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Dragul meu absolvent de clasa a VIIIa , 

Îți mai aduci aminte prima zi de școală?  

Pentru ca tu să pășești în acea zi cu încredere, te-au pregătit îndelung doamnele educatoare, te-

au încurajat bunicii, părinții ți-au spus povești. Erau povești despre un drum inițiatic pe care urma să 

pornești asemeni unui brav cavaler, însoțit și îndrumat de zâne, spiriduși și ursitoare, deghizați cu 

măiestrie în domni și doamne profesoare. Erau povești despre tine, un copil care va crește mare.  

Erau povești despre VIITOR, povesti despre ACUM.  

Ca-n orișice poveste, nu au lipsit încercările, dar cu entuziasmul copilăriei, încredere în cei care te-

au îndrumat și perseverență, ai reușit să le depășești și ai ajuns AICI. 

  Ești în momentul în care ți-ai dat seama că povestea nu este dinainte scrisă și că rândurile ce se 

aștern cu un condei fermecat îți aparțin. Uneori, privești cu entuziasm către cele patru zări și te simți 

temerar. Alteori, albul paginilor nescrise te neliniștește și ți-ai dori să-ți  pui sufletul, fruntea și condeiul în 

palma părinților sau a vreunui bătrân înțelept, să scrie ei pentru tine. 

 Pot să îți spun că nu ești singurul și nu ești singur. Asemeni ție am fost și eu și tot ca tine sunt ani 

de-a rândul mulți absolvenți de clasa a VIIIa .  

 Intrebările pe care ți le adresezi în această perioadă nu sunt întotdeauna comode: ” Cum știu că 

m-am pregătit suficient?”, ”Ce școală să aleg?”, ”Care profil mi se potrivește?”, ”Ce voi face în viitor?”.  

 Asemeni unei ursitoare, m-aș grăbi să îți ofer răspuns la ultima întrebare: ”VEI STRĂLUCI!”   

Știind că ești la vârsta la care dorești să verifici magia pentru a o crede, te invit să rememorezi călătoria pe 

care ai făcut-o până în prezent. În drumul tău ai deschis porți ce te-au condus spre luminișuri sau, 

dimpotrivă, te-au provocat cu labirinturi. Sunt porți pe care stau scrise întrebări:”Cine sunt eu?”, ”Ce îmi 

place să fac?”, ”Ce mă interesează?”, ”Care sunt valorile mele?”. De multe ori, cu un gest lejer ai putut 

aprinde lumina pentru a vedea limpede, alteori te-ai străduit cu un opaiț să risipești întunericul și îndoiala. 

Cu fiecare pas făcut pe drumul cunoașterii de sine, luminile aprinse te-au ajutat să vezi mai clar. Ți-ai privit 

vreodată chipul în oglindă după ce ai aprins lumina...în tine? Acum 

știi unde se ascunde magia!  

Continuă să mergi, fii entuziast și cutezător, îndrăznește să visezi 

drumuri pe care alții nu au mai pășit, încăpățânează-te să deschizi 

porți pe care scrie ”Nu vei reuși!” și învață arta performanței! 

Simt că vorbesc unui călător ce are puterea să își creeze drumul. Mă 

voi ambiționa să te însoțesc atât cât vei avea nevoie și voi încerca să 

îmblânzesc întrebările care te încetinesc,                 

          

                 

   Cu drag, consilierul tău școlar! 
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 lanificarea carierei este un proces amplu care începe în zilele noastre de la vârste din 

ce în ce mai fragede.  Nu e niciodată însă prea târziu să începi să te gândești la ce vei 

face, care vor fi pașii pe care e important să-i urmezi, să-ți identifici interesele și  

aspirațiile tale. Toată viața facem planuri chiar dacă uneori nu ne dăm seama de asta.  

Să începem cu câteva concepte legate de planificarea carierei. Ce înseamna? Palnificarea 

carierei presupune autoevaluare, un proces în care identifici care sunt nevoile tale, aspirațiile , 

interesele, ce te face fericit, ce te motivează, ce îți place mai puțin, care sunt pasiunile tale, care 

sunt valorile tale. Toate acestea trebuie puse în contextul oportunităților.Așa cum și viața noastră e 

într-un proces de planificare fără de sfârșit  și planificarea carierei este un proces continuu. Începe 

încă de când suntem copii cu deja tradiționala întrebare – Ce vrei să te faci când vei fi mare? E o 

vârstă la care putem să aspirăm la orice și ne putem concentra pe prezent , pe azi, fără să ne 

îngrijorăm de viitor. De altfel în toată perioada educațională este bine să te concentrezi pe prezent, 

să explorezi posibilitățile profesionale, vocațiile, hobbiurile, pasiunile, să încerci lucruri noi sau 

care nu au neapărat legătură cu ceea ce ai făcut până atunci. Toate aceste experiențe te vor ajuta în 

rafinarea și îmbunătățirea planului de carieră. 

Autocunoașterea și așteptările sunt în continuă dinamică de-a lungul vieții, și se dezvoltă 

odată cu vârsta și cu experiențele prin care trecem. Începe prin a te gândi cine ești, ce îți place să 

faci, care sunt interesele și pasiunile tale, ce este important pentru tine, care sunt valorile tale, ce îți 

displace, care sunt punctele tale forte , dar și punctele tale slabe, unde vrei să ajungi , ce îți dorești 

să faci.. 

Dezvoltarea carierei este un proces de învăţare și adaptare la diferite roluri exercitate de 

către o persoană pe parcursul vieţii, include diferite stadii, și presupune medierea între factorii de 

personalitate și cerinţele sociale, în beneficiul tău. Acest proces cuprinde totalitatea factorilor 

psihologici, sociologici, educaţionali, fizici, economici care combinaţi influenţează natura si 

importanţa muncii pe parcursul intregii vieţi . 

 

Ce este cariera? 

Ce meserie îmi aleg? 

Cum îşi aleg oamenii meseriile? 

Ce inseamnă planificarea carierei? 

Care sunt interesele, valorile şi aptitudinile mele? 

Care sunt etapele deciziei de carieră? 

La toate aceste întrebări, veţi găsi răspunsuri şi resurse utile în Ghidul detaliat mai jos. 

 

 

 

P 
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1. Determinarea alternativelor 

- Cine sunt eu? 

- Unde sunt acum? 

- Unde vreau să ajung? 

- Care sunt resursele mele actuale (calităţi, cunoştinţe, 

abilităţi) pe care mă pot baza? 

 

2. Explorarea alternativelor 

- Care sunt posibilele căi de acţiune? Câte alternative sunt? 

- Ce voi găsi la capătul drumului? 

- Cât/ce mă costă (timp, efort) să pun în aplicare aceste alternative? 

- De ce cunoştinţe şi abilităţi voi avea nevoie? 

- Care sunt dificultăţile pe care le voi întâmpina? 

- Cine mă susţine? 

- Care e calea optimă pentru mine? 

 

3. Luarea deciziei şi întocmirea planului de acţiune 

- Care este obiectivul meu? 

- Ce pot să fac pentru a-mi atinge obiectivul? 

- De ce am nevoie? 

- Ce dificultăţi anticipez? 

- Ce pot să fac pentru a le preveni sau minimiza? 

- Care sunt paşii concreţi pe care îi am de parcurs? 

- Ce voi face dacă planul va eşua? 

 

 Caută oamdnii card td inspiră, td motivdază și 
te ajută să strălucești! 
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Cum ne alegem cariera potrivită? 

 

Dragi elevi, autocunoșterea este primul pas în planificarea carierei. Autocunoașterea 

implică dezvoltare unei conceptii realiste si pozitive despre sine, prin identificarea calităților 

personale. Acestea trebuie să fie care relevante pentru deciziile in privința carierei. Prin urmare, 

ține cont de: 

 atitudinile și credințele tale, caracteristicile de personalitate, interesele pe care le ai, aspirațiile, 

deprinderile, abilitățile care te caracterizează, competențele, valorile definitorii.  

 

De asemenea, aceste întrebări te pot ajuta să te cunoști mai bine și să iei decizia potrivită pentru 

cariera dorită: 

 

 Cine sunt în realitate? Cum sunt eu? Care sunt posibilităţile mele?  

 Care sunt dorinţele şi nevoile mele?  

 Care sunt aptitudinile, calităţile personale sau punctele tari pe care mă bazez? Dar punctele 

slabe asupra cărora trebuie să mai lucrez?  

 Care sunt interesele şi valorile personale? Ce ştiu pentru a deveni ceea ce îmi propun?  

 Ce vreau să realizez în viaţă? În ce domeniu şi/sau specialitate simt că mă pot integra şi 

pregăti mai bine?  

 Cum îmi gestionez propriile resurse, informaţii,  aptitudini pentru a mă orienta corect din 

punct de vedere profesional?  

 Ce ştiu despre piaţa muncii şi despre dinamica socio-economică  a regiunii în care trăiesc 

în perspectiva următorilor  ani? 

 

Acest lucru este foarte importat să îl reții - conştientizarea cu privire la compatibilitatea între 

aptitudini, aspiraţii şi exigenţele profesiilor se realizează dupa informarea despre profesii, meserii, 

piata muncii, starea generala a economiei, oportumitati de formare, educatie, specializari. Prin 

urmare, fii un elev informat, selectează acele date relevante pentru tine și ele îți vor fi de ajutor pe 

tot parcursul procesului de orientare. 

  

 Urmează etapa activitatilor de explorare a traseelor profesionale şi formare a abilităţilor  

de culegere de informaţii referitoare la domeniul de interes pentru ei şi pentru lista meseriilor 

dorite prin consultarea profilelor ocupaţiilor din România, a fişelor de post pentru respectivele 

meserii, interviuri cu persoane care profesează în acel  domeniu, participarea la targuri de oferte 

educationale, targuri de job-uri, job shadow day.  

