener care asigură stagiul de practică al elevilor de la învățământul profesional este 
şi Quadra Invest, o companie care le-a oferit elevilor ocazia de a observa „pe viu” cum func-
ționează o unitate al cărui obiect de activitate este producția de mobilă, care sunt departa-
mentele funcționale, ce procese şi cum se derulează fluxul tehnologic, cum se face controlul 
tehnic de calitate, cum se ambalează şi cum se distribuie marfa realizată. Elevii au vizitat, pe 
rând, diversele departamente de producție (asamblare, vopsire, şlefuire, tapițerie), dar şi pe 
cel de ambalare - distribuție, au exersat tehnici de ambalare,  pentru ca în final să zăbovească 
în outlet-ul fabricii, unde au admirat atât produsele finale realizate de companie, dar şi o serie 
de decorațiuni care completează fericit imaginea unei companii a cărei producție merge 90% 
la export. 

Dovezi ale succesului
Monitorizarea sistematică pe care o fac responsabilii pentru stagiile de practică relevă deo-
potrivă punctele tari, dar şi pe cele slabe ale stagiilor, fapt care ne permite revizuirea perma-
nentă a tehnicilor şi metodelor de abordare a activităților, precum şi selectarea conținuturilor 
asupra cărora tutorii trebuie să insiste la viitoarele întâlniri. Considerăm acest lucru o premisă 
a succesului în ce priveşte atingerea obiectivelor propuse dar şi a unui anumit grad de satis-
facție a beneficiarilor acestor stagii. 

Planuri de viitor 
Ca planuri de viitor menționăm, pe lângă diversificarea locațiilor de desfăşurare a stagiilor de 
practică şi implementarea unui curs de antreprenoriat şi responsabilitate corporativă, care 
să ofere elevilor, pe lângă abilități profesionale şi cunoştințe privind aspecte ce pot afecta 
comunicarea şi cooperarea în cadrul unei companii, cum ar fi prejudecățile şi discriminarea la 
locul de muncă. 

COLEGIUL ECONOMIC ION GHICA, TÂRGOVIȘTE

Carmen Rădulescu/ zoe.radulescu@yahoo.com, 0736347726
www.colegiuleconomictargoviste.wordpress.com
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LICEUL TEHNOLOGIC 
DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ

FETEȘTI

Dezvoltarea  învățământului  profesional și  
tehnic, inclusiv dual, în Liceele tehnologice 

din   Fetești  și  Cernavodă

Descrierea activității / parteneri implicați

Activitatea online s-a desfăşurat în cadrul parteneriatului educațional interregi-
onal pentru dezvoltarea învățământului profesional şi tehnic, inclusiv dual înche-
iat între  Inspectoratul Școlar Județean Ialomița, Inspectoratul Școlar Județean  
Constanța, Societatea Balkan  Development Support  şi  CNE Cernavodă, precum 
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şi în cadrul săptămânii meseriilor.

Scopul  acestei  activități a fost de promovare 
în  sistem online a  învățământului tehnic şi 
profesional desfăşurat la Liceul Tehnologic de 
Industrie Alimentară Feteşti către partenerii 
educaționali: elevi, părinți,  cadre didactice 
din şcolile gimnaziale, operatori economici.

Planuri de viitor 

Crearea  şi  dezvoltarea  condițiilor  înființării  claselor  de  învățământ  dual

LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ, FETEȘTI, JUD. IALOMIȚA

Profesor Chelbea Cristina Ștefania / chelbeacristina@gmail.com 
Agapie Nicoleta/ agapie_nicoleta_gsia@yahoo.com

www.ltindalimfetesti.ro 
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Liceul Tehnologic  
ION BARBU 

Giurgiu

Construiește-ți viitorul
proiect pocu

Descrierea activității / parteneri implicați

Obiectivul general al proiectului este facilitarea participării unui numar de 181 de 
elevi din învațământul secundar de la Liceul Tehnologic ,,Ion Barbu,, Giurgiu la pro-
grame de învățare la locul de muncă în sectorul industriei HoReCa, pe o perioadă 
de 24 de luni.



103

Parteneri în cadrul proiectului:

• Liceul Tehnologic ION BARBU Giurgiu
• Asociația Ai voință, ai putere
• SC CASA ROMÂNEASCĂ SRL
• SC COSMO SRL
 
Dovezi ale succesului

• Portofolii
• Prezentări PPT
• Exemple de bună practică

Planuri de viitor

Realizarea unui spot publicitar pentru promovarea învățământului profesional şi 
dual în rândul elevilor din şcolile gimnaziale din județ.

LICEUL TEHNOLOGIC  ION BARBU GIURGIU, STRADA 1 DECEMBRIE 1918, NR 83

Director – Prof. Cîrjaliu Mihaela – tel 0768290840 email mihaela_cirjaliu@yahoo.com
Director Adjunct – prof. Toban Stelică – tel 0723705041 email tobanstelica@yahoo.com

www.liceulionbarbugiurgiu.ro
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Liceul Tehnologic 
”Constantin Brâncoveanu”

 Târgoviște

Consilierea și orientarea în carieră 
a elevilor din ÎPT

Descrierea activității / parteneri implicați

Consilierea on-line a elevilor şi părinților pentru continuarea studiilor şi/sau inte-
grarea pe piața muncii.
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Dovezi ale succesului

Activitatea a fost inclusă şi în calendarul din anul şcolar anterior şi a avut un real 
succes în promovarea ofertei educaționale având ca rezultat realizarea 100% a 
planului de şcolarizare propus pentru 2020-2021, continuarea studiilor în ciclul su-
perior al liceului de către 46% dintre absolvenții şcolii profesionale, integrarea pe 
piața muncii, în domeniul de pregătire, a 25% dintre absolvenții şcolii profesionale.

Planuri de viitor

Organizarea şi desfăşurarea activității şi la celelalte clase din învățământul tehnic 
(liceu tehnologic).

LICEUL TEHNOLOGIC ”CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”

B-dul Unirii, nr. 20, Târgoviște, jud. Dâmbovița
Alecu Anda Ligia – director, tel. 0743116943, e_mail: andacvr@yahoo.com.
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Liceul Tehnologic 
Nicolae Ciorănescu 

ESTE NEVOIE DE TINE,
AICI!

Descrierea activității / parteneri implicați

Intâlniri online cu elevii de clasa a VIII-a din județul Dâmbovița şi cu părinții aces-
tora. Transmiterea de filme, imagini din şcoală, mesaje ale elevilor, intrebări şi 
răspunsuri.
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Dovezi ale succesului

Știu că există o prejudecată în legătură cu nivelul elevilor de la învățământul pro-
fesional, dar eu voi încerca să o demontez: la Evaluarea Națională am avut media 
9,03, medie care mi-ar fi permis accesul la orice liceu teoretic, vocațional sau teh-
nologic.  Eu am optat pentru învățământul profesional  deoarece am considerat 
necesar să mă îndrept către o calificare care este foarte apreciată și  căutată, Ope-
rator la mașini cu comandă numerică;
• Pregătirea teoretică este dublată de stagii de instruire practică, pe care le efectu-

ăm și  în laboratoarele și atelierele școlii, dar cu preponderență  la firma ARCTIC, 
firmă bine-cunoscută nu doar în județ ci și la nivel național și european. Trebuie 
să precizez că pe lângă bursele profesională de la buget și cea de la ARCTIC, eu am 
beneficiat, tot din partea firmei și de bursă  de merit, în toți cei trei ani, pentru că 
am avut rezultate școlare foarte bune. Pregătirea noastră se realizează în baza unui 
parteneriat intre Şcoală, Firmă, Elev;

• Activitatea efectivă la locul de muncă  nu presupune efort fizic, intervine pregătirea 
de specialitate pentru  deservirea mașinii comandată de calculator, pentru  supra-
vegherea liniilor automate de asamblare și, în general, pentru toate operațiile teh-
nologice.  

• Trebuie să știi să utilizezi documentația tehnică și instrucțiunile specifice. 

După cei  trei ani de școală profesională, am de ales:
• variantă este să continui liceul tehnologic  la cursuri de zi, existând mai multe spe-

cializări;
• a doua variantă este să mă angajez ca operator la mașini cu comandă numerică și 

să urmez liceul tehnologic la seral. 

Planuri de viitor

Dezvoltarea învățământului profesional dual şi a celui tehnic, diversificarea ca-
lificărilor propuse pentru învățământul profesional, adaptate la politica de dez-
voltare a companiilor partenere.

LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE CIORĂNESCU

Târgovişte, str Lt. Stancu Ion, nr 35, jud. Dâmboviţa
Georgescu Gabriela
Tel  0372716565, fax  0245210241, e-mail : liceulnicolaecioranescu@yahoo.com
www.liceulcioranescu.ro
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Liceul Tehnologic 
Regele Mihai I

Curtea de Argeș

Meseria face diferența

Descrierea activității / parteneri implicați

În cadrul campaniei naționale „Meseria face diferența”, derulată de Ministerul Educației 
şi Cercetării şi CNDIPT, la Liceul Tehnologic „Regele Mihai I” din Curtea de Argeş, în săptă-
mâna 02.03.2020 – 06.03.2020 s-au desăşurat diverse activități având ca scop prezenta-
rea şi promovarea meseriilor oferite de unitatea noastră şcolară, în domeniile  Fabrica-
rea produselor din lemn, Silvicultură, Protecția Mediului şi Comerț.
Au fost invitați elevi ai şcolilor gimnaziale din oraş şi din împrejurimi pentru a vizita 
şcoala şi atelierele de pregătire practică şi pentru a afla avantajele pe care învățămân-
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tul profesional şi tehnic le oferă prin furnizarea unei calificări profesionale cerute pe 
piața muncii. 
Au fost organizate patru workshop-uri specifice calificărilor profesionale oferite de 
liceul nostru, în care elevii şcolii, sub îndrumarea cadrelor didactice, au desfăşurat 
activități specifice meseriei alese, sub privirile curioase ale invitaților care au putut 
să-şi formeze o imagine clară despre fiecare meserie în parte. Li s-au oferit informații 
suplimentare şi au avut posibilitatea să participe la realizarea unor activități practice 
simple.
Elevii Liceului Tehnologic Regele Mihai I participanți la proiec-
tele europene de mobilitate „Mobilitate transnațională pen-
tru formarea profesională a tinerilor lucrători în lemn” (Spa-
nia) şi Echange technique et professionnel avec la Roumanie” 
(Franța)  au împărtăşit din experiența acumulată în stagiile 
de formare profesională în alte țări europene. Programele eu-
ropene au îmbunătățit procesul de tranziție de la educație şi 
formare profesională către piața muncii.
În aceeaşi săptămână, elevii şcolilor gimnaziale, însoțiți de 
cadre didactice din liceu, au vizitat agenții economici parte-
neri ai şcolii, care se implică în formarea profesională a elevi-
lor în cadrul stagiilor de pregătire practică.

Dovezi ale succesului

• Peste 170 de elevi din şcolile gimnaziale au aflat, mulți pentru prima dată, avan-
tajele pe care învățământul profesional şi tehnic le oferă şi modul în care agenții 
economici se implică pe parcursul şcolarizării în formarea lor profesională;

• Elevii şcolilor gimnaziale au aflat  mai multe despre profesiile care li se pot potrivi 
şi în care ar putea avea succes;

• Realizarea planului de şcolarizare pe anul şcolar următor.

Planuri de viitor

• Și în anii următori şcoala va organiza activități de informare şi promovare a învă-
țământului profesional şi tehnic. 

• Realizarea unui plan de promovare la nivel local şi regional a ofertei educaționale 
şi a avantajelor şi beneficiilor pentru elevi.

LICEUL TEHNOLOGIC „REGELE MIHAI I”

Curtea de Argeș, forestierarges@yahoo.com
Ing. Popescu Minodora Elena, telefon: 0751047603; email: minododi@yahoo.com
Ing. Bîlea Ecaterina Alunița, telefon: 0741166912; email: alueric@yahoo.com
www.forestierarges.ro
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Liceul Tehnologic 
Lazăr Edeleanu

Ploiești

Internship, burse de studiu și fraternizare 
sub egida unui parteneriat care 

susține performanța

Descrierea activității / parteneri implicați

Colaborarea dintre Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu” din Ploieşti şi Rompetrol reprezin-
tă o tradiție, care aduce multiple beneficii nu doar instituției de învățământ preuniversi-
tar sau companiei, dar mai ales elevilor liceului nostru. 
Anual compania KMG International se implică în activități prin care dezvoltă competen-
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țele din domenii de specialitate precum chimie industrială, mecatronică şi electroteh-
nică  şi stimulează interesul elevilor pentru învățare, pentru o pregătire temeinică în 
vederea integrării pe piața muncii după absolvirea ciclului superior al liceului. 
Între acțiunile derulate în cadrul acestei colaborări poate fi menționat programul de 
Internship „Pregătiți pentru carieră”, un program de practică intensivă a KMG Interna-
tional, desfăşurat timp de două luni la finalul verii. Dacă inițial programele de intern-
ship erau destinate doar studenților, mai nou şi liceenii din anii terminali pot participa. 
Aceştia desfăşoară activități practice în cadrul rafinăriilor Vega din Ploieşti, Petromidia 
din Năvodari şi al companiei Rompetrol Well Services, Ploieşti. Avantajul unui program 
de Internship este că, pe toată perioada desfăşurării lui, participanții au parte de ace-
leaşi beneficii ca orice alt angajat al companiei – contract de muncă, cu posibilitate de 
prelungire, tichete de masă, putând în acest fel să conştientizeze oportunitățile pe care 
le au la finalizarea studiilor. 
Încheierea programului de practică KMG International aduce cu sine recompensarea ce-
lor mai buni practicanți cu câte o bursă de 1000 USD, câştigătorii fiind selectați în urma 
rezultatelor evaluării finale şi implicării pe parcursul 
programului. Pe lângă acestea, însă, alte burse de 
acceaşi valoare sunt acordate celor ce aplică pen-
tru programul de burse prin depunerea candidaturii: 
elevi şi studenți cu rezultate academice excelente şi 
dorința de dezvoltare a carierei în domeniul ener-
getic. Anual, elevii Liceului  Tehnologic „Lazăr Ede-
leanu” din Ploieşti au beneficiat de astfel de burse: 
7 în anul şcolar 2018-2019 şi 15 în anul şcolar 2019-
2020. 
Rompetrol nu îi uită nici pe ceilalți absolvenți ai li-
ceului nostru, premianții claselor primind daruri 
simbolice din partea companiei în cadrul festivității 
de absolvire.
Nu în ultimul rând,  elevii din ciclul inferior al liceului care studiază specializarea Chimie 
Industrială la Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu” Ploieşti participă anual la un schimb 
de experiență cu liceul care poartă acelaşi nume, din Năvodari, activitate denumită 
simbolic „Fraternizarea Liceelor Lazăr Edeleanu din Ploieşti şi Năvodari”. Acesta constă 
în vizitarea celor două licee, precum şi a rafinăriilor Petromidia şi Vega, împărtăşirea 
unor experiențe curriculare şi  extracurriculare cu scopul dezvoltării competențelor de 
integrare socială şi de orientare în carieră ale tinerilor
Planuri de viitor

Elevii şi părinții au fost încântați de experiențele trăite şi au manifestat interes pentru 
organizarea unor astfel de activități şi în anii următori aşa cum reiese şi din mărturiile 
anexate, de aceea dorim să consolidăm colaborarea cu Ropetrol KMG International pro-
punând în continuare clase de chimie industrială în planul de şcolarizare, orientând ele-
vii către domeniul energetic, continuând schimbul de experiență cu liceul din Năvodari. 
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“Vizitele la rafinăriile Petromidia și Vega au fost foarte interesante pentru că am putut ve-
dea o parte din instalațiile și laboratoarele unde aș putea lucra în viitor. Mi-a plăcut foarte 
mult deoarece oamenii erau sociabili și înțelegători și ne-au prezentat instalațiile  și ne-au 

explicat cum funcționează acestea pe înțelesul nostru.”   
(Bara Veronica, elevă)

“Pe mine, vizitele m-au atras mai mult către această meserie. Am fost impresionată de 
instalațiile puse bine la punct și de laboratoarele bine dotate. Mi-aș dori foarte mult să 

lucrez într-o astfel de rafinărie deoarece mă atrage această industrie și se vede spiritul de 
echipă pe care eu îl apreciez foarte mult.” 

(Ciobanu Gabriela, elevă)

“Experiența mea la Petromidia a fost deosebit de intereantă. Am vizitat niște instalații 
moderne și performante, laboratoare de analiză dotate cu echipament ultramodern și 

un laborator de monitorizare a instalțiilor. Mi-ar plăcea să lucrez aici deoarece mă atrage 
domeniul și de asemenea, știu că se câștigă bine.” 

(Chiru Andrei, elev) 

“Copilul meu, elev în clasa aX-a, a fost foarte încântat de vizita la rafinaria Petromidia. A 
povestit despre cât de interesante sunt instalațiile, despre activitatea din cadrul laboratoa-
relor de analiză unde au fost lăsați să facă anumite teste pe produsele obținute.  Mi-a aspus, 
că nu regretă faptul că a intrat la acest profil pentru că are multe oportunități, iar cei de la 
Rompetrol le oferă burse și locuri de muncă dacă se dovedesc interesați și serioși .” 

(Perțea Maria, părinte)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” 

Bd. Petrolului, Nr.14, Ploiești, jud. Prahova, 
lazar.edeleanu.ploiesti@gmail.com, , 
Prof. Livia Manole, Telefon: 0724168650, Email: manoleliviaaurora@gmail.com
www.edeleanu.ro  
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REGIUNEA 

sud vest oltenia
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Casa Noastră 

Investim în viitorul copiilor noștri!

Descrierea activității / parteneri implicați

Casa Noastră este unul dintre cei mai importanți fabricanți de tâmplărie PVC din 
Europa Centrală şi de Est (ferestre, uşi, uşi-ferestre, culisante şi uşi de intrare, ru-
louri şi accesorii). Calitatea produselor este recunoscută de către clienții noştri din 
Italia, Franța, Germania, Austria, Belgia, România şi din alte țări europene. 



115

Suntem o companie 100% românească, înființată în anul 1995 şi prin reputația 
echipei de specialişti şi calitatea lucrărilor am devenit o companie de referin-
ță în mediul economic din România. În mai 2008 a fost lansat primul brand de 
ferestre din România – QFORT – marcă înregistrată a Companiei Casa Noastră 
SRL. Nu am fi ajuns aici dacă de partea noastră nu ar fi fost angajați, parteneri 
şi furnizori care să creadă în proiectul QFORT şi care prin dedicare, pasiune şi 
obsesie pentru performanță, să se transforme în adevărați ambasadori ai bran-
dului. 

