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PARTENERIAT PENTRU O CARIERĂ DE SUCCES 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tipul de proiect: Proiect în parteneriat  

Perioada de desfăşurare: anul şcolar 2019-2020  

Parteneri:  

 AMBRO S.A. 

 S.C. SIDEM SRL 

 S.C. TRUTZI SRL 

 S.C.C LINDA ECOTIL SRL 

 S.C. BETTY ICE SRL  

 COLEGIUL TEHNIC „PETRU MUȘAT”  SUCEAVA 

 Asociația Școlară Suceveană pentru Educație și Dezvoltare (ASSED) – Suceava 

 

Coordonatori proiect:  

 Laurențiu Lupu  - AMBRO S.A. 

 Mădălina Șerpe – S.C.SIDEM S.R.L 

 Vasile Irimia - S.C. TRUTZI SRL 

 Cristian Grosu - S.C.C LINDA ECOTIL SRL 

 Carolina Ionel - S.C. BETTY ICE SRL  

 Maria Teodoreanu – CTPM Suceava/ ASSED SUCEAVA 

 

Echipa de lucru:  

 Ciosnar Niculina – dir.adj. 

 Vieriu Gabriela - diriginte clasa a IX-a Dp  

 Tudurean Liliana - diriginte clasa a IX-a Ep 

  Simina Constantin – m.i. CTPM 

 Șpac Tiofil – m.i. CTPM 

 Daniliuc Gabriela – consiliere și orientare școlară CTPM 

 Gabriel Lomicovschi – inginer mecanic, Masina de Hartie - AMBRO 

 Barbu Florin – mecanic, Carton Ondulat - AMBRO 

 Cristian Buzila – ing.LINDA ECOTIL 

 Serpe Madalina  - HR SIDEM 

 Corina Pintilei – HR SIDEM 

  Aboroiencei Gabriel  - ING. TRUTZI 

 Nadia Simion  - S.C BETTY ICE S.R.L 

 Maria Teodoreanu 

Bugetul proiectului: 
 25000 lei 

Grup ţintă: 49 elevi din clasele a IX-a Dp și a IX-a Ep învățământ dual 
 



 

Beneficiari:  

 Direcţi: elevii, cadrele didactice, părinţi  
 Indirecţi: şcoala, operatorii economici, comunitatea 

 

PREZENTAREA PROIECTULUI 

 

ARGUMENT 

Prin intermediul activităţilor propuse în cadrul proiectului se urmăreşte o altă viziune de 

transmitere a informaţiilor şi cunoştinţelor, de formare a capacităţilor şi deprinderilor, de 

dezvoltare a personalităţii tinerilor, de motivare și fidelizare. Înţelegerea educaţiei ca parte 
integrantă a dezvoltării presupune transmiterea experienţelor personale şi colective în astfel de 
împrejurări.  
 

Scopul proiectului:  

 Dezvoltarea personalităţii şi formarea profesională a tinerilor într-o manieră inovativă, în 

vederea integrării acestora într-o societate modernă, aflată în continuă schimbare. 
 

Obiective specifice proiectului: 

 dezvoltarea calităţilor personale de organizare, a spiritului de echipă, a creativităţii; 
 evaluarea opțiunilor personale privind dezvoltarea personală și profesională;  
 dezvoltarea abilităților de autoevaluare realistă a resurselor personale: aptitudini, interese, 

puncte forte, aspirații, priorități, scopuri etc; 

 dezvoltarea abilităţilor şi însuşirea competenţelor necesare unui viitor angajat; 

 dezvoltarea abilităților de informare și analizare a consecințelor schimbărilor economice, 

sociale, tehnologice asupra profesiilor, în procesul de luare a deciziilor de carieră;  
 exersarea abilităților de elaborare a planului de carieră de scurta și lungă durată;  
 implicarea în activități extracurriculare menite să configureze viitorul plan de carieră 

 crearea și dezvoltarea unor parteneriate durabile între școală și agenții economici. 
 

BENEFICIILE PARTICIPĂRII ÎN PROIECT 
Pentru agenții economici – parteneri în proiect: 
- modelarea de viitori specialiști fără riscuri și costuri suplimentare 

- micșorarea timpului de adaptare a noilor angajați la cerințele unui loc de muncă 

- reducerea riscului angajării unor persoane nepotrivite 

- utilizarea creativității elevilor pentru dezvoltarea și îmbunatățirea activitații propriei 

companii 

 

Pentru elevi: 
- câștigarea unei experiențe de muncă prin practica efectuată 

- dezvoltarea unei serii de competențe cheie, în perspective unei viitoare angajări 

-  învațare directă, la locul de muncă 



- posibilitatea implementării unor idei creatoare într-un context real, cu sprijinul companiilor 

partenere 

- crearea unei relații de colaborare cu viitorul potențial angajator 

 

 

Pentru școală: 
- creșterea calității actului educațional prin abordarea practică a procesului învățării 

- adaptarea continuă a programei școlare (CDL) la piața muncii 

- atragerea unui număr mai mare de elevi catre învățământul dual datorită perspectivei 

obținerii unei rate sporite de inserție pe piața muncii a absolvenților 

- cunoașterea îndeaproape a cerințelor angajatorilor în ceea ce privește pregătirea elevilor 

- consolidarea parteneriatelor cu mediul de afaceri 

 

Resurse:  

umane: elevi, părinti, cadre didactice, consilier școlar, agenți economici 
materiale: spaţii şcolare, mijloace audio-vizuale, materiale consumabile, surse 

bibliografice  

de timp: anul şcolar 2019-2020  

PROGRAM DE ACTIVITĂȚI 

Nr.crt. Denumirea activității Forma de 
organizare 

Responsabil Perioada Obs. 

1. 
Conceperea și lansarea 
proiectului 

Prezentarea 

proiectului 

Echipa de 

proiect 

Octombrie 

2019 
 

2. 
Autocunoaştere şi 
dezvoltarea personală 

Excursie Gura 

Humorului 

Echipa de 

proiect 

Octombrie – 

noiembrie 

2019 

 

3. 
Promovarea 

învățământului dual pe 
medii de comunicare 

Comunicat de 

presă, articole 

media 

Echipa de 

proiect 

Oct. 2019- 

iunie 2020 
 

4. 
 Interese școlar-

profesionale – Ce îmi 

doresc eu? 

Chestionare 
Echipa de 

proiect 

Februarie 

2020 
 

5. 
Dezvoltare personală – 

I CHOOSE 
Mese rotunde 

Maria 

Teodoreanu 

oct. 2019- 

iunie 2020 
Lunar 

 

EVALUAREA PROIECTULUI: 

 Observarea sistematică a comportamentului în cadrul şedinţelor 

 Feedback-ul obţinut din partea beneficiarilor 

 Rezultatele chestionarului 

 

MODALITĂȚI DE PUBLICITATE: 

- pliante, invitații, site-ul școlii 

 



DISEMINAREA PROIECTULUI: 
- Proiectul va fi popularizat în cadrul ședintelor cu părinții  
- Va fi mediatizat prin mijloace media și site-ul școlii. 
 

 

VALOAREA ADAUGATĂ A PROIECTULUI 
Dezvoltarea competențelor practice ale elevilor participanți la stagiile de pregatire practică 

îmbunătățirea accesului elevilor pe piața muncii, creșterea ratei de ocupare a forței de muncă 
tinere, un parteneriat de durata între mediul economic și cel școlar. 
 

 