 Pe masură ce vei analiza toate aceste informații, perspectivele şi alegerile referitoare la 

carieră vor fi reanalizate şi redefinite. În funcţie de evaluarea făcută, opţiunile irelevante sunt 

gradual eliminate şi alternativele mai potrivite sunt mai atent examinate.  

  

 O altă etapă în alegerea carierei potrivite este reprezentată de evaluarea optiunilor si 

luarea deciziei pe baza criteriilor nivelului educational pe care vrei să-l atingi dar și al stilului de 

viață dorit, respectiv cum ti-ar place sa traiesti. Dezvoltarea abilităţii de a alege raţional un scop 
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ocupaţional dintre mai multe scopuri ocupaţionale posibile şi orientarea resurselor proprii către 

acest scop pentru a-l face funcţional, posibil de implementat şi în cele din urmă o decizie eficientă 

dovedită, este o tinta extrem de importanta a orientarii in cariera.  

 În funcție de abilităţi, interese, caracteristici personale, valori şi stilul de viaţă dorit, nivelul 

educaţional pe care dorești să-l atingi, dar şi alte nevoi şi aşteptări, împreună cu profesorii 

consilieri, profesorul diriginte și părinții voștri, veți alege opţiunea ocupaţională cel mai bine 

susţinută pentru voi în momentul prezent.  

 Astfel  întreg procesul parcurs va face parte dintr-un plan de carieră viabil, cu șanse de 

reușită, pentru că exprimă cel mai bine interesele și personalitatea ta. 

 

 Formularea unui plan de acțiune înseamnă transformarea deciziei în scop.  

 Care este obiectivul meu? 

 Ce pot să fac pentru a-mi atinge obiectivul? 

 De ce am nevoie? 

 Care sunt pașii concreți pe care îi am de parcurs? 

 Scopul meu este….. 

 Ce să fac? 

 Când? 

  

 Activităţile de planificare a carierei continua cu abilitarea în strategii de marketing 

personal. Este important să realizezi profilul tău psiho-profesional: prin testele şi chestionarele de 

autocunoaştere şi evaluare, conceperea proiectului vocaţional sau profesional, informare privind 

posibilităţile educaţionale şi piaţa muncii, alcătuirea planului de studii sau de cariera, realizarea 

portofoliului personal (redactarea CV-ului, redactarea scrisorii de intenţie, obţinerea  

recomandărilor,  ilustrarea tuturor proiectelor realizate până în prezent, simularea interviului), dar 

şi prin participarea  la exerciţiile şi jocurile de rol efectuate la orele sau sesiunile de consiliere și 

orientare în carieră. 

  

  

 Dragi elevi, portofoliul privind cariera este 

foarte important, dacă este bine realizat el devine un 

instrument personal, de dezvoltare, care vă ajută să vă 

planificați cariera.  

 Pe lângă informaţii despre sine (Cine sunt? 

Cum sunt? La ce mă pricep? Ce ştiu să fac mai bine? 

Ce imi place sa fac?) consilierea vocaţională 

contribuie la conturarea scopurilor, idealurilor, 

viselor proprii (Ce este important pentru mine? Ce vreau? Ce urmăresc?) şi a identificării 

planului de acţiune, a paşilor de urmat pentru a obţine ceea ce vă doriți  (Cum ajung acolo? 

Care sunt etapele? Ce e de făcut? Cine mă poate ajuta cu acest plan? Ce am facut deja? Cum mă 

descurc? Unde mă aflu acum şi ce mai am de făcut? ) şi la cunoașterea punctele ancoră pe care 

vă puteți sprijini în implementarea acestui plan de acţiune privind cariera.   
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„Pașii mei în cariera” 
 

                        

  

 

 

 

 

“Nu există vânt favorabil pentru cel care nu ştie spre ce port se îndreaptă” 
                                                                                                                                  Seneca 

 

Dragi elevi, 

Vă invităm să participați la jocul “Hârtia în bătaia vântului”. Avem nevoie de 3 elevi voluntari 

care vor primi o bucată de hârtie, anticipând intâi unde va cădea aceasta după ce va fi lăsată liberă. 

Se observă că rareori coincide locul anticipat cu cel în care aterizează hârtia. 

Apoi, se încearcă direcţionarea hârtiei prin orice mijloace, către un loc ales. 

  -Se subliniază diferenţele dintre cele două situaţii. 

- Se concluzionează ca, daca nu ne stabilim nimic pentru viitorul apropiat sau îndepărtat, există 

riscul să fim purtaţi în direcții nedorite de “vânt”. 

Adu-ți aminte în fiecare moment al zilei care sunt visurile tale și vei străluci! 

 

Desfăşurarea activităţii 

Momentul 1-  Casa carierei   

În demersul tău în orientarea carierei, te invităm să desenezi pe o coală A4  „Casa Carierei” 

(anexa 1) particularizând semnificația componentelor casei, astfel: 

1. Fundația casei : persoane care te pot ajuta; 

2. Pereții: calități care te recomandă pentru acea meserie; 

3. Ușa: studii necesare pentru a ajunge ceea ce îți dorești;    

4. Acoperișul: cariera, profesia pe care ți-o dorești. 

 

Momentul 2 -Miturile carierei 

Îți propunem unele mituri despre carieră, iar ce ai tu de făcut este să te poziționezi pro sau 

contra.(Anexa nr.2- Miturile carierei) 
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Momentul de reflecţie:  

Îți propunem vizionarea discursului lui Steve Jobs referitor la importanța cunoașterii de sine 

(intereselor profesionale) și a construirii unei cariere ținând cont de rezultatetele autocunoașterii. 

https://www.youtube.com/watch?v=HuBUfdoJdTc 

 

Anexa nr. 1 

Desenează o „Casă a Carierei” specificând elementele componente ale unei cariere de succes– 

persoane care ne pot ajuta, calități care recomandă pentru acea meserie, studii necesare pentru a 

ajunge ceea ce îți dorești, meseria la care aspiri. 

 

Anexa nr. 2 

Mituri despre carieră: 

1. Există o singură profesie/ ocupație care mi se potrivește. 

            FALS: Orice individ are diverse abilități, interese, valori. Nici una nu va 

exploata întregul potențial, dar bineînțeles că vor exista unele mai potrivite 

decât altele. Important este să fii convins că ai decis în cunoștință de cauză și 

că interesele, abilitațile și valorile tale se încadrează în cerințele ocupației 

alese. 

2. Părinții, un test sau un expert știu mai bine decat mine ce ar trebui să fac. 

FALS: Într-adevăr, părinții, testele, consilierii te pot ajuta să te cunoști mai bine 

și te pot îndruma, dar nu uita că decizia îți aparține. Pentru aceasta trebuie să dai 

dovadă de încredere în capacitatea ta de a lua decizii legate de viitorul tău. 

 

3. Toată lumea trebuie să aibă succes în carieră chiar dacă aceasta înseamnă să facă lucruri 

care nu îi interesează. 

FALS: Este foarte important ca profesia sau ocupația pe care o ai să iți placă, să o 

faci cu plăcere. În caz contrar, să știi că ești aproape de eșec în carieră. Trebuie să 

analizezi ce înseamnă succes pentru tine: bani, putere, statut, faimă. Uneori poți 

atinge toate aceste repere și totuși să nu fii mulțumit de cariera ta. 

4. Profesia mea trebuie sa fie ideală, să îmi satisfacă toate dorințele si 

nevoile.FALS: Fii realist! Orice profesie are aspecte pozitive și 

aspecte negative. Este important să îți alegi profesia care îți satisface 

https://www.youtube.com/watch?v=HuBUfdoJdTc
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cele mai multe nevoi, interese și contribuie la dezvoltarea aptitudinilor tale. 

 

5. Oamenii fie au succes în carieră, fie eșuează total. 

FALS: Învață să îți evaluezi cariera în termeni relativi și nu în termeni de “totul sau nimic”. De 

cele mai multe ori, eșecurile sunt cele din care învățăm cel mai mult, cele care reprezintă sămânța 

viitoarelor succese. 

6. Nimeni altcineva nu este indecis.  

FALS: Majoritatea tinerilor sunt indeciși raportat la ce fel de muncă vor presta. Nu e nimic rău în 

a fi indecis, atâta timp cât te preocupi să strângi informațiile da care ai nevoie pentru a alege la 

timpul potrivit. 

 

„Să vă vorbdsc ddsprd mind și să vă cunosc pe voi” 
 

Noţiunea de carieră a primit de-a lungul timpului mai multe definiţii. Aceasta a fost privită 

fie ca reprezentând „ascensiunea unei persoane în cadrul structurii ierarhice a unei organizaţii“, 

 fie ca fiind „traseul profesional  parcurs de o  persoană prin învăţare, perfecţionare, experienţă 

şi muncă“. 

  Atunci când vorbim despre carieră trebuie să avem în vedere contribuţia individului la 

propria dezvoltare profesională, dar și contribuţia organizaţiilor în care acesta evoluează cum ar 

fi familie, școală, grup de prieteni, grupuri sportive sau de voluntariat și nu în ultimul rând 

locurile de muncă. Pentru a înţelege exact ce reprezintă noţiunea de carieră trebuie să ţinem cont 

în primul rând de faptul că aceasta reprezintă un proces dinamic în timp axat pe două dimensiuni: 

• cariera internă privită subiectiv la nivel individual; 

• cariera externă privită de organizaţie într-un mod obiectiv. 

  Indiferent de definiţiile sub care este privită cariera trebuie să fie în permanenţă asociată 

unor termeni pozitivi cum sunt progresul, dezvoltarea, promovarea şi avansarea. 