În compania nostră, resursele umane sunt foarte importante.  De aceea investiția 
în educație a venit în mod firesc, pentru că știm că, investind în educație, investim 
în viitor. Credem cu tărie că viitorul nostru ca și comunitate, stă în mâinile elevilor, 
studenților precum și ale profesorilor lor. 
De aceea, în anul 2006, s-a născut programul ”Bursele Olympia”. Numai în peri-
oada 2017-2019 am acordat 1170 burse pentru 784 elevi şi pentru 386 de profe-
sori îndrumători.
Ne dorim alături  oameni îndrăzneți, pasionați de munca lor şi dornici de per-
formanță. Și deoarece credem în generația tânără, în puterea lor de a învăța şi 
a progresa, am hotărât să investim în educația şi formarea profesională a tine-
rilor care finalizează gimnaziul şi doresc să ne devină colegi de muncă.
Astfel că, începând cu anul şcolar 2019-2020, implementăm învățământul dual, 

având ca parte-
neri unități de 
învățământ pro-
fesional şi tehnic 
din județele Dolj 
şi Olt:  Liceul Teh-
nologic de Trans-
porturi Auto,  Li-
ceul ”Traian Vuia”, 
Liceul Tehnologic 
Auto, Liceul ”Ște-
fan Odobleja” din 
Craiova şi Liceul 
Tehnologic nr.1 
din Balş.
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Alături de reprezentanții acestor şcoli ne-am făcut cunoscută oferta educațio-
nală, parcurgând sute de kilometri pentru a ne întâlni cu elevii de clasa a VIII-a 
şi părinții lor, în şcolile gimnaziale din cele două județe, în primăvara anului 2019, 
iar când condițiile nu ne-au mai permis acest lucru, în primăvara lui 2020, am fost 
împreună în mediul virtual, pentru a face cunoscute intențiile noastre.

Dovezi ale succesului

Eforturile noastre au dat roade, pregătind în prezent în parteneriat cu liceele 
tehnologice menționate, un număr de 220 de elevi în calificările Confecționer 
tâmplărie din aluminiu şi mase plastice şi Operator maşini-unelte cu comandă 
numerică. Elevii noştri beneficiază, pe durata celor trei ani de studii, de efectua-
rea practicii în cadrul companiei, într-un mediu de lucru propice şi de un plan de 
recompensare financiar. Primii absolvenți vor finaliza studiile în anul 2022 şi vor 
beneficia de o ofertă clară de angajare în companie.

Planuri de viitor
Nu ne oprim aici!
Dorim să asigurăm elevilor noştri cele mai bune condiții de învățare la locul de 
muncă, într-un centru de practică special, care este deja în construcție în cadrul 
companiei noastre.
Și vom continua să investim în parteneriatul cu şcolile şi în formarea profesio-
nală a tinerilor noştri pentru că prețuim cel mai mult profesionalismul şi suntem 
dornici să avem lângă noi oameni perfecționați, cu inițiativă şi idei originale.

CASA NOASTRĂ S.R.L.

Localitatea Pielești, Str. Calea București, nr.113, județul Dolj
Telefon: 0251.429.532
Fax: 0251.429.533
Email: office@casanoastra.ro

Daniel Ivănescu – tel: 0728 991 442 , e-mail: dan.ivanescu@casanoastra.ro
Mihail Georgescu – tel: 0722 601 396 , e-mail: mihail.georgescu@casanoastra.ro

Website: www.casanoastra.ro
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LICEUL TEHNOLOGIC 
FERDINAND I

Râmnicu Vâlcea

Azi elev, mâine angajat - parteneriat pentru 
un viitor împreună!

Descrierea activității / parteneri implicați

Liceul Tehnologic ”Ferdinand I” Râmnicu Vâlcea, una dintre şcolile reprezentative 
ale județului Vâlcea, are o istorie de patruzeci şi cinci de ani, perioadă în care evo-
luția a fost continuă, atât ca structură profesională cât şi ca bază materială, şti-
ințifică şi didactică. Păstrând mereu echilibrul între tradiție şi modernitate, elevii 
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şi profesorii, împreună cu toți partenerii noştri în educația copiilor încearcă să 
contribuie la creşterea prestigiului şcolii în comunitate.
În anul şcolar 2020-2021, la solicitarea companiei Distribuție Oltenia, www.distri-
butieoltenia.ro/, am inclus în planul de şcolarizare, o clasă de învățământ profe-
sional de stat pentru domeniul electric, calificarea Electrician exploatare centra-
le, stații şi rețele electrice. Aşa a debutat un parteneriat cu reale beneficii pentru 
elevi, şcoală şi, sperăm, pentru Distribuție Oltenia.

Pe lângă pregătirea de specialitate de înaltă calitate, elevii noştri sunt implicați 
în activitățile programului „Ucenic Electrician” al partenerului nostru, dintre care 
spicuim: 
• ateliere de educație non-formală 

pentru dezvoltarea personală a 
elevilor, prin parteneriatul stabi-
lit cu Asociația ROI şi Fundația Noi 
Orizonturi;

• participare în calitate de voluntari 
la o amplă acțiune de împădurire;

• posibilitatea de participa la con-
cursul tematic Trofeul Ucenicului 
Electrician – etapa locală şi regi-
onală;

• tabere pentru bursieri.

Dovezi ale succesului
„Instruirea modernă în laboratoare moderne” este o altă acțiune desfăşurată în 
cadrul parteneriatului nostru, prin care a fost amenajat un laborator în incinta 
liceului, pe care Distribuție Oltenia l-a dotat cu echipamente de ultimă generație 
(panouri electrice, kit-uri educative, echipamente SSM,) care să contribuie la for-
marea viitoarelor generații de electricieni.
În contextul pandemiei de COVID 19, compania Distribuție Oltenia a făcut posibil 
şi transferul educației în mediul online oferind tuturor elevilor clasei tablete cu 
acces la internet, cu ajutorul cărora pot urmări lecțiile demonstrative desfăşura-
te în laborator şi pot interacționa cu cadrele didactice în timp real.
Mai multe detalii despre beneficiile oferite de  programul „Ucenic Electrician” în 
şcoli, inclusiv în Liceul Tehnologic „Ferdinand I” avem de la D-nul Eugen Butoar-
că, Director executiv al Companiei Distribuție Oltenia.
„Proiectul a debutat în anul şcolar 2016-2017 în două licee partenere (Liceul Astra 
Piteşti, județul Argeş; Colegiul Tehnic Energetic din Craiova, județul Dolj). Ulterior, 
acesta s-a extins atât geografic (în 2017, în județul Gorj, prin parteneriatul cu Li-
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ceul Energetic Târgu-Jiu, în 2018, în județul Teleorman, prin parteneriat cu Liceul 
Tehnologic Nr. 1 din Alexandria, în 2019, în județul Mehedinți, prin parteneriat cu 
Liceul de Transporturi Auto Drobeta-Turnu Severin, iar în 2020, în județul Vâlcea, 
prin parteneriat cu Liceul Tehnologic „Ferdinand I” Râmnicu Vâlcea), cât şi trans-
versal, în interiorul fiecărui liceu partener, prin formarea de noi clase în fiecare 
an şcolar.

În anul 2020, operatorul Distribuție Oltenia a continuat să dezvolte beneficiile 
oferite elevilor din program, asigurând condițiile propice dezvoltării acestora, 
indiferent de context: dotarea celor aproximativ 300 de elevi şi profesori diriginți 
cu tablete, continuarea acordării burselor de performanță pentru primii 5 elevi 
din fiecare clasă, transferul atelierelor de dezvoltare personal în mediul online, 
dar şi derularea programului de internship plătit „Electrician Junior”, la finalul 
căruia tinerii au şansa să devină parte din echipa Distribuție Oltenia”.

Planuri de viitor
Parteneriatul liceului nostru cu Distribuție Oltenia nu se opreşte aici. Pentru anul 
şcolar 2021-2022 va fi inclusă în oferta şcolară o grupă de elevi, pentru calificarea 
Electrician exploatare centrale, stații şi rețele electrice.
În acelaşi timp, absolvenții proiectului Ucenic Electrician derulat în liceul nostru, 
vor fi incluşi în programul de internship plătit „Electrician Junior” derulat de Dis-
tribuție Oltenia şi partenerii acestuia.
Printre obiectivele stabilite de Distribuție Oltenia pentru Liceul Tehnologic „Fer-
dinand I” Rm. Vâlcea de regăsesc:
• Continuarea investițiilor în dotarea cu materiale şi echipamente necesare 

pregătirii profesionale a elevilor;
• Instalarea unui sistem de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie 

electrică în valoare de 15000 de euro.
Având în vedere nevoia de forță de muncă pregătită şi calificată din România, 
una dintre prioritățile Liceului Tehnologic „Ferdinand I” Rm. Vâlcea este  şi dez-
voltarea capacității de  informare, orientare, consiliere privind cariera şi sprijinul 
în educație şi formare, astfel încât tot mai mulți absolvenți să reuşească să se 
integreze pe piața muncii sau să-şi continue traseul educațional cu mai multă 
uşurință şi în acord cu aspirațiile sau nevoile individuale.