 

1. Exercițiu de spargere a gheții -  “Să ne măsurăm”  

Dragi elevi, vă invităm să participați la un exercițiu de energizare prin care vă solicităm să 

vă aliniați (în liniște, fără a vorbi) pe un șir după diverse criterii: înălțime, lungimea părului, 

mărimea încălțămintei, zodie, etc.  
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Noi oamenii avem tendința să ne evaluăm și să ne grupăm după diferite criterii. Voi la 

școală ce criterii folosiți? Ce puteți învăța din acest exercițiu? 

În funcție de criteriile după care îi evaluăm pe ceilați, noi ne stabilim și tipul de relație pe 

care îl avem cu ei. Astfel, dacă îi apreciem, de exemplu, pe colegi ca fiind buni sau răi, deștepți 

ori ba, silitori sau leneși ne vom apropia de ei sau dimpotrivă îi vom respinge. Pentru a stabili 

relații armonioase cu colegii este important să îi cunoaștem în diferite ipostaze ca să putem să îi 

apreciem și după alte criterii decât cele legate de școală. 

 

2. “Brandul personal” 

 

Brandul personal transmite un mesaj clar și consistent despre tine  și despre ce ai tu de 

oferit. 

„Fiecare om se prezintă în fața celorlalți. Ați observat, probabil, tricouri pe care găsim 

diferite desene, cuvinte, atât în față, cât și pe spate. Partea din față, desigur, este destinată de a fi 

citită. Cu alte cuvinte, reprezintă „Eul social” al persoanei. Iar partea din spate este „Eul ascuns”, 

partea personalității voastre ascunse de ceilalți oameni. Acum, fiecare își va face propriul său 

tricou cu mesaj. În partea din față a tricoului vă expuneți acele atribute cu care vreți să fiți 

cunoscuți, iar pe partea din spate veți construi personalitatea voastră așa cum este în realitate, dar 

ascunsă de ceilalți. Aveți la dispozitie reviste, ziare din care puteți să decupați acele simboluri care 

vă reprezintă. Utilizați desene, simboluri, cuvinte, diferite culori pentru a reda  ce vreți să 

expuneți.  

În continuare fiecare, pe rând, își expune tricoul întregului grup. Iar ceilalți membri pot 

oferi imediat feedback, punând întrebări.  

 

3. “Eu... cine sunt eu?”  

Notează pe o foaie cel puțin 10 de răspunsuri la întrebarea ”Cine sunt eu?„ (cum sunt eu, ce 

pot eu?) folosind  caracteristici (aptitudini, trăsături, interese, emoții etc.) care te reprezintă. 

Fiecare propoziție trebuie să o înceapă cu cuvântul „Eu...”.  

La finele caracterizării personale veți fi împărțiți în grupuri mici și fiecare va citi răspunsurile 

sale.  

 

4. Exercițiul de încheiere "Mulțumesc"   

Astăzi vom încerca să le mulțumim oamenilor care ne ajută în devenirea noastră. Pentru asta, 

fiecare dintre voi se va gândi la un coleg căruia simte că ar dori să îi ofere un mulțumesc astăzi și 
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pe o foaie de hârtie, va scrie numele persoanei și pentru ce îi mulțumește. Spre exemplu, 

“Mulțumesc pentru că m-ai ascultat“, “Mulțumesc că mi-ai  explicat problema“, etc. 

Pe un perete al clasei se vor afișa aceste mesaje care sunt o sursă de creștere a încrederii în 

sine pentru  persoanelor menționate, dar și pentru clasă ca întreg orientând-o spre aprecieri și 

valorizări. 

 

Poate te aştepţi la o reţetă magică pentru ca succesul să fie al tău! 

Succesul se reduce la strategie şi acţiune pe termen lung! 

Aveţi încredere în voi şi veţi reuşi ! 

 

CUNOAŞTE MENIUL SUCCESULUI! 

Magia încrederii în forţele tale şi puterea de a învăţa, de a încerca, de a reuşi, te va însoţi 

pe tot parcursul traseului şcolar pe care urmează să îl alegi! Activează-ţi Credinţa şi Puterea; cu 

ajutorul lor vei găsi modalităţi de a-ţi spori curajul şi determinarea în tot ceea ce faci şi poţi 

oferi!                                       

Ori de câte ori vei simţi că dificultăţile sunt prea mari şi că drumul 

devine anevoios, nu uita de următoarea REŢETĂ: o felie mare de voinţă, plus 

alte câteva de optimism şi bucurie, cu o garnitură alături de muncă şi seriozitate, 

aşezate pe un platou colorat al stimei de sine, presărate cu creativitate, 

autodisciplină şi iniţiativă, coapte uşor la focul toleranţei şi colegialităţii, toate 

acestea îţi vor oferi recunoaşterea şi succesul pe care ţi-l doreşti. 

Evoluția carierei tale se desfășoară pe tot parcursul vieții și indiferent în ce moment al carierei 

tale te afli, este necesar să te evaluezi frecvent deoarece, pe măsură ce lumea se schimbă și devine 

mai complexă și noi ne schimbăm. Autoevaluarea și reflecția ne păstrează vie comprehensiunea 

propriei persoane și ne ajută să ne dezvoltăm abilități care să ne pregătească pentru dinamica 

pieței muncii. 

Viitorul este plin de posibilități, iar ceea ce tu aduci în cariera ta este o combinație între 

caracteristici personale, educație și experiență. De-a lungul timpului, deciziile pe care le iei cu 

privire la cariera ta se schimbă, la fel cum se schimbă interesele, valorile și experiențele tale. 

Păstrează-ți mintea deschisă pentru noi idei și oportunități. Transformă-ți dorințele în stele. 

Strălucește cu ele! 
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Harta carierei 
 

Vă propun exerciţiul “Harta carierei” pentru a vă răspunde la această întrebare.  

 Ce îmi place să fac?  

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista opțiunilor 

profesionale: 

 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

3. Cine sunt eu? 

4. Ce știu să fac? 
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Analizează ”Harta carierei” cu drumurile posibile, gândește-te la cum ești, ce îți place să faci și ce 

știi să faci în acest moment; încearcă să identifici unde duc ”drumurile” și care ar putea fi 

”destinația” carierei tale. 

Completează una sau două ”destinații” posibile, exprimate sub forma unor opțiuni profesionale. 

În ”călătoria” ta vei întîlni mulți factori care te pot influența în alegerea unui viitor strălucit. 

Profesia care ţi se potriveşte cel mai bine va avea cele mai multe susţineri prin răspunsuri 

argumentate în cele trei zone ale hărţii. Asta înseamnă că vei merge la servici cu drag, că nu vei 

şti când trec cele 8 ore de program, că vei fi eficient şi productiv, că vei fi apreciat şi solicitat 

pentru munca ta şi, nu în ultimul rând, bine plătit. 

 

 caracteristici ale oamenilor încrezători 
 

1. Oamenii încrezători spun ce cred și ce vor 

Își respectă opiniile și nu le plasează mai prejos de opiniile celor din jur. Astfel, vocea lor este 

mereu auzită și are un impact real atât la job, cât și în viața personală.  

Nu tac, formulându-și argumentele în gând după ce s-a încheiat discuția, ci acționează pe 

moment, știind că au dreptul să se exprime asertiv.  Pe lângă asta, nu le este teamă nici să ceară 

ajutor. Dacă au nevoie de încă o opinie, apelează cu încredere le ceilalți fără să creadă că asta îi 

face să pară slabi.  Știu că vulnerabilitatea are puterea ei și că oricine interpretează asta într-un 

mod negativ mai are de lucrat la capitolul maturitate.  

2. Oamenii încrezători iau decizii de care nu se îndoiesc 

Odată ce fac o alegere, o urmează până în pânzele albe cu o energie și o tenacitate de invidiat.  

Acesta este și unul dintre factorii care le asigură succesul în viață. Nu se îndoiesc de deciziile pe 

care le iau, ci și le asumă.  Prin urmare, în loc să piardă timpul cu gânduri precum "Oare am 

făcut ce trebuia?" sau "Cum era dacă procedam altfel?", ei pășesc într-o singură direcție și merg 

direct la țintă. 

3. Oamenii încrezători construiesc relații sincere și părăsesc relațiile nesănătoase  

Își cunosc adevărata valoare și nu lasă alte persoane să-i desconsidere sau să-i pună la pământ.  

Încep relațiile pe un picior egal și țin morțiș să păstreze acest echilibru de la început până la 

sfârșit, în orice activitate și orice context.  Nu sunt martiri, nu fac mii de compromisuri și lasă 
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totul de la ei și nu închid ochii la abuzuri și nedreptăți.  Când văd că dinamica în relație nu e 

corectă și că balanța înclină grav în defavoarea lor, sunt capabili să ia măsuri și, în caz major, să 

încheie relația.  Știu că sunt mai bine pe cont propriu decât cu persoane care nu-i respectă și care 

nu-i apreciază pentru ceea ce sunt.  

4. Oamenii încrezători au așteptări realiste și nu sunt foarte critici cu ei înșiși  

Încep noi proiecte cu o minte deschisă și nu cred din start că orice efort este sortit eșecului.  Sunt 

conștienți că unele inițiative s-ar putea să eșueze și că unele au șanse de reușită și pleacă din start 

cu această mentalitate.  ATENȚIE: nu bat spre narcisism și nu se supraevaluează. Doar își 

privesc situația printr-o lentilă realistă, care le reflectă mai degrabă speranța decât fricile.  

Atunci când eșuează, nu devin atât de descurajați încât să nu mai încerce nimic niciodată. Nu 

internalizează eșecul și nu-i atribuie proporții colosale.  Doar evaluează ce a mers bine și ce nu, 

ca să încerce mai bine data viitoare.  Știu că lumea e plină de critici și de negativitate și nu văd 

niciun scop în a mai alimenta gaura asta  neagră care curmă atâtea vise.  

5. Oamenii încrezători gestionează stresul și eșecurile mai ușor  

De-a lungul anilor au învățat că viața e mai degrabă un roller coaster decât o cursă lină din 

punctul A în puctul Z.  Știu că uneori vor fi stresați și abătuți și știu că incertitudinea și 

schimbarea sunt la ordinea zilei. Tocmai asta le permite să fie într-un echilibru dinamic, pe care 

îl reglează în funcție de context și de situație.  Încrederea în ei le oferă o certitudine rară și atât 

de vitală în viața unui om: acea voce care te asigură constant că deși e greu, odată și odată tot vei 

reuși.  Da, azi ești stresat. Și poate situația e de așa natură încât stresul să continue toată 

săptămâna. Însă vocea le spune că pot face față oricărei situații, ca un stabilopod de la țărmul 

mării care înfruntă stoic orice val. 

Avantajele pe care oamenii încrezători le au în viață nu se opresc aici.  Se întind în toate ariile 

din viață și au ramificații vaste, precum crengile unui arbore strașnic și bătrân.  

Cele 5 trăsături influențează viața oricărei persoane și pentru că au un impact direct asupra 

fericirii, sănătății și succesului de care ne putem bucura. 
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MINDSET-uri CARE TE POT CONDUCE SPRE UN VIITOR STRĂLUCIT 

 

1. Ai încredere în potenţialul nelimitat aflat în tine - acesta este primul pas către  reuşită! 

2. Succesul stă la îndemâna oricui deschide uşile - nu e nevoie decât de cheile potrivite, iar 

ele se află deja în tine! 

3. Cunoaşterea nu este un lucru primejdios. Ignoranţa nu este o fericire, îndrăzneşte să-ţi 

explorezi mintea! 

4. Atitudinea este mai importantă decât inteligenţa şi decât faptele! 

5. Poţi face ceea ce vrei să faci atunci când crezi că poţi - abia atunci vei vedea că ai dreptate! 

6. Orice criză creează noi oportunităţi! 

7. De felul în care întâmpini schimbarea creată de situaţiile de criză depinde succesul sau 

eşecul tău! 

8. Consideră fiecare obstacol ca o treaptă către succes. Utilizează obstacolele pentru a deveni 

mai puternic, nu pentru a te simţi mai slab! 

9. Nimic nu te poate abate de la a obţine ceea ce vrei atunci când ceea ce faci te absoarbe 

total! 

10. Dacă motivaţia e greşită, nici un rezultat nu poate fi corect! 

11. Fă ceea ce ai avea curaj să faci dacă ai şti că este imposibil să dai greş! 

12. Propria ta dorinţă de a fi, a face şi a avea este medicamentul cel mai puternic din lume! 

13. Toate marile realizări sunt rezultatul unui şir de mici realizări! 

14. Investeşte doar unu la sută din durata unei zile în propria ta dezvoltare şi restul de nouăzeci 

şi nouă la sută va culege beneficiile! 

15. Perseverenţa de care dai dovadă este direct proporţională cu încrederea pe care o ai în tine 

însuţi. Fii încrezător, fii perseverent, fii învingător! 

16. Cu cât eşti mai pregătit să ai încredere în tine însuţi şi să urmezi îndrumările tale lăuntrice, 

cu atât mai multe vei primi. Rostul tău este să fii tu însuţi şi să faci ceea ce îţi place cu 

adevărat! 

17. Nu-ţi pierde timpul „raţionând asupra motivelor pentru care nu poţi face ceva!”, când ai 

posibilitatea să descoperi că Poţi! 

18. Exersează, exersează şi iar exersează. Puţinul realizat în fiecare zi se adună şi, pas cu pas, 

îţi construieşti obişnuinţa de a obţine succesul! 

19. Din momentul în care vei înţelege că eşti capabil să te înalţi, te vei înălţa într-adevăr! 

20. Consideră-te întotdeauna persoana care vrei într-adevăr să fii. Încetează să te mai consideri 

un om care nu este capabil să realizeze nimic spectaculos. Nu te mărgini să doreşti: 

acţionează! 

21. Caută mereu să devii mai bun şi vei vedea că lumea din jurul tău se va schimba în bine. 

Începe chiar de astăzi să accepţi provocarea Vieţii! 
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“Mâine începe azi, sau despre alegerea unei profesii” 
 

 

Alegerea unei profesii adecvate presupune cunoașterea (conștientizarea) intereselor, abilităților, 

competențelor profesionale. 

 Liceul formează cultura generală, iar studiile superioare specializează. 

Ceea ce în copilărie era doar o pasiune, poate deveni o vocație, o carieră profesională de succes, 

dacă este cultivată metodic. 

Dicționar:  

 funcție - activitatea desfășurată de o persoană într-o ierarhie de conducere 

 meseria- complexul de cunoștințe obținute prin școlarizare și practică, necesare pentru 

executarea unor anumite sarcini profesionale 

 ocupația- activitate utilă, exercitată la un loc de muncă, sursa de existență pentru o 

persoană activă într-o societate economic sau socială 

 profesia- calificare (specialitate) obținută de o persoană prin studii. 

 

Pentru a lua o decizie pentru carieră ar fi de ajutor să explorezi meseriile din 
familia ta, precum și calitățile tale. 
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Momentul 1 

Creionează conturul mâinii tale pe o foaie de hârtie, decupează forma și scrie pe palmă 

câteva idei de tipul: „Eu sunt...”, iar pe spațiul liber al degetelor continuă fraza cu 5 caracteristici. 

De exemplu: ”Eu sunt… "calm, răbdator, energic, empatic, hotărât. 

                                                                             

Momentul 2 

 

Realizează arborele profesional al familiei tale: 

………………………………….Străbunicii……………………………………………. 

(meseria / profesia)                     (meseria / profesia)                    

Bunicul………………    Bunicul……………….. 

Bunica………………                                     Bunica……………….. 

Tata……………… …                                    Mama………………. 

Unchi………………..                                     Unchi………………….. 

Mătuși………………                                      Mătuși…………………… 

 

Momentul  3                                                                          

Realizează un interviu cu unul dintre membrii familiei tale: 

 

Prenume:……………… 

Grad de rudenie……… 

-De ce ți-ai ales această meserie?                                                                        

-Cine te-a influențat în alegere?                                                                
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-Ce rol a jucat pasiunea în alegerea profesiei?                                   

-Consideri că este o meserie grea sau ușoară?                                               

-Ce abilitați trebuie să ai pentru a exersa această meserie? 

-Cum te-ai perfecționat de-a lungul timpului? 

-Dacă ți-ai alege acum profesia, care ar fi? 

 

 

Momentul 4                      

Citiți în ziar următorul anunț: 

“Se caută persoană cu studii de specialitate, energică, motivată, și comunicativă. Cunoștințele 

de calculator si de limbă engleză sunt obligatorii, iar experiența în domeniul financiar constituie 

un avantaj.” 

a) Ce abilități sunt vizate? 

b) Ce competențe sunt necesare? 

c) Ce șanse crezi că ai avea? 

 

 

Momentul 5 

 

Susține un monolog în fața colegilor  pe una din următoarele teme: 

-O meserie de invidiat; 

-Meseria brațară de aur; 

-Prejudecăți privind unele meserii. 

 

 

 

 

 Ce ați aflat nou despre unele meserii? 

 Despre care meserii ați dori să aflați mai multe informații? 

 Care dintre meseriile prezentate credeți că vi s-ar potrivi? 
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“Cum să td transeormi în pdrsoana card îţi dordşti să eii?” 
 

Ice-breaking: ”Semaforul emoţiilor”  

Îți propunem o listă de cuvinte :nota zece, învăţare, nota 4, profesor, evaluare, test, vacanță, 
tema pentru acasă.  În funcţie de ceea ce simți când auzi fiecare cuvânt, va trebui să ridici 
cartonaşele colorate, verde pentru starea afectivă pozitivă, galben pentru neutru, roşu pentru 
starea afectivă negativă. 

Se reprezintă pe tablă relaţia dintre motivaţie şi performanţă şi li se cere să situeze cazurile pe 
care le-au analizat pe această schemă. Veți da exemple de situaţii de supra motivare, sub 
motivare şi motivaţie optimă pe care le-ați experimentat  
 

Fişa de lucru “Motivaţie şi performanţă”  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fişa de lucru 
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”CARIERA” 2021- MATERIALE PENTRU ELEVI 

26 

”Eu în viitor” 
 

 

Exercițiu de icebreaking:  

„Soţul a venit acasă de la serviciu şi a descoperit că 

soţia sa a redecorat casa(a schimbat culoarea pereților, 

mobila, covoarele, etc.). „  

Ce profesii au cei care au ajutat-o pe soţie să facă toate 

aceste schimbări? 

  

 „Numeşte meserii care încep cu litera A . Numeşte meserii care se termină cu R.”etc  

”Tatăl lui Mihai are o meserie care începe cu A şi se termină cu T. Ghiceşte meseria”. 

 

Activitatea nr. 1 

Moment 1 

 Imaginează-ți că tocmai ai câștigat o excursie spre o 

destinație exotică mult dorită și te-ai îmbarcat într-un avion spre a 

călători spre această frumoasă vacanță. 

În bagajele tale se regăsesc 10 geamantane, fiecare căntărind 2 kg.(Anexa 1) pe care o 

putem face și pe o foaie flipchart). Te afli în avion alături de alți pasageri, așezat în scaun langă 

ferestră. Ești liniștit și totodata entuziasmat, oarecum nerăbdător dar foarte hotărât să te bucuri de 

fiecare moment al călătoriei. Avionul decolează fară profleme și astfel te bucuri de priveliștea 

încântătoare a panoramei. Căpitanul vă urează ”Drum bun!” 