LICEUL TEHNOLOGIC “FERDINAND I”      
Aleea Teilor, Nr. 1,  Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea
Telefon: 0350401693; Fax: 0350401693, e-mail: secretariatferdinand@yahoo.com
Prof. Ochia Mădălina- Director 
Telefon: 0350401693; Fax: 0350401693
www.gsferdinand.ro
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Liceul de 
Transporturi Auto 

Drobeta Turnu Severin

Formăm generaţiile de azi pentru 
meseriile de mâine

Descrierea activității / parteneri implicați

Liceul de Transporturi Auto Drobeta Turnu Severin este o instituție de învățământ 
cu tradiție în învățământul profesional şi tehnic mehedințean, care în cei aproape 
100 de ani de existență pe care îi va sărbători în 2022, a pregătit mii de absolvenți 
pentru piața muncii din România şi Europa, modelând astfel mii de cariere şi des-
tine.
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Școala noastră şi-a păstrat tradiția în pregătirea elevilor în domeniul auto dar, 
în acelaşi timp, a adăugat noi calificări în oferta şcolară, la cererea operatorilor 
economici din județ, care au devenit partenerii noştri. Alături de Severnav S.A. 
Drobeta Turnu Severin, de exemplu, am pus bazele dezvoltării învățământului 
dual în municipiu, iar prima generație de absolvenți va ieşi de pe porțile şcolii în 
anul 2021.
Din dorința de a forma generația de electricieni ai viitorului şi de a avea în echi-
pă cei mai buni specialişti, Distribuție Oltenia a lansat programul pilot UCENIC 
ELECTRICIAN, liceul nostru fiind partenerul ales din județul Mehedinți. Investițiile 
companiei în dotări pentru laboratorul din cadrul instituției noastre, în care ele-
vii vor descoperi tainele meseriei, se ridică la peste 10 000 euro. 
Suntem încrezători că, la finalizarea celor trei ani de învățământ  profesional, 
elevii noştri,  cu bagaj solid de competențe şi abilități teoretice şi practice vor fi 
pregătiți pentru integrarea imediată  pe piața muncii, chiar în cadrul companiilor 
partenere.

 
Dovezi ale succesului

Pe parcursul şcolarizării, elevii care optează pentru învățământ profesional şi 
dual, se bucură şi de alte  beneficii, precum:
• burse oferite de către companiile partenere pentru învățământ dual;
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• burse lunare de studiu pentru primii 5 elevi din fiecare 
clasă, oferite de către Distribuție Oltenia;

• stagii de practică în cadrul companiilor partenere ale 
şcolii;

• dezvoltare personală cu traineri ai Asociatiei ROI şi ai 
Fundației Noi Orizonturi;

• tabere  pentru bursierii susținuți de Distribuție Oltenia;
• posibilitatea de a participa la competiții organizate cu şi 

pentru Ucenicii Electricieni din țară.

Ne dorim integrarea absolvenților noştri pe o piață a 
muncii modernă în țară sau în Europa, iar Programul 
Erasmus+  ne  oferă oportunitatea de a dezvolta parte-
neriate între şcoală şi companii europene care să spriji-
ne formarea profesională a elevilor prin stagii de prac-
tică, asigurând, în acelaşi timp, transparența certificării, 
validării şi recunoaşterii rezultatelor dobândite.
”Motivat să reuşesc” şi  ”Conturează-ți viitorul profesi-
onal cu Erasmus+”, sunt proiectele care se implemen-
tează în prezent la noi în şcoală, prin intermediul lor, în 
perioada 2019-2022, 60 de elevi îşi dezvoltă competen-
țele profesionale, dobândind  noi cunostințe şi abilități 
tehnice prin efectuarea de stagii de practică în companii de profil din Spania. 
Sunt importante şi competențele de comunicare în limbi străine, pe care le do-
bândesc elevii noştri, pentru un acces mai facil la informație, dar şi competențele 
sociale, civice şi interculturale pentru flexibilitate şi adaptare la spațiul european. 
Recunoaşterea rezultatelor învățării şi obținerea certificatului Europass acordat 
la finalul stagiului de practică, va constitui o excelentă recomandare în obținerea 
unui loc de muncă, după finalizarea studiilor.

Planuri de viitor
Calitatea actului educațional este centrul preocupărilor  cadrelor didactice din 
Liceul de Transporturi Auto, iar prin acțiunile întreprinse dorim să facem cunoscut 
acest lucru cât mai multor absolvenți de gimnaziu.

LICEUL DE TRANSPORTURI AUTO DROBETA TURNU SEVERIN
Bulevardul Carol I nr.5,  Drobeta Turnu-Severin, jud. Mehedinți,
Filimon Laura
Tel: 0721011089
e-mail: laura_filimon2005@yahoo.com
https://cttadts.wixsite.com/cttauto
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Societatea Complexul 
Energetic Oltenia

Târgu Jiu

Complexul Energetic Oltenia sprijină 
calificarea profesională a tinerilor

Descrierea activității / parteneri implicați

Societatea Complexul Energetic Oltenia SA (CEO), are ca obiect principal de activi-
tate producția de energie electrică şi termică.
Garantăm de 40 de ani siguranța Sistemului Energetic Național pentru că vântul 
nu bate în fiecare zi, debitul apelor scade în arşița soarelui şi nici soarele nu stră-
luceşte tot timpul pe cer. 
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În schimb, cărbunele CEO mai poate furniza energie României încă 40 de ani de 
acum înainte şi asta doar cu rezervele descoperite până în prezent.
Implicată în mod direct în dezvoltarea economică a Olteniei, societatea noastră 
consideră că investiția în formarea resursei umane calificate este una dintre cele 
mai importante responsabilități, fapt dovedit prin  relațiile parteneriale de dez-
voltare cu unitățile de învățământ profesional şi tehnic din județele Gorj şi Dolj.
Dezvoltarea învățământului dual, începând cu anul 2017, ne-a oferit oportunitatea  
de a ne implica în  susținerea acestui tip de formare profesională, prin încheierea 
a 15 contracte de parteneriat cu unități de învățământ şi unități administrativ 
teritoriale din Gorj şi Dolj,  astfel: Colegiul Tehnic Motru/Primăria Motru, Colegiul 
Gheorghe Tătărescu Rovinari/Primăria Rovinari, Colegiul Tehnic Mătăsari/Primă-
ria Mătăsari, Liceul Tehnologic Bâlteni/Primăria Bâlteni, Liceul Tehnologic „Con-
stantin Brâncuşi“ Peştişani/Primăria Peştişani, Liceul Tehnologic Turceni/Primăria 
Turceni, Liceul Energetic Craiova/Primăria Craiova, pentru calificări specifice din 
domeniile de pregătire mecanică, electric şi electromecanică.
Susținem şi ne implicăm în continuare în învățământul profesional de stat, având 
încheiate şase contracte-cadru cu Colegiul Tehnic Motru, Liceul Tehnologic Tur-
ceni, Colegiul Gheorghe Tătărăscu Rovinari, Liceul Tehnologic Bâlteni şi Colegiul 
Tehnic Mătăsari.
Elevii din şcolile partenere desfăşoară pregătire practică în activități specifice de 
producere energie electrică şi extracție lignit în cadrul subunităților din compa-
nia noastră, realizând astfel o bună cunoaştere a viitoarei profesii.
Prioritar pentru noi este, deasemenea, să îi convingem pe tinerii absolvenți de 
gimnaziu că dobândirea unei calificări le poate asigura un viitor profesional sigur 
şi ascensiunea în carieră.
Evenimentele de promovare a 
învățământului profesional de 
stat şi a învățământului dual, 
organizate în parteneriat cu In-
spectoratele Școlare județene 
Gorj şi Dolj, au stârnit interesul 
elevilor pentru oferta educați-
onală prezentată de CEO, con-
tribuind la constituirea clase-
lor de învățământ profesional 
de stat şi dual.  
Am participat, prin reprezen-
tanții societății, la acțiuni de 
promovare organizate la nivel 
județean  aşa cum a fost evenimentul  ”Promovarea ofertei şcolare în mediul eco-
nomic doljean”, din luna noiembrie 2019, în care am avut prilejul de a ne prezenta 
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activitatea şi oferta noastră de colaborare cu mediul educațional din Dolj. 
Participarea, în data de 7 martie 2020, la Târgul Ofertelor Educaționale organizat 
de ISJ Gorj, desfăşurat în cadrul campaniei ,,Meseria face diferența”, în calitate de 
agent economic partener al învățământului profesional şi tehnic, ne-a oferit pri-
lejul să întâlnim elevii de clasa a VIII-a din  Gorj şi să ne facem cunoscuți într-un 
mediu prietenos, dar de o înaltă ținută profesională.

Dovezi ale succesului
Implicarea CEO în susținerea învățământului dual este recunoscută şi la nivel na-
țional. Platforma de comunicare energynomics.ro, cel mai complex proiect edi-
torial dedicat în exclusivitate industriei energetice din România, premiază anual 
cele mai meritorii companii, proiecte şi personalități din energie.
 În cadrul festivității de decernare a premiilor pentru excelență – ENERGYNOMICS 
AWARDS din anul 2018 (cea de a VI-a ediție), pentru programul „Învățământ dual”, 
CEO a fost desemnat câştigătorul locului I, la categoria RESPONSABILITATE SOCI-
ALĂ.
Avem certitudinea că ceea ce facem este benefic pentru pregătirea forței de mun-
că bine calificate, având în vedere cei 382 de elevi pe care îi pregătim alături de 
şcolile partenere  în învățământul dual din județele Gorj şi Dolj, reprezentând trei 
generații de elevi. Primii 125 absolvenți vor ieşi de pe porțile formării profesionale 
în 2021, fiind urmați de încă 100 de tineri în 2022 şi 157 în anul 2023.
Asigurăm, în acelaşi timp, pregătirea practică în compania noastră pentru încă 
205 elevi din învățământul profesional de stat, fiind implicați astfel direct în for-
marea viitorilor specialişti.