 După 2 ore de zbor liniștit, aproape de destinație, începe o furtună și din cauza 

turbulențelor căpitanul vă anunță că avionul este prea greu și toți pasagerii sunt nevoiți să renunțe 

la unul din bagaje pentru a rezista furtunii.  

1. Aruncă un bagaj! Care este acest bagaj? Ce simți când știi că nu vei mai avea 

niciodată acel bagaj? 

Însă situația nu se îmbunătățește și unul din motoarele avionului cedează astfel că 

căpitanul vă cere de data aceasta să mai aruncați alte 3 bagaje. 

2. Aruncă 3 bagaje! Care sunt acestea? Ce simți când știi că nu vei mai avea niciodată 

acele lucruri? Dacă ai fi putut arunca doar 2 bagaje pe care l-ai fi păstrat din cele 3? De ce? 

Turbulențele continuă și furtuna nu se termină. Căpitanul constată că nu este suficient și 

pericolul nu a trecut, prin urmare vă roagă din nou să mai aruncați încă 2 bagaje și totodată vă 

roagă să vă păstrați calmul. 

3. Aruncă alte 2 bagaje! Care sunt aceste bagaje la care vei renunța? Ce te-a făcut să le 

alegi pe acestea? 

Tensiunea e mare și panica s-a instalat, capitanul încearcă să vă liniștească spunându-vă 

că situația este sub control dar avionul e dificil să zboare și solicită alte doua bagaje să aruncați. 
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4. Aruncă alte 2 bagaje! Care sunt aceste bagaje la care vei renunța? Ce te-a făcut să le 

alegi pe acestea? 

Iată că în sfărșit căpitanul anunță că furtuna s-a potolit și peste o jumătate de oră veți 

ateriza la destinație. Vă mulțumește pentru colaborare și vă urează vacanță plăcută! 

Răsufli ușurat și te liniștești, observi însă că ai mai rămas doar cu 2 dintre bagaje. 

5. Care sunt bagajele care ți-au mai rămas?  

Sunt acestea cele mai importante pentru tine, sau au rămas datorită unor alegeri făcute în 

grabă? 

 Care a fost momentul cel mai greu și de ce? 

 Ce simți când te gândești la tot ce era în bagajele pe care le-ai aruncat? 

 Ce simți când te gândești la tot ce e în bagajele care ți-au rămas? 

 Crezi că te vor ajuta aceste doua dorințe în reușita ta în carieră? 

 

 

Moment 2  

În continuare vom consulta fiecare - Lista ocupaţiilor în ordine alfabetică de pe siturile 

http://www.go.ise.ro/abecedni/abecedni.htm 

http://www.cjraetm.ro/index.php/en/profile-ocupationale#p 

 

 

 

 

 

Anexa 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.go.ise.ro/abecedni/abecedni.htm
http://www.cjraetm.ro/index.php/en/profile-ocupationale#p
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Cufărul viitorului 

 

Dragul meu elev, 

 

Eu sunt TU din viitor și îți prezint cufărul succesului; alege trei lucruri 

importante pentru tine care să te ajute să ai un viitor profesional strălucit 
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Fiecare din noi are o forţă interioară incredibilă. Ştii că eşti capabil 

de lucruri la care alţii doar visează. Ştii că eşti un diamant neşlefuit, 

care aşteaptă să-şi arate strălucirea lumii întregi! Viata ţi-o creezi tu 

singur! Nu aştepta să se producă o minune şi tu să te trezeşti că 

trăieşti viaţa mult dorită! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai nevoie de ACŢIUNE şi PERSEVERENŢA! 

De o DORINŢĂ IMENSĂ! 

Dar, cel mai important, ai nevoie de tine însuţi. Acesta este primul 

pas: CUNOAŞTEREA DE SINE! 

 

URMEAZĂ-ȚI VISUL! 
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Decizia în carieră 
 

 
Planificarea carierei implică 

demersuri precum: orientarea şcolară, 

orientarea profesională, consilierea pentru 

carieră. 

Alegerea profesiei este un moment 

important în viaţa fiecăruia, constituind una 

din premisele inserţiei sociale şi are loc într-

un context mai larg în care sunt implicaţi factori de natură personală, educaţională, 

economică, contextuală. 

Cariera este ansamblul rolurilor profesionale performante de-a lungul vieţii 

active a căror succesiune poate urma traiectorii diferite în timp. Traiectoria în carieră 

depinde nu numai de resursele acţionale ale persoanei la începutul carierei şi pe 

parcursul ei, ci şi de oportunităţi şi, mai ales, de modul în care individul are obiective de 

carieră clare şi este capabil să se folosească de aceste oportunităţi pentru a le atinge. 

Decizia de carieră  reprezintă un proces de selecţie a unei alternative de    

carieră din variantele disponibile la un moment dat. Aceasta se referă, pe de o parte, la 

decizia ce trebuie luată şi, pe de altă parte, la procesul decizional. 

Decizia de cariera se referă la: 

    - alegerea scolii şi a profilului de studiu 

    - alegerea unei profesii 

    - alegerea traseului educaţional 

    - alegerea unor modalităţi de formare a competenţelor profesionale 

Procesul decizional presupune parcurgerea unui traseu alcătuit din mai multe etape 

posibile: 

-definirea deciziei şi identificarea alternativelor (“Trebuie să iau o decizie”, “Trebuie să 

identific alternativele posibile”); 

- explorarea şi evaluarea alternativelor existente (“Care dintre opţiuni corespund 

valorilor şi stilului de viaţă dorit?”); 
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- planul de carieră (“Cum pun în practică decizia luată?”) 

-implementarea deciziei (“Trebuie să aplic planul stabilit”) 

- reevaluarea deciziei (“Am ales bine?”) 

Decizia de carieră stă  sub influenţa unor factori , fie psihosociali (familia, 

şcoala, grupul de prieteni, cererea pieţei forţei de muncă, “moda profesiunilor”, 

prejudecăţile legate de unele profesiuni, fie individuali (nivelul intelectual, aptitudinile, 

motivaţia, trăsăturile dominante de personalitate) 

Familia este unul dintre cei mai importanţi factori în orientarea carierei şi 

cauzele acestei influenţe accentuate sunt : 

1. Familia este cea care optează pentru anumite şcoli, care îngrădesc mai mult sau 

mai putin posibilităţile copiilor. 

2. Atitudinea, stilul educativ al părinţilor influenţează încrederea în sine, direcţia şi 

măsura ambiţiilor. 

3. Părinţii sunt cei care transmit expectanţele, aşteptările sociale adecvate poziţiei 

lor sociale. 

4. Statutul socio-economic joacă un rol important în opţiunea vocaţională a 

adolescentului, tânărului, chiar dacă se încearcă egalizarea şanselor. 

Posibilităţile de influenţă ale părinţilor sunt variate şi se pot concretiza în: discuţii pe 

tema alegerii carierei cu scopul de ale cunoaşte punctul de vedere, temerile, ezitările, 

succesele; oferirea de sugestii, dar fără impunerea punctului de vedere; discuţii cu 

profesorii; încurajări permanente; informarea în legătură cu ofertele de muncă, etc. 

Şcoala este considerată un factor principal 

în orientarea carierei 

 Sistemul de învăţământ, prin structura lui 

(tipuri de şcoli, profile, nr. de locuri etc.) 

determină cadrul în care se realizează 

orientarea profesională. 

 Procesul instructiv-educativ poate avea o 

contribuţie însemnată în egalizarea 

şanselor, dezvoltă diferitele aptitudini, stimulează interesul, furnizează o serie de 

informaţii despre profesiuni, etc. 

 Totodată şcoala participă în mod direct la activitatea de orientare a carierei 
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Grupul de prieteni, grupul de referinţă influenţează opţiunea vocaţională 

mai ales prin evaluarea diferitelor tipuri de profesiuni, respectiv a diferitelor imagini de 

viitor prin prisma normelor culturale şi a sistemului de valori proprii tinerilor. 

Cererea pieţei forţei de muncă limitează şi direcţionează opţiunile vocaţionale 

ale tinerilor. Lipsa sau limitarea unor posibilităţi poate deveni o sursă de frustrare, poate 

genera decepţii. 

“Moda profesiunilor” şi prejudecăţile legate de unele profesiuni determină 

într-o anumită măsură alegerea unei cariere. Aceste fenomene au efecte negative asupra 

procesului de orientare a carierei, distorsionând interesele şi opţiunile tinerilor sau ale 

părinţilor. 

Mass-media are o pondere din ce in ce mai mare în informarea tinerilor privind 

dinamica pieţei muncii, mobilitatea profesională, în promovarea unor modele de succes 

în carieră (site-uri specializate, anunţuri în ziare, târguri ale locurilor de muncă, 

emisiuni televizate). 

Aptitudinile speciale pot înlesni orientarea vocaţională, dar identificarea şi 

evaluarea lor necesită o bună autocunoaştere şi informaţii suficiente despre lumea 

carierelor. Lipsa unor aptitudini speciale poate fi apreciata ca o contraindicaţie. Rolul 

aptitudinilor generale în orientarea profesională creşte datorită mobilităţii profesionale 

(sunt utile în mai multe domenii de activitate). 

Motivaţia. Sunt importante mai ales trebuinţele de stimă şi statut şi trebuinţele 

de autorealizare. Acestea motivează orientarea vocaţională, precum şi interesul pentru 

carierele care le pot satisface. La baza intereselor profesionale pot sta şi anumite 

impresii, experienţe personale. Idealurile şi concepţia despre lume şi viaţă influenţează 

şi ele opţiunea vocaţională a tânărului. 

Rezultatele şcolare  po fi criterii de selecţie 

pentru anumite forme de învăţământ, influenţând astfel 

opţiunea profesională. Acest factor are şi o influenţă 

indirectă asupra orientării vocaţionale, pentru că de 

multe ori elevul este apreciat şi apoi orientat doar pe 

baza acestor rezultate. 