Planuri de viitor
Planurile noastre de viitor în ceea ce priveşte parteneriatele active cu mediul 
educațional oltean, includ susținerea a 250 locuri în învățământul profesional de 
stat  pentru anul şcolar 2021-2022 la Colegiul Tehnic Mătăsari, Colegiul Tehnic Mo-
tru, Liceul Energetic Craiova, Liceul Tehnologic Bâlteni, Liceul Tehnologic Turceni 
şi Liceul Energetic Târgu Jiu.
Îi aşteptăm pe absolvenții pregătiți în cadrul parteneriatelor cu şcolile din Gorj şi 
Dolj să se alăture colectivului nostru de specialişti, fiind, în acelaşi timp, mândri 
dacă aceştia îşi vor continua cariera profesională în alte companii din țară sau din 
Europa.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA (CEO)
Târgu Jiu, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, judeţul Gorj
Elena-Izabela POPA -Șef Serviciu Formare Profesională
Telefon: 0720666187, Fax: 0253227289, 
E-mail: izabela.popa@ceoltenia.ro
www.ceoltenia.ro
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Liceul Tehnologic 
Metalurgic 

Slatina

FII ELEV MESERIAŞ LA METALURGIC!

Descrierea activității / parteneri implicați

Liceul Tehnologic Metalurgic Slatina,  unitate de învățământ de referință în mediul educațional 
oltean, şi-a conturat ca obiectiv permanent   formarea personalității autonome, morale şi res-
ponsabile a elevilor, promovând un învățământ deschis şi flexibil, bazat pe cunoştințe de cultură 
generală şi formarea de competențe profesionale în domeniile electric, electronică şi automati-
zări, mecanică, transporturi şi protecția mediului. 
În anul şcolar 2020-2021, în care împlinim 50 de ani de activitate, în şcoala noastră se formează 
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1073 elevi la liceu tehnologic, învățământ profesional şi dual şi învățământ postliceal.
Beneficiem de o dotare materială generoasă, 23 săli clasă, 20 laboratoare şi cabinete, 8 ateli-
ere şcolare, toate echipate cu mijloace tehnice de învățare necesare, sală de sport, bibliotecă, 
cantină, internat, cabinet medical, cabinet psihopedagogic.
Suntem partener de încredere pentru cei mai importanți ope-
ratori economici de pe platforma industrială a municipiului 
Slatina. Colaborarea cu S.C. ALRO S.A., SC PIRELLI TYRES RO-
MANIA, SC ALTUR SA, BEKAERT SLATINA SRL, SC PIKU DIESEL 
CENTER SRL, SC TONNY AUTO-PLATZ SRL, permite elevilor noş-
tri să-şi perfecționeze competențele practice  într-un mediu 
adecvat nevoilor proprii, lucru care în ultima perioadă a dus  
la creşterea inserției pe piața muncii.
Sprijinul partenerilor noştri s-a concretizat şi în promovarea 
ofertei şcolare în şcolile gimnaziale din județ, acolo unde ele-
vii claselor a VIII-a şi părinții acestora au avut prilejul întâlni-
rilor directe cu posibili angajatori, după absolvirea cursurilor 
alese. 
De un real ajutor este implicarea partenerilor în formarea profesională a elevilor, în dotarea la-
boratoarelor şi atelierelor şcolare, dar şi asigurarea unei inserții pe piața muncii a unui număr 
mare de absolvenți în meseriile pentru care îi formează.

Dovezi ale succesului
S.C. ALRO S.A., partenerul nostru de cursă lungă, a fost inițiatorul învățământului dual în ju-
dețul Olt în anul şcolar 2017-2018, iar şcoala noastră a fost considerată cea alături de care pot 
implementa acest tip de formare. Inițiativa de a construi şi dota 2 ateliere şcoală, în spațiile 
de producție ale companiei, a oferit elevilor de la dual posibilitatea de a se pregăti în condiții 
reale de muncă, ghidați de tutorii de practică, alături de maiştrii instructori.
Colaborarea cu SC PIRELLI TYRES ROMANIA, s-a materializat, pe lângă formarea de calitate a 
elevilor, în dotarea, în anul 2019, a unui laborator mecanic cu mobilier, instrumente şi echipa-
mente specifice domeniului. 
În urma participării şi câştigării Competiției naționale de proiecte “Idei din tara lui Andrei”, or-
ganizată şi finanțată de OMV Petrom, în anul 2017, am reuşit dotarea laboratorului şi atelierului 
auto şcolar cu un elevator, un simulator auto, diverse truse de scule, laptop, videoproiector, 

etc., reuşind să avem cel mai bine echipat atelier auto 
din județ. 
În aprilie 2019, prin proiectul educativ cu finanțare ex-
trabugetară “Susținem performanța”, încheiat între 
TMK-ARTROM şi asociația cadrelor didactice din unitatea 
noastră “Viitorul începe în şcoală”, s-a realizat îmbună-
tățirea bazei materiale a laboratoarelor de CAD. 
Partenerii noştri au avut o contribuție importantă, în 
anul 2019, la organizarea şi desfăşurarea în condiții op-
time a fazelor naționale  ale Olimpiadei Interdisciplinare 
tehnice – domeniul Mecanică şi a Concursului pe meserii 
– calificarea Mecanic auto, sprijinind tinerii capabili de 
performanțe, inclusiv prin stimulente financiare.
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În urma încheierii contractelor cu agenții economici, elevii de la învățământul profesional dual, 
pe perioada desfăşurării stagiilor de pregătire practică beneficiază de echipament de lucru şi 
protecție, rechizite şcolare,  masă caldă, burse lunare.

Considerăm că toate aceste acțiuni au fost de succes pentru că:
• în fiecare an Liceul Tehnologic Metalurgic şi-a realizat planul de şcolarizare propus, dovada 

faptului că avem specializări atractive pe piața muncii, în conformitate cu cerințele platfor-
mei industriale a Slatinei;

• 70% dintre absolvenții primei promoții de învățământ dual - 2020, calificarea Mecanic utila-
je şi instalații în industrie, au fost angajați în cadrul societății S.C. ALRO S.A;

• elevii noştri au obținut numeroase premii la olimpiade şi concursuri şcolare şi extraşcolare;
• partenerii noştri, S.C. ALRO S.A., SC PIRELLI TYRES ROMANIA, organizează anual  pentru elevi 

workshop-uri pe teme de interes pentru tineri;  
• am desfăşurat proiectul de formare tehnică şi consiliere profesională “Antrenează-te pen-

tru success!” edițiile 2017,2018, de către Randstad Romania SRL împreună cu S.C. PIRELLI 
TYRES ROMANIA, proiect destinat facilitării integrării profesionale a absolvenților clasei a 
XII-a, domeniile electric şi mecanică pe piața muncii;

• am implementat proiectul de formare tehnică şi consiliere profesională “Make it happen” 
organizat în anul şcolar 2018-2019, de către Randstad Romania SRL împreună cu PRYSMIAN 
CABLURI ȘI SISTEME S.A., proiect destinat facilitării integrării profesionale a absolvenților 
clasei a XII-a, domeniile electric şi mecanică pe piața muncii;

• 80% dintre absolvenții de învățământ profesional îşi continuă studiile în ciclul superior al 
liceului.

Planuri de viitor
• Vom continua promovarea ofertei noastre şcolare în comunitatea locală, utilizând mijloace 

şi metode variate şi atractive.
• La solicitarea S.C. ALRO S.A., în anul şcolar 2021-2022, am propus 2 clase de învățământ dual, 

calificările: Electrician exploatare joasă tensiune şi Mecanic utilaje şi instalații în industrie.
• Ne propunem creşterea procentului de inserție pe piața muncii.
• Vom continua programul Edu Networks, un program transformațional de 4 ani de învățare 

şi inovare în educație,  început în septembrie 2019, organizat şi finanțat de Asociația pentru 
Valori în Educație în care,  profesorii beneficiază de formare personală şi profesională.  

• Vom continua să implicăm  elevii noştri în cadrul orelor de instruire practică în activitățile 
de modernizare şi amenajare a sălilor de clasă, laboratoarelor prin recondiționarea mobili-
erului, amenajarea bibliotecii şcolare, amenajarea parcului şcolar. Ne dorim ca aceste acti-
vități să contribuie la dobândirea abilităților necesare meseriilor alese, să învețe să lucreze 
în echipă, să aprecieze şi îngrijească cu răspundere  bunurile şcolii, să îşi dezvolte spiritul 
de competiție din dorința de a realiza cel mai bun produs. 

LICEUL TEHNOLOGIC METALURGIC SLATINA

Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 8A, localitatea Slatina, județul Olt
Fax: +40 249 431 446
E-mail: colegiu@metalurgicslatina.ro 
Daniela Ţîrcomnicu – director adjunct, Telefon:  0745092300
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COLEGIUL ENERGETIC
Râmnicu Vâlcea

Educație pentru implicare civică – 
VOLUNTARIATUL prin Proiecte ERASMUS+

Descrierea activității / parteneri implicați

Proiectele de voluntariat sunt cele mai răspândite proiecte europene care implică 
tineri în activități comune cu comunitatea. 
Proiectul  Erasmus + “„Present pour le Futur: proteger un espace naturel dans nos 
regions touristiques (2016-1FR01-KA219-024036_3)”, la care a participat Colegiul 
Energetic (2016-2018)  şi-a propus ca elevii din grupul țintă să aprofundeze proble-
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mele cu privire la amenajarea şi eco-
logizarea zonelor turistice din împre-
jurimi, prin intermediul activităților 
de voluntariat.
Scopul proiectului: dezvoltarea abili-
taților, a cunoştințelor şi a atitudinilor 
pozitive față de mediul ambiant prin 
amenajarea unor zone turistice din re-
giunile în care se află şcolile partene-
re şi conlucrarea  în grupuri multinați-
onale în vederea  realizării produselor 
finale. Acesta  vine în întâmpinarea 
nevoilor comunității din sfera solidarității, prin implicarea individuală sau în 
echipă a tinerilor, oferindu-le acestora o experiență care să contribuie la dez-
voltarea lor personală, socială, civică şi profesională prin dezvoltarea de abili-
tăți şi competențe practice, care să contribuie la o creştere a responsabilității 
acestora față de mediu.
Colegiul Energetic a abordat problematica protejării zonei Dealul Capela utili-
zând diverse metode:
Documentație scrisă: au fost luate în considerare cercetările anterioare din 
zona dealului Capela, furnizate de partenerul nostru local, Direcția Silvică Vâl-
cea, precum şi tabelul de clasificare pentru speciile de copaci, plante, animale, 
insecte. Fiecare specie analizată cu denumirea ştiințifică (în latină), cea în ro-
mână şi traducerea acesteia în engleză.
Documentație fotografică: fotografiile au fost colectate din zonă de-a lungul 
anotimpurilor (toamna, iarna, primăvara, vara). Documentația s-a concentrat 
atât pe situații generale (exemplu:  atmosfera sau dinamica generală a aceste-
ia), cât şi pe aspectele detaliate (exemplu: interacțiuni punctuale).
Documentația comportamentală a vizat interacțiunea omului cu vegetația şi 
s-a observat că până la sfârşitul primăverii - începutul verii, deşeurile rămase 
în mijlocul naturii au crescut considerabil, astfel încât echipa proiectului a de-
cis „ecologizarea” zonei şi colectarea deşeurilor de pe amplasament.
Partenerii locali implicați in proiect: Primăria Râmnicu-Vâlcea, Direcția Silvi-
că Vâlcea, Ocolul Silvic Râmnicu Vâlcea. Școli partenere europene: Lycée Saint 
Caprais, Agen, Franța; HANSE-Berufskolleg, Lemgo, Germania; Juliusz Słowacki, 
Częstochowa, Polonia; Izmit Atilim Anadolu Lisesi, Izmit, Turcia
Interacțiunea elevilor noştri cu comunitatea locală a fost cea mai bună metodă 
de promovare a IPT!
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Dovezi ale succesului

Elevii au învățat despre istoria  locurilor în care trăiesc, au cules date şi infor-
mații realizând o Broşură informativă în care a fost prezentată istoria Dealului 
Capela precum şi principalele specii de arbori din zonă. De asemenea, a fost 
realizat de către elevii din țările participante, printr-o muncă comună folosind 
platforma Etwinning un Glosar de termeni  cu arbori, păsări şi animale comune 
tradus în  engleză şi în limbile fiecărei țări. Activitățile elevilor au inclus: ecolo-
gizarea repetată a zonei dealului Capela, pregătirea şi realizarea a 24 de panouri 
informative cu conținut educațional şi informații turistice instalate în amplasa-
ment şi de pliante informative privind dealul Capela.
Aceste activități au avut un impact pozitiv asupra creşterii gradului de conştien-
tizare ecologică a locuitorilor oraşului şi a turiştilor care vizitează aceste locuri, 
ceea ce poate fi observat în mult mai puține deşeuri în zonele menționate mai 
sus şi în protejarea valorilor naturale locale. Prin aceste activități locuitorii aces-
tor meleaguri au înțeles că învățământul profesional şi tehnic pregăteşte elevii 
pentru o viață mai bună.

Planuri de viitor

Continuarea proiectului cu un nou par-
teneriat Erasmus +  Des rivières dans 
nos villes / Râurile din oraşele noastre 
(2019-1-FR01-KA229-062882_5) care îşi 
propune să abordeze  diversele legă-
turi istorice, economice şi literare din-
tre  oraşe şi râurile care le traversează. 
În plus, dorim să demonstrăm impor-
tanța culturală a râului şi influența 
acestuia asupra oraşului. Fiecare oraş 
a învățat să trăiască cu râul său şi să-l protejeze. Acesta este un subiect intere-
sant pentru elevii noştri dar şi pentru comunitate. Pe de altă parte, pe parcursul 
acestui proiect, vom urma o linie roşie care va fi renaturarea unui site. Se vor în-
cheia parteneriate cu autoritățile şi asociațiile competente. Se va realiza, astfel, 
un prim contact al elevilor cu profesionişti din domeniul protejării mediului.

COLEGIUL ENERGETIC

Aleea Sergiu Purece, Nr. 10, Râmnicu Vâlcea, e-mail: ctenergetic@yahoo.com
MARICA MARIANA, tel. 0744377461, marianamarica2010@yahoo.com
UDRESCU ANA-MARIA, tel. 0745208320, anasu77ro@yahoo.com
website: www.ctevl.ro
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REGIUNEA 

vest
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COLEGIUL TEHNIC 
REȘIȚA

Colegiul Tehnic Reșița 
 ofertă diversificată pentru elevi

Descrierea activității / parteneri implicați

Colegiul Tehnic Reşița, unitate de învățământ reprezentativă pentru învățământul profesional şi 
tehnic din județul Caraş-Severin, este situat în centrul oraşului  Reşița şi deserveşte o zonă cu o 
rază de aproximativ 50 km.
Este singurul liceu cu profil tehnic de pe raza municipiului Reşița, iar în timp am diversificat 
specializările în relație directă cu cerințele de pe piața muncii, dovadă fiind contractele pentru 
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pregătire practică încheiate cu operatorii economici din oraş.
Până în anul şcolar 2018-2019, pregătirea s-a realizat în profilul tehnic pe următoarele dome-
nii: mecanică, electric, electromecanică,  electronică automatizări la nivel liceal, învățământ 
profesional şi învățământ dual, învățământ postliceal ( şcoală postliceală şi şcoală de maiştri), 
precum şi profil servicii pe domeniul estetica si igie-
na corpului omenesc, atât la nivel liceal cât şi şcoală 
profesională.  
Începând cu anul şcolar 2019-2020, la domeniile şi for-
mele de pregătire  deja existente se adaugă şi pre-
gătirea elevilor în domeniile construcții, instalații şi 
lucrări publice şi industrie textilă şi pielărie, la nivel 
liceal, învățământ profesional şi învățământ dual, în-
vățământ postliceal ( şcoală postliceală şi şcoală de 
maiştri).
În prezent, la Colegiul Tehnic Reşița sunt şcolarizați 
elevi la învățământul dual  şi profesional în  10 cali-
ficări profesionale acreditate:  Frizer - coafor - mani-
chiurist  pedichiurist, Mecanic auto, Sudor, Electrician 
exploatare de joasă tensiune, Electrician constructor, 
Mecanic utilaje şi instalații în industrie, Confecționer produse textile, Instalator instalații teh-
nico - sanitare şi de gaze , Lăcătuş mecanic prestări servicii, Operator la maşini cu comandă 
numerică;
La  învățământul liceal, filiera tehnologică  sunt şcolarizați elevi în 11  calificări profesionale 
acreditate: Coafor stilist, Tehnician electromecanic, Tehnician desenator pentru construcții 
şi instalații, Tehnician instalator pentru construcții, Tehnician în construcții şi lucrări publice, 
Tehnician designer vestimentar, Tehnician mecanic pentru întreținere şi reparații, Tehnician 
transporturi, Tehnician proiectant CAD, Tehnician prelucrări pe maşini cu comandă numerică, 
Tehnician electrician electronist auto.
La  învățământul postliceal sunt şcolarizați elevi în următoarele calificări: Tehnician operator 
la maşini cu comandă numerică, Tehnician aparate electromedicale, Creator proiectant îmbră-
căminte, Proiectant decoratiuni interioare, Maistru construcții civile, industriale şi agricole

Deoarece  sunt şcolarizați şi elevi de la distanțe de zeci de km, şcoala oferă posibilitatea de 
cazare  gratuită în internatul cu o capacitate de 
120 de locuri şi 3 mese gratuite la  cantina  cu  250 
locuri.  Cazarea şi masa sunt asigurate de către 
Primăria Municipiului Reşița.

Dovezi ale succesului
• Colegiul Tehnic este şcoala care generează aş-
teptări înalte pentru fiecare elev ce-i trece pragul, 
indiferent de sex, religie, apartenență etnică, re-
ligioasă sau mediu de proveniență, promovează 
ideea că un elev este capabil să învețe, deoarece 
are posibilitatea de a alege un domeniu şi ulterior 
o calificare dintr-o paletă variată oferită de şcoală;
• Numărul mare de parteneriate  încheiate cu 
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operatorii economici din Municipiul Reşița; şcoala are contracte –cadru pentru pregătirea 
elevilor la la învățământul profesional, inclusiv dual  încheiate cu 32 de operatori ecomo-
nici;  

• Numărul mare de proiecte europene; până în prezent scoala a derulat peste 25 de proiec-
te europene  de tip Leonardo da Vinci IVT; Leonardo da Vinci Vet Pro,  Comenius, Erasmus 
+; în prezent sunt în implementare încă 3 proiecte Erasmus+;

Planuri de viitor
Școala noastră îşi propune să educe şi să formeze tinerii astfel încât la absolvire,  formarea 
lor profesională să conducă  la  integrarea pe piața muncii, iar brandul şcolii să aibă recu-
noaştere internațională în concordanță  cu cerințele  țărilor din Uniunea Europeană.