Trăsăturile dominante de personalitate. Acest 

factor are un rol deosebit mai ales în realizarea 

identificării cu cariera aleasă, condiţie a succesului 
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profesional. Sunt importante: tipul de temperament,  independenţa, rezistenţa la eşec, 

spiritul de iniţiativă, spiritul de echipă etc 

Alegerea carierei este un proces de cunoaştere, 

dar şi unul afectiv. Factorul esenţial îl constituie 

motivaţia, oportunităţi de promovare sau sfera de 

relaţii ce se poate genera la jobul respectiv.  

Fiecare persoană are o înclinație naturală către un anumit domeniu. Dacă 

descoperi la ce te pricepi cel mai bine, care sunt trăsăturile tale de personalitate și 

abilităţile tale, ai făcut deja primul pas în alegerea carierei potrivite. Luarea unei decizii 

de carieră și stabilirea unui plan de acțiune pentru punerea în practică a deciziei sunt 

pașii următori și cresc șansele de reușită profesională. 

 

                           Cei paşi ai deciziei 

 

 

Decizia alegerii şcolii sau a carierei de urmat este un moment deosebit de 

important în viaţa unui elev. Acesta trebuie îndrumat, informat şi învăţat să ia o 

decizie. Luarea unei decizii, în vederea alegerii domeniului şcolar sau profesional în 

care să activeze, este un proces complex datorită implicaţiilor ulterioare pe care le va 

avea în viaţa sa. 

 

Stimulați elevii să parcurgă acești 7 paşi, în demersul lor decizional! 

 

1. Adunarea informaţiilor; 

 

2. Analizarea informaţiilor; 

 

3. Căutarea alternativelor; 
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4. Stabilirea costurilor (de timp, intelectuale, material-financiare); 

 

5. Analizarea efectelor; 

 

6. Alegerea soluţiei; 

 

 7.  Punerea în practică a soluţiei alese. 
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EXERCIȚII ȘI INSTRUMENTE PENTRU CONSILIEREA 

CARIEREI ELEVILOR 

 

”Sub lupă” 

 

Tema  Sub lupă 

Modulul  Orientare profesională 

Grup țintă/ clasă  a VIII-a  

Scop  Efectuarea unei analize , care să-l ajutepe elev să conştinetizeze asupra 

situaţiei reale, asupra şanselor, asupra unui eventual plan de acţiune în 

vederea luării deciziei privind opţiunile şcolare. 

 

Obiective   Să determine propriile resurse  ; 

 Să exploreze alternativele școlare și profesionale; 

 Să utilizeze obiectivele personale ca suport în luarea deciziei de 

carieră. 

 Să întocmească propriul plan de acțiune. 

Metode  conversaţia euristică, expunerea, exemplul, exerciţiul  

Resurse  fișe de lucru, coli de flip-chart, markere. 

timp: 1 oră 

 

Scenariul activității: 

   Elevii sunt stimulați să ofere un răspuns cât mai sincer la întrebările următoare, grupate 

astfel încât să atingă pași semnificativi în luarea deciziei pentru carieră. 
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1. Determinarea resurselor personale 

- Cine sunt eu? 

- Unde sunt acum? 

- Unde vreau să ajung? 

- Care sunt resursele mele actuale (calităţi, cunoştinţe, abilităţi) pe care mă pot baza? 

2. Explorarea alternativelor 

- Care sunt posibilele căi de acţiune? Câte alternative sunt? 

- Ce voi găsi la capătul drumului? 

- Cât/ce mă costă (timp, efort) să pun în aplicare aceste alternative? 

- De ce cunoştinţe şi abilităţi voi avea nevoie? 

- Care sunt dificultăţile pe care le voi întâmpina? 

- Cine mă susţine? 

- Care e calea optimă pentru mine? 

3. Luarea deciziei şi întocmirea planului de acţiune 

- Care este obiectivul meu? 

- Ce pot să fac pentru a-mi atinge obiectivul? 

- De ce am nevoie? 

- Ce dificultăţi anticipez? 

- Ce pot să fac pentru a le preveni sau minimiza? 

- Care sunt paşii concreţi pe care îi am de parcurs? 

- Ce voi face dacă planul va eşua? 

 

Tips and trikcs: 

 

 

 Pentru a răspunde la întrebările legate de determinarea resurselor personale 

și autocunoaștere, ia în considerare ce poți oferi și ce urmărești ! 

 

 Pentru a răspunde la întrebările legate de explorarea alternativelor  ia în 

considerare posibilitățile accesibile, analizează-ți resursele! 

 

 

 Pentru a răspunde la întrebările legate de luarea deciziei, identifică şi rezolvă 

dilemele personale, stabilește-ți obiective pe termen scurt, mediu și lung! 

 



 

 

”CARIERA” 2021 – MATERIALE PENTRU CADRE DIDACTICE 

38 

 Pentru a răspunde la întrebările legate de întocmirea planului de acțiune,  

anticipează consecinţele, găsește soluţii, fii perseverent! 

 

 

 

”Valorile profesionale” 

 

Tema  Valorile profesionale 

Modulul  Orientare profesională 

Grup țintă/ clasă  a VIII-a  

Scop Identificarea valorilor profesionale ce pot ghida alegerea dumului 

profesional.  

Obiective   Să identifice propriile valori ; 

 Să conştientizeze care sunt principalele valori profesionale; 

 Să realizeze o ierarhie a valorilor profesionale care să îi orienteze 

în decizia de carieră.  

 Să identifice profesii care respectă valorile pe care fiecare elev le-

a clasat pe primele locuri. 

Metode  conversaţia euristică, expunerea, exemplul, exerciţiul  

Resurse  fișe de lucru, coli de flip-chart, markere. 

timp: 1 oră 

 

Scenariul activităților 

1. Valorile personale  

Se realizează o ierarhie a valorilor cu ajutorul exercițiului ”Călătoria cu 

balonul”(Anexa 1). Fiecare elev primește „cutiile cu valori”. Pe măsură ce se citește povestea, 

elevii vor acționa conform etapelor poveștii în alegerea valorilor. 

Ca să te ridici, să pornești în marea aventură trebuie doar să arunci o cutie. Doar așa 

balonul va pluti deasupra tuturor țărilor. Arunc o cutie! 
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Gata! Plutești! Vezi oamenii, casele, grădinile din ce în ce mai mici. Priveliștea de la 

o înălțime atât de mare îți taie răsuflarea. Această senzație este de scurtă durată. Deodată, 

auzi la radio o voce agitată care îți spune: “Te apropii de o zonă cu vânturi foarte puternice. 

Pentru a putea merge mai departe în siguranță, e nevoie să te ridici deasupra vânturilor. 

Pentru aceasta, trebuie să ușurezi balonul cu 6 kg. Aruncă 3 cutii!” 

Stai o clipă și privești cutiile din jurul tău. Oare, de care nu ai nevoie? În sfârșit, alegi 

3 și le arunci. Balonul începe să urce. Vezi cum vânturile trec pe sub balonul tău. Gata, ești 

în siguranță din nou. Privești în jur, atmosfera este clară, vezi munții în depărtare. 

Privești în jos și îți dai seama că ai ajuns deasupra oceanului. Ce superb! Vezi doi 

delfini care sar din apă. În larg, mici, mici de tot se văd vapoare care stârnesc valuri în urma 

lor. Totul pare rupt dintr-o poveste. Parcă nimic rău nu se poate întâmpla. și totuși ... O 

lumină puternică brăzdează cerul și vezi niște nori negri venind repede spre tine. Îți dai 

seama că te afli în mijlocul unei furtuni! Se pornește o ploaie puternică. Auzi aceeași voce 

agitată la radio care îți spune că trebuie să mai arunci 2 cutii. Doar așa balonul va fi 

suficient de ușor ca să poată trece repede prin zona cu furtună și să nu te prăbușești în ocean. 

În grabă, te hotărăști și arunci 2 cutii! 

OK! E bine, ai trecut! E iar liniște. Plutești. 

Și plutești, și plutești! Simți căldura blândă a soarelui. Privești la orașele care se 

întind de jur-împrejur. Ai parcurs mai mult de trei sferturi din drum. A fost frumos, dar parcă 

simți o ușoară bucurie la gândul întoarcerii acasă. Doar mai ai încă 4 cutii cu dorințe pe 

care le vei putea îndeplini de îndată ce vei ajunge. În zare, apare câmpul pe care vei ateriza. 

Vezi și alte baloane și te simți în siguranță. Dar, ce se întâmplă?!? Balonul nu mai merge 

drept. Începe să piardă din înălțime! Verifici în grabă rezervorul cu aer cald. Surpriză!!! 

Acesta este aproape gol. Îți dai seama că balonul trebuie ușurat pentru a putea ateriza. 

Arunci o cutie! 

Nu e suficient! 

O arunci și pe a doua! 

Acum e bine! Balonul plutește și te apropii de locul de aterizare. Oamenii, casele, 

grădinile devin tot mai mari. Ești acasă. Totul este cunoscut. E bine! 

Simți o ușoară zdruncinătură. Gata! Ai ajuns! Ești din nou acasă! Ai călătorit în jurul 

lumii, de-a lungul întregului glob pământesc fără să li se întâmple nimic rău! 

Observi că ți-au mai rămas doar două cutii în coșul balonului.  
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2. Valorile profesionale și profesiile  

Se verifică cu ce valori a rămas fiecare elev. Și se poartă o discuție cu fiecare elev 

având ca repere următoarele întrebări: 

1. Se poate ca în aceste cutii să fie cele mai importante dorințe ale tale? 

2. Care a fost momentul cel mai greu? De ce? 

3. Cât de importante sunt pentru tine cele 2 valori din cutiile care ți-au rămas? 

4. Cum crezi că te vor ajuta aceste 2 valori în reușita în carieră? Care ar fi domeniile 

sau profesiile care promovează valorile pe care tu le ai? 

 

3. Consolidarea abilităților  

Se discută cât de importante li se par aceste valori și cum cred ei că le va influența 

decizia în carieră. 

 

 

Anexa 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Decizia mea” 
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Tema ʺDecizia privind traseul educaţional în contextul 

transformărilor din societatea actuală.ʺ 

Modulul Planificarea carierei 

Grup ţintă/clasă VII-VIII  

Scop Dezvoltarea abilităţlor de explorare şi evaluare realistă a 

caracteristicilor personale relevante pentru alegerea carierei. 

Obiective  Să conştientizeze criteriile de alegere a unei profesii. 

 Să cunoască propriile valori profesionale. 

 Să identifice şi să clasifice, în ordinea importanţei, 
valorile, interesele, abilităţile, scopurile, aspiraţiile şi 

aşteptările de reuşită relevante pentru dezvoltarea 

profesională. 

 Să schiţeze câteva planuri realiste de dezvoltare personală 
care să se plieze pe aspectele analizate. 

 Să identifice ofertele educationale şi de pe piaţa muncii 

compatibile cu variantele de dezvoltare propuse. 

 Să analizeze avantajele inserţiei profesionale ca variante 
de implementare a planurilor de dezvoltare considerate , pe 

criteriile analize SWOT, puncte tari, puncte slabe, 

oportunităţi, obstacole. 

Metode Conversaţia euristică, feed – beck-ul, exerciţiul, analiza swot, 

chestionare. 

Resurse Fişă cu valori profesionale, chestionarul valorilor profesionale, 

fişe de lucru individuale, fişă de lucru analiza SWOT. 

 

- ʺValorile profesionaleʺ (durata 50 minute) 

1. Elevii sunt grupaţi in 6 micro-grupe şi li se prezintă obiectivele activităţii. 

2. Ice breaker: ʺ Ce vă vine în minte atunci când auziţi cuvântul profesie?ʺ 
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3. În grup elevii primesc sarcina de a gândi factorii care pot influenţa alegerea unei 

anumite profesii după care li seprezintă aceşti factori (anexa 1) 

4. Elevilor li se prezintă principalele valori profesionale şi li se distribuie fise de lucru pe 

care le vor completa individual. 

5. După realizare topului, elevii vor aprecia, individual măsura în care viitoarea lor 

profesie răspunde principalelor lor valori (profesionale).  

Se vor discuta rezultatele şi se vor face următoarele precizări: 

- Competenţele legate de autocunoaştere sunt (alături de competenţele de explorare a 

alternativelor profesionale, de abilităţi decizionale şi cele de planificare a carierei) 

esenţiale în alegerea parcursului profesional/educaţional 

- Valorile intrinseci (exprimarea creativă, competenţa profesională, autenticitatea, etc.) 

coexistă cu cele extrinseci (salariu atractiv, prestigiu social etc.). Deci nu este potrivit să le 

gândim în termeni ierarhici cum că valorile intrinseci ar fi mai importante decân cele 

extrinseci. 

6. Activitatea se va finaliza prin prezentarea şi distribuirea chestionarelor privind valorile 

profesionale pe care le vor completa. 

 

Anexa 1  

FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ ALEGEREA CARIEREI 

 Informaţiile despre carieră – ofertele pieţii muncii, miturile legate de carieră, 

oportunităţile de formare, structura locului de muncă. 

 Caracteristicile personale – aptitudinile, interesele şi valorile, stiul de viaţă, stilul 

decizional. 

 Relaţiile semnificative – tradiţiile de familie, planurile legate de relaţiile 

interpersonale – căsătorie, copii, etc., statut socio-economic, planurile personale 

semnificative – părinţi, soţ/soţie, prieteni. 

Valori = convingerile de bază ale persoanelor 

  sunt surse motivaţionale şi ale standardelor individuale de performanţă într-un anumit 

domeniu. 



 

 

”CARIERA” 2021 – MATERIALE PENTRU CADRE DIDACTICE 

43 

  se manifestă în comportament prin evitarea/propensiunea faţă de anumite aspecte 

tangibile (banii) sau intangibile (spiritualitatea). 

 este importantă relaţia dintre valori şi alegerile pe care le facem. 

 

 

Anexa 2   

 

 

Inventarul valorilor profesionale: 

 Varietate                                            

 Independenţă 

 Colegialitate 

 Împlinire 

 Apartenenţă 

 Securitate 

 Putere şi autoritate 

 Echilibru între rolurile deţinute 

 Creativitate                                      

 Stabilitate 

 Risc, senzaţii tari 

 Profit material 

 Ambianţă 

 Statut social                                                                                             

 Dezvoltare socială 

 Competenţă 

 Influenţă asupra celorlalţi 

 Altruism  
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Ierarhia valorilor mele personale 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

Observaţii: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

 

Anexa 3 

 

Chestionarul de mai jos te va ajuta să te cunoşti mai bine în acest sens. 

Pentru aceasta, acordă-ţi note de la 5 la 1, în funcţie de gradul de importanţă pe care îl atribui 

fiecărei caracteristici profesionale, descrisă în întrebările de mai jos: 

5= foarte important 

4= important 

3= mediu ca importanţă 

2= puţin important 

1= neimportant 

 Gradul de importanţă acordat pentru o 

profesie........... 

1. în care trebuie să rezolvi mereu probleme noi ___ 

2. în care să ajuţi pe alţii___ 



 

 

”CARIERA” 2021 – MATERIALE PENTRU CADRE DIDACTICE 

45 

3. în care să obţii salarii mai mari___ 

4. în care munca este foarte variată___ 

5. care presupune foarte multe deplasări, călătorii___ 

6. care contribuie la prestigiul tău___ 

7. în care se cer aptitudini artistice___ 

8. în care se lucrează în echipă___ 

9. care prezintă perspective de dezvoltare personală___ 

10. în care să te poţi realiza aşa cum doreşti___ 

11. în care sălucrezi cu un şefcare să se poarte la fel cu toată lumea şi să acorde acceaşi 

încredere tuturor angajaţilor___ 

12. în care mediul de lucru să fie placut___ 

13. care să dea prilejul de a putea realiza în fiecare seară realizările din timpul zilei___ 

14. în care să îţi poţi exercita autoritatea asupra altora___ 

15. în care să se experimenteze idei şi sugestii noi___ 

16. în care să se creeze unele produse noi___ 

17. în care să primeşti permanent feedback referitor la realizarea sarcinilor___ 

18. în care să aibă măsură în aprecieri şi critici___ 

19. care să fie solicitată şi să ofere numeroase locuri de muncă___ 

20. să-ţi poţi pune în valoare gustul pentru frumos___ 

21. în care să poţi lua decizii importante___ 

22. în care să existe largi posobilităţi de promovare cu mărirea salariului___ 

23. în care gândirea să fie intens solicitată în rezolvarea de probleme noi şi cu soluţii 

nuanţate___ 

24. în care să-ţi poţi pune în valoare aptitudinile de lider___ 

25. care să se desfăşoare în maxime condiţii de siguranţă pentru sănătate___ 

26. în care să-ţi poţi trăi viaţa aşa cum doreşti___ 

27. care să ofere prilejul de a lega prietenii trainice cu colegii de serviciu___ 

28. în care importanţa muncii să poată fi apreciată de alţii___ 

29. care să presupună multă diversitate a sarcinilor de lucru___ 

30. în care să ai sentimentul că îi poţi ajuta pe alţii___ 

31. în care să poţi contribui la bunăstarea altor persoane___ 

32. în care să poţi efectua mai multe activităţi diferite___ 

33. în care să poţi fi admirat de alţii___ 

34. în care să ai relaţii bune cu colegii de serviciu___ 

35. în care să-ţi poţi desfăşura viaţa în modul cel mai plăcut___ 

36. în care să ai prilejul de a lucra într-un mediu corespunzător___ 

37. în care să poţi planifica şi organiza munca altora___ 

38. în care să se facă apel continuu la capacităţile tale intelectuale___ 

39. în care să poţi câştiga suficienţi bani cât să-ţi asiguri un nivel de trai dorit___ 

40. în care să depinzi de cât mai multe persoane___ 

41. în care să produci obiecte caretrag şi prin aspectul lor estetic___ 

42. în care să poţi sigur că, în cazul dispariţiei ei, poţi obţine o alta în cadrul aceleiaşi 

companii____ 

43. în care să ai un şef politicos___ 

44. în care să poţi vedea rezultatele eforturilor depuse___ 

45. în care să poţi contribui la elaborarea de idei noi___ 



 

 

”CARIERA” 2021 – MATERIALE PENTRU CADRE DIDACTICE 

46 

 

INTERPRETAREA RASPUNSURILOR 

1. Calculaţi suma punctajului acordat pentru fiecare factor la cei trei itemi. 

2. Scorul poate varia de la 3 la 15 puncte. 

3. Apoi stabiliţi ierarhia factorilor. Primii 5 factori la care a-ţi obţinut punctajul cel mai 

mare descriu domeniul de activitate în care puteţi obţine succes şi vă puteţi realiza din 

punc de vedere profesional. 

 

1. ALTRUISMUL (2, 30, 31) – profesii care privesc munca cu oamenii şi contribuie la 

ameliorarea vieţii acestora – medicină, asistenţă socială, educaţie, comerţ, etc. 

2. SIMŢUL ESTETIC (7, 20, 41) – profesii care permit realizarea unor obiecte estetice 

– artă, design. 