Colegiul Tehnic Reşița  urmăreşte crearea condițiilor pentru asigurarea egalității de şanse a 
tinerilor şi a unei educații de calitate în scopul facilitării progresului şcolar şi formării unui 
absolvent capabil de inserție socială şi profesională, adaptabil şi flexibil la realitățile contex-
tului național şi european

Colegiul Tehnic Reșița își propune să  fie:
• şcoala care promovează învățarea pe 

parcursul întregii vieți.  
• şcoala preocupată permanent pentru 

îmbunătățirea educației şi formării  ca-
drelor didactice şi formatorilor

• promotor al calității şi performanței
• şcoală primitoare
• şcoala democratică
• şcoala care promovează educația pen-

tru o dezvoltare durabilă

COLEGIULTEHNIC REȘIȚA
Adresa:  Reșița, Bd.  Alexandru Ioan Cuza, Nr. 39, Caraș-Severin
Telefon : 0255 212461, Fax: 0255 212034, E-mail: gruptehnicresita@yahoo.com
Prof. Dr. Ing. Ioan LUPU – director, tel. 0751 658 383,lupuianviorel@yahoo.com
Prof. Elena Dalina RANCU- director adjunct, tel. 0746152040, rancudalina@yahoo.com
Adresa site: www.colegiultehnicresita.ro, Adresa de Facebook: Colegiul-Tehnic-Resita
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Liceul Tehnologic 
Eneregetic 

Regele Ferdinand I

ȘCOALA PROFESIONALĂ NE-A UNIT

Descrierea activității / parteneri implicați

Școala profesională duală este un parteneriat important între familie, şcoală, primărie 
şi companie. Fiecare îşi asumă responsabilitatea de a oferi toate condițiile ca elevul să 
ajungă după trei ani de studiu un tânăr cu o calificare, apt să îşi facă meseria. Compania 
oferă bursa şi tutorele de practică, primăria asigură cazarea, masa şi renovarea/echipa-
rea şcolii, iar unitatea de învățământ se ocupă de programa şcolară şi dascăli.
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Tot mai mulți elevi se alătură proiectului. Ei primesc o bursă lunară de 400 de lei, o bur-
să de merit care se acordă în funcție de rezultatele şcolare şi implicarea în activitățile 
practice, mâncare şi cazare gratuită pentru elevi în căminul Liceului Energetic “Regele 
Ferdinand I” din Timişoara şi un loc de muncă asigurat la terminarea celor trei ani de 
cursuri şi practică. Elevii au, de asemenea, posibilitatea să continue studiile, liceul, la 
seral şi, de ce nu, să se înscrie la facultate. Avem elevi, care azi sunt studenți la Politeh-
nică şi au pornit la drum învățând  o meserie.
Liceul Tehnologic Eneregetic „Regele Ferdinand I”, a fost prima şcoală din vestul țării 
(între cele 4 şcoli pilot din țară) cu clasa pentru învățământ profesional în anul 2012.
Cu primii parteneri, Continental, DRÄXLMAIER am înființat în 2012 prima generație de 
elevi în domeniul electric.  
Numărul companiilor partenere a crescut de-a lungul timpului, având în prezent 21 de 
colaboratori şi 3 calificări profesionale:
• Electrician aparate şi echipamente electrice şi energetice;
• Electromecanic utilaje si instalatii industriale;
• Operator la maşini cu comandă numerică.

Am început cu o clasă de 17 elevi, iar astăzi avem 222 elevi dornici să învețe o meserie!
Pentru o mai bună cunoaştere a nevoilor părților implicate am început să avem întâlniri 
lunare între şcoală şi companii (discuții privind curricula, prezența şi activitatea elevilor, 
necesar materiale).

Profesorii sunt conştienti că pregătirea elevilor trebuie sa fie in conformitate cu aştep-
tările şi cerințele angajatorilor, drept pentru care s-au format de-a lungul timpului prin 
activități ca:
• Vizite în companiile partenere pentru a observa modul de lucru, echipamentele şi 

tehnologia actuală
• Training-uri pe echipamente noi achiziționate, cu experți germani în sistem dual în-

cepand cu 2012
• Training pentru 6 profesori discipline tehnice, 2 săptămani la Esslingen în 2015 în ca-

drul proiectului “Basic qualification for the setup of elements of dual structure in VET 
in Romania” finalizat cu prezentarea la Ministerul Educației din România a raportului 
pregătirii şi propuneri pentru implementarea învățământului profesional..

• Formare prin proiect Erasmus KA2 „Work-Based Learning in the Field of Mechatro-
nics” 2015-2018 (partener DRÄXLMAIER Vilsbiburg, BBW - GE adresat: Profesori lor – 
L.T.Energetic „ Regele Ferdinand I” Timisoara, tutorilor de practica: DRÄXLMAIER TM, 
Contitech TM si Continental Automotive; Hunedoara, Kavadarci Macedonia.

• Participare la Proiectul TRIALOG (partener CrioVest &  L.T.Energetic „Regele Ferdinand 
I” Timisoara-& DRÄXLMAIER Timisoara)– comunicare profesor- tutore de practică- 
elev prin intermediul smartphonului; am fost singura scoala participanta din judet 
care a avut 2 elevi practicanți ai DRÄXLMAIER care  au beneficiat de instruire in Ger-
mania la Chemnitz.
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Dovezi ale succesului
 
• număr mare de absolvenți angajați, 80% dintre absolventi!
• au fost promovați, ca exemple de succes pentru elevi, absolvenții angajați în puncte 

cheie şi cu o carieră promițătoare (Ciucle Alin - Continental, Futinger Alin, Rus Iosif 
si Dumitru Ionut angajati parttime înca înainte de absolvire la DRÄXLMAIER)

• creşte numărul de elevi înscrişi la învățământul profesional, de la 17 în primul an 
2012 la 222 în 2020-2021

• numărul mare de firme cu care unitatea a colaborat şi colaborează; 
• dotarea cu echipamente, truse de laborator, mobiler pentru atelier si sălile de clasă, 
• amenajare sală clasă DRÄXLMAIER 
• manuale traduse pentru domeniile electric si mecanic.         
• Mobilier pentru atelier, donații DRÄXLMAIER Vilsbiburg achizitionate de la scoala 

Bosch din Ulm 

Planuri de viitor

Firma S.C. DPR DRÄXLMAIER Procese de Pro-
ductie Romania S.R.L   pregăteşte pentru 
elevi un atelier special de practică în cadrul 
companiei (550 m2), o zonă dedicată doar 
lor, unde vor învăța şi vor putea lucra cu 
aparatură performantă utilizată în procesul 
de producție. 
• solicitare pentru o nouă calificare – „Me-

canic echipamente hidraulice şi pneu-
matice” - din partea DAR  Automotive 
DRÄXLMAIER SRL

• atragerea de noi investiții în infrastructură, atât prin implicarea autorităților locale, 
cât şi prin atragerea de venituri extrabugetare

• activități de formare continuă pentru profesori
• Dotare atelier şcoală şi posibilitatea realizării unui centru de formare profesională 

la nivel de domeniu

LICEUL TEHNOLOGIC ENEREGETIC „REGELE FERDINAND I” 

Luminița FILIP, Director, Tel. 0256225905, E-mail: liceulenergetictm@gmail.com 

www.scoaladualabanat.ro / www.liceulenergetic.ro
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Colegiul Economic 
Francesco Saverio Nitti

Timișoara

Hotelul școală -  învățăm ospitalitatea 
la noi în școală

Descrierea activității / parteneri implicați

Elevii de la specializarea Turism şi alimentație au avut ideea înființării firmei de 
excercițiu Hotel Școală, în cadrul căreia , de pe diferite posturi ocupate (manager 
hotel, recepționer, camerist, ghid turistic, ospătar,  etc)  derulează activități spe-
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cifice în cadrul şcolii, la internat şi cantină. 
Prin activitățile de prezentare ale firmei de 
exercițiu îi învață pe colegii lor de la gim-
naziu, coordonați de profesori, regulile os-
pitalității. Dotarea şcolii şi baza materială 
permite acest lucru, iar elevii sunt motivați 
să demonstreze atât lor cât şi auditoriului 
ce aptitudini, deprinderi şi abilități au do-
bândit. Prin această activitate exersează şi 
comunicarea, atât de importantă în toate 
domeniile.

Dovezi ale succesului
Aprecierile din partea agențior economici 
parteneri referitoare la pregătirea elevilor 
sunt bune şi foarte bune. Absolvenții  îşi 
găsesc cu uşurință un loc de muncă, fiind 
selectați încă de pe parcursul liceului.
Planuri de viitor
Hotelul-şcoală este o idee a elevilor pen-
tru elevi, dar şi pentru comunitatea, aceş-
tia fiind mai pregătiți, mai exersați. Ideea 
lor trebuie implementată şi pe viitor!

Idei creative pentru dezvoltarea turismului

Descrierea activității / parteneri implicați

Ca activitate a firmelor de exercițiu din cadrul şcolii, ideea elevilor de a atrage 
turişti prin amenajarea unui parc de aventură şi relaxare a avut succes. S-au 
implicat în dezvoltarea conceptului de divertisment şi relaxare numeroşi elevi.  
Au venit cu idei creative şi au reuşit să îmbrace ideea inițială într-o haină ori-
ginală, gata să fie vândută turiştilor de pretutindeni. Au găsit soluții pentru 
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finanțare şi s-au gândit la aspecte ce țin de personal, întreținere, promova-
re, servicii oferite, colaboratori, profit obținut. Și-au pus iîn practică toate 
cunoştințele deținute şi au simulat viața de afaceri reală. 

Dovezi ale succesului
Ideea a fost prezentata si la nivel de oraş în cadrul proiectului Timişoara 
creativă  unde a fost apreciată de vizitatori. Elevii sunt cei mai buni amba-
sadori ai şcolii, promovând meseria şi programele de formare profesională 
în rândul comunității.

Planuri de viitor
Elevii vor fi stimulați sa gândeascî, să identifice soluții pentru dezvoltarea şi 
promovarea oraşului, zonei, regiunii.

COLEGIUL ECONOMIC „FRANCESCO SAVERIO NITTI” 

Spălățelu Mariana Florina, mflorina03@yahoo.com
Perian Simona, alecsmona@yahoo.com
Dărcaci Bianca, 0745049089
www.fsnitti.ro



142

142

COLEGIUL ECONOMIC 
ARAD

VICII ȘI DELICII

Descrierea activității / parteneri implicați

Colegiul Economic Arad a participat la târgul regional de vinuri şi preparate culinare „Vicii 
şi Delicii” cu scopul de a promova învățământul profesional.
Evenimentul s-a adresat consumatorilor de servicii de alimentație, în târg fiind amena-
jate standuri cu produse alimentare/preparate culinare şi de cofetărie expuse de agenți 
economici din domeniu.
Participarea Colegiului Economic la târgurile organizate de Camera de Comerț Industrie 
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şi Agricultură a județului Arad este o tradiție, colegiul având o lungă colaborare cu CCIA, 
colaborare care întăreşte legăturile dintre şcoală şi piața muncii.
În cadrul târgului, elevii colegiului au amenajat un stand în care au expus spre vânzare 
preparate culinare executate de ei în laboratoarele şcolii (spätzle, cornuri umplute cu 
bacon, clătite umplute cu carne şi ciuperci).
Elevii clasei a 11-a şcoală profesională, specializarea bucătar, participanți la târg, au 
avut ocazia să demonstreze  agenților economici prezenți la târg şi comunității că sunt 
pregătiți pentru a activa pe piața muncii.
Elevii s-au bucurat de prezența şi atenta îndrumare a unor chefi apreciați, cum ar fi 
Radu Zărnescu, alături de care au executat o specialitate 
culinară (piept de rață cu piure de țelină şi sos de afine), iar 
servirea a fost asigurată de elevii clasei a XII-a, specializa-
rea Tehnician în gastronomie.  
Pentru a-i atrage pe tinerii care au vizitat târgul spre acest 
domeniu, elevii colegiului, împreună cu profesorii de speci-
alitate, au demonstrat practic ceea ce ei învață în labora-
toarele de bucătărie, cofetărie şi tehnica servirii din cadrul 
şcolii.
Vizitatorii şi agenții economici au putut admira şi degusta 
preparatele realizate, dialogând cu aceştia despre activită-
țile didactice şi extracurriculare care se desfăşoară în ca-
drul colegiului.
Partenerii implicați în  această activitate au fost: Camera 
de Comerț Industrie şi Agricultură a județului Arad şi Cole-
giul Economic Arad

Dovezi ale succesului
Dovezile succesului acțiunii desfăşurate sunt concretizate în feedback-ul pozitiv primit 
de la agenții economici şi vizitatorii care au degustat preparatele, precum şi în numărul 
mare de elevi, care optează  să îşi continue studiile în cadrul şcolii noastre.

Planuri de viitor
Pe viitor ne propunem ca această acțiune să fie desfăşurată la fiecare eveniment de 
profil organizat de CCIA Arad pentru a oferi elevilor şansa conştientizării şi promovării 
atitudinii pozitive față de meseriile prezentate, în vederea  creşterii şanselor de inte-
grare pe piața muncii. 

COLEGIUL ECONOMIC ARAD
Adresa: P-ța G.Enescu Nr.2, 310130 Arad
Silvia Todor - mail: todor.silvia60@gmail.com
Sorina Boca - Email: bocasorina70@gmail.com

Web site:www.colecoarad.ro
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Colegiul Economic 
Hermes

Petroșani

”Măiestrie în bucătărie” și ” Reguli 
de servire și protocol”

Descrierea activității / parteneri implicați

”Măiestrie în bucătărie” şi ” Reguli de servire şi protocol” reprezintă două acțiuni desfă-
şurate în cadrul activității Ziua porților deschise cu ocazia evenimentului – Săptămâna 
meseriilor. În laboratorul de gastronomie al unității şcolare elevii de la învățământul 
profesional, calificările bucătar şi cofetar-patiser, sub coordonarea profesorilor de in-
struire practică,  au realizat demonstrații practice de obținere a diferitelor preparate 
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culinare de tip aperitive dar şi a unor preparate de cofetărie-patiserie. Apoi elevii de la 
calificarea ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație au realizat demonstrații 
practice de efectuare a mese-en-place şi tehnici de servire a preparatelor şi băuturilor. 
În activitate au fost implicați membrii comisiei de marketing, preşedintele şi un grup 
reprezentativ de elevi din consiliul elevilor, agenții economici parteneri, mass-media 
locală. Au participat elevii din clasele a VIII-a de la unitățile şcolare din oraş şi din zo-
nele limitrofe, profesorii diriginți, consilierul şcolar, părinți ai elevilor de clasa a VIII-a, 
studenți aflați la orele de practică pedagogică şi inspectorul şcolar de IPT.

Dovezi ale succesului

Evenimentul a primit aprecieri pozitive în presa locală 
şi a influențat unii elevi de clasa a VIII să urmeze aces-
te trasee profesionale.

Planuri de viitor

Realizarea unor video-clipuri de prezentare şi participarea alături de  agenții eco-
nomici parteneri la diferite evenimente organizate în comunitate.

”Măiestrie în bucătărie” și ” Reguli 
de servire și protocol”

Descrierea activității / parteneri implicați

 Târgul de ofertă educațională ”Arenele educației” a fost o acțiune de promovare IPT or-
ganizață la nivelul județului de către Inspectoratul Școlar Judetean Hunedoara în parte-
neriat cu CJRAE. Membrii ai comisiei de marketing şi ai ariei curriculare tehnologii alături 
de consilierul şcolar şi un grup de elevi de liceu şi învățământ profesional au particpat 
la acest târg cu un stand de prezentare al unității şcolare şi un stand al firmei de exer-
cițiu din şcoală. În activitate au fost implicați  şi agenții economici parteneri,  respectiv 
firma ”mamă” a firmei de exercițiu şi mass-media locală.  Au participat elevii din clasele 
a VIII-a de la unitățile şcolare din oraş şi din zonele limitrofe, profesorii diriginți, consi-
lierii şcolari, părinții  elevilor de clasa a VIII-a,  reprezentanți ai Inspectoratului şcolar şi 
ai CJRAE, reprezentanți ai consiliului local şi județean, reprezentanți ai Universității din 
Petroşani şi ministrul educației
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COLEGIUL ECONOMIC „HERMES” 

Petroșani, str. Independeței, nr. 1A, jud. Hunedoara, 
Prof. Margareta POPESCU, tel. 0723278570, email: margatrif@yahoo.com

www.colegiul-hermes-petroșani.ro 

Dovezi ale succesului

Târgul de ofertă educațională ”Arenele educației” 
oferă o imagine de ansamblu a căilor de profesion-
alizare din județul Hunedoara. Elevii de gimnaziu 
au ocazia să își formeze o idee despre ce ar dori să 
facă în viitor.  

Planuri de viitor

Realizarea de  videoclipuri de prezentare și par-
ticiparea la alte acțiuni în parteneriat cu agenții 
economici și comunitatea locală
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Liceul Tehnologic Agricol 
Alexandru Borza

 Geoagiu

”Susținem învățământul preuniversiar agricol

Descrierea activității / parteneri implicați

Proiectul ”Susținem învățământul preuniversitar agricol” – inițiat de Fundația re-
vistei Ferma a avut drept scop promovarea liceelor agricole.
Dintre obiectivele proiectului menționăm: conştientizarea factorilor de decizie im-
plicați/ invitați de importanța învățământului agricol; promovarea ofertei educa-
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ționale în rândul elevilor de clasa a VIII-a 
invitați; schimb de bune practici cu liceele 
agricole partenere; derularea campaniei 
naționale „Donează o carte pentru un li-
ceu agricol”. 

Dovezi ale succesului
• peste 300 de participanți (reprezentanți 

ai Consiliului Local Geoagiu, Consiliu-
lui Județean Hunedoara, Inspectoratu-
lui Școlar Județean, Prefecturii,   elevi, 
agenți economici, părinți, fermieri)

• 8 licee agricole din țară au participat la 
evenimentul organizat

• 7 şcoli gimnaziale din zonă au partici-
pat

• creşterea interesului elevilor pentru 
domeniul agricultură, ceea ce a dus la 
realizarea planului de şcolarizare în ul-
timii doi ani)

Planuri de viitor

• Derularea proiectelor cu componentă 
educațională agricolă 

• Participarea la alte activități derulate 
de Fundația revistei Ferma

• Partciparea la campaniile de promova-
re ale IPT la nivel județean (Caravana 
Carierei, Arena Educației)

• Consolidarea parteneriatelor cu agenții 
economici pentru îmbunătățirea deru-
lării stagiilor de practică, precum şi a 
bazei materiale.

LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL ”ALEXANDRU BORZA”
Geoagiu, str. Independenței nr. 47, jud. Hunedoara, E :mail: ctageoagiu@yahoo.com, tel. 
0254248518
Director, prof. Cismașiu Octav Mihai, tel 0767751014, email: cismasiuoctav@yahoo.com
prof. Lal Daniela, tel. 0740145447, email: dana_lal@yahoo.com
www.ctageoagiu.ro
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