3. CREATIVITATEA (15, 16, 45) – activităţi care permit crearea de noi produse, 

aplicarea de idei noi, inventarea de obiecte noi, inovaţii, optimizări – profesii tehnice, 

ştiinţifice, artistice, literare. 

4. STIMULAREA INTELECTUALĂ (1, 23, 38) – activităţi care oferă posibilitatea de 

a învăţa ceva nou şi solicită o gȃndire independentă. 

5. REUŞITA OBIECTIVATĂ (13, 17, 44) – munci cu caracter executiv, finalizate prin 

produse concrete şi care oferă posibilitatea de a învăţa ceva nou şi solicită o gȃndire 

independentă, reflecţii abstracte.  

6. INDEPENDENŢA (5, 21, 40) – ocupaţii care permit persoanei să lucreze după 

propriul ritm şi să aplice propriile idei, concepţii. 

7. PRESTIGIUL (6, 28, 33) – ocupaţii cu un statut social ridicat, care conferă inportanţă 

şi impun respect din partea celorlalţi. 

8. CONDUCEREA ALTORA (14, 24, 37) – profesii care presupun planificarea şi 

organizarea muncii altora. 

9. AVANTAJELE MATERIALE (3, 22, 39) – tendinţa de orientare după cȃştiguri 

materiale, salarii mari sau pachete salariale atractive. 

10. SIGURANŢA (9, 19, 42) – valoarea asociată unor profesii care prezintă certitudinea 

menţinerii lor, asigurarea aceluiaşi tip de munca şi garantarea veniturilor materiale. 

11. AMBIANŢA DE LA LOCUL DE MUNCĂ (12, 25, 36) – condiţii fizice bune de 

muncă căldura, curaţenie, zgomot redus… 

12. RELAŢIILE CU COLEGII (8, 27, 34) – alegerea locului de munca pe criteriul unor 

relaţii interpersonale armonioase, vitale în anumite domenii (vȃnzari, învăţămȃnt, 

consultanţă, etc.) 

13. RELAŢIILE CU SUPERIORII (11, 18, 43) – alegerea locului de muncă în funcţie 

de cadrele de conducere din domeniul respectiv. 

14. STILUL DE VIAŢĂ PE CARE-L ASIGURĂ PROFESIA (10, 26, 35) – profesii cu 

program neregulet, care implică deplasarea, călătorii etc. 

15. VARIETATEA (4, 29, 32) – profesii care permit activităţi diverse, variate, 

nerepetitive, monotonie şi rutină redusă, orientarea spre satisfacţii personale. 
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  ʺPlanificarea cariereiʺ   

 

 

1. Se descrie tema lecţiei, utilitatea ei pentru dezvoltarea personală. 

2. Discutarea necesităţii stabilirii cu acurateţe a aspectelor importante pentru stilul de 

viaţă, dezvoltarea personală şi satisfacţia existenţială, înaintea oricărui demers de 

planificare a unui traseu de dezvoltare. 

3. Exerciţiu individual: se împart copii ale fişelor de lucru (anexa 4). Sarcina elevilor este 

să noteze cel puţin trei aspecte dintre cele considerate relevante pentru decizia de 

carieră şi, în funcţie de ele, să propună trei opţiuni de dezvoltare profesională. 

Constrângerea este să existe cel puţin o opţiune de continuare a traseului educaţional şi 

una de inserţie profesională imediată (cu sau fără continuarea ulterioară a traseului 

educaţional) – pentru a putea face diferenţele specifice, ulterior analizelor efectuate. 

4. Analiza SWOT privind variantele de dezvoltare profesională propuse. Pe baza 

exerciţiului efectuat , se va proceda la o analiză demonstrativă a avantajelor, 

dezavantajelor, obstacolelor şi oportunităţilor de dezvoltare profesională şi personală 

pe care le prezintă variantele propuse. Se cere elevilor să facă acelaşi lucru cu 

opţiunile lor. Accentul se va pune pe comparaţia dintre opţiunea de continuare a 

traseului educaţional şi cea de inserţie imediată în câmpul muncii. Se va analiza 

relevanţa uneia sau alteia dintre alternative pentru fiecare persoană, prin raportare la 

potenţialul şi resursele personale de dezvoltare. 

5. Se recapitulează informaţiile dezbătute şi se analizează, pe baza feedback-ului, măsura 

în care obiectivele minimale propuse au fost atinse. 
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6. Se poate face şi o analiză individualizată, cu observaţii particularizate dacă sunt 

adunate şi prelucrate fişele tuturor elevilor. 

Anexa 4 

Aspecte relevante 

pentru opţiunea 

de carieră 

Opţiunea 1 Opţiunea 2 Opţiunea 3 

Interese 

1 

2 

3 

   

Valori 

1 

2 

3 

   

Abilităţi 

1 

2 

3 

   

Temperament 

1 

2 

3 

   

Alte caracteristici 

personale 

1 

2 

3 
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Nivel educaţional 

pe care vreau să-l 

ating 

1 

2 

3  

   

Stilul de viaţă dorit 

1 

2 

3 

   

Aşteptările de 

reuşită 

1 

2 

3 

   

Total     

 

*pentru fiecare criteriu din prima coloană se notează cu x în dreptul opţiunii care satisface 

criteriul. La sfârşit se realizează totalul pentru fiecare opţiune, astfel încât să reiasă care din 

opţiunile luate în calcul satisfac mai multe criterii importante pentru elev.  
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Anexa 5 

Analiza SWOT 

PUNCTE TARI 

Cât mai multe puncte tari în personalitatea 

ta: 

 

PUNCTE SLABE 

Puncte slabe pe care ai dori să le diminuezi: 

OPORTUNITĂŢI 

Oportunităţi pe care te poţi baza 

în dezvoltarea ta personală: 

AMENINŢĂRI 

Ameninţări care îţi pot periclita stima de 

sine: 
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SCENARIUL ACTIVITĂȚILOR 

Ice-breaking 

Momentul 1 “Copacul meseriilor din familia mea”  

Elevii primesc fișa de lucru (Anexa 1). Aceștia vor nota profesiile pe care le au 

membrii familiilor din care provin. Elevii vor fi întrebați dacă rudele acestora sunt mulțumite 

de profesiile pe care le au. Dacă acestea sunt nemulțumite, care sunt motivele lor.  

Se va aprecia că unele profesii presupun muncă individual, eventual cu unelte sau 

instalații, iar altele includ și interacțiunea cu mulți oameni. Unele persoane apreciază liniștea 

la locul de muncă, altele sunt foarte comunicative și se plictisesc ușor. În acest cadru, fiecare 

persoană are anumite trăsături care o recomandă pentru o anumită profesie sau nu.  

Momentul 2  

Tema  ”Ai făcut alegerea potrivită?”  

Modulul  Orientare în carieră  

Grup țintă/ clasă  a VIII-a 

Competența 

specifică 

Explorarea caracteristicilor personale corelată cu decizia de carieră 

Competențe 

derivate 

Identificarea trăsăturilor personale pe axa extroversie - introversie;  

Asocierea trăsăturilor personale identificate cu profesiile corespunzătoare, după 

criteriul extroversie-introversie;  

Dezvoltarea abilității de a lua decizii în situații problematice; 

Conștientizarea importanței rețelei sociale în privința deciziei de carieră. 

Metode conversaţia euristică, ice-breaking, jocul didactic,  metafora terapeutică, exemplul, 

exerciţiul 

Resurse  postit-uri, coli de flip-chart, pixuri, fișe de lucru  

timp: 2 ore 
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Li se va cere elevilor să deseneze o căsuță în dreptul fiecărei profesii în care rudele lor 

sunt mai rezervate, preferă rutina și să lucreze singure sau cu puține persoane în preajmă. Vor 

desena un omuleț în dreptul acelor profesii, prin intermediul cărora rudele lor interacționează 

cu multe persoane, lucrează în echipă cu alți colegi și sunt foarte active. 

 

Momentul 3 “Castelul magic”  

Fiecare elev/ă va primi 10 post-it-uri, pe care participanții vor scrie trăsăturile pe care 

le consideră cele mai importante pentru ei într-o profesie. Pentru a fi ajutați, primesc lista 

trăsăturilor personale (Anexa 2). Se va citi consemnul:  

- Ești pe un drum de munte și deodată se arată în fața ta un vrăjitor. Ești surprins? 

Vrăjitorul se apropie încet și îți spune: 

“În calea ta vor apare tot felul de situații și ar fi înțelept să ai mare grijă! Îți dăruiesc 

un “cufăr fermecat”, în care poți pune la adăpost amuletele proprii (post-it-urile!).Tu nu știi, 

dar acestea reprezintă paginile unei cărți fermecate. Numai această călătorie te poate ajuta 

să o înțelegi!... 

Vrăjitorul dispăru și, fără să îți dai seama, ai ajuns într-un castel magic. În față ți se 

deschide scârțâind o ușă. Nu știi dacă este bine să intri. Se aude o voce gravă, care spune 

ceva într-o limbă necunoscută. Îți este teamă, dar curiozitatea te impinge să înaintezi cu 

precauție, pentru că ceva îți spune că este periculos.Deși nu îți este tocmai confortabil, acum 

nu te mai poți întoarce. Va trebui să mergi înainte! Iar pentru a face acest lucru, trebuie să 

arunci o amuletă. Vei decide care este, de preferat aceeea care este cea mai puțin necesară!  

În acest moment, liniștea absurdă și lumina slabă din încăpere iți tăie răsuflarea. O 

altă ușă se deschide și pășești într-o încăpere cu  niște ființe ciudate, care vor să iasă și tu nu 

știi ce să faci. Repede, aruncă două amulete. Decide acum care anume! 

Fără să îți dai seama ai nimerit într-o sală mare și ciudată. Descoperi că te afli într-o 

temniță, cu o mulțime de soldați în preajmă! Se aude un sunet puternic de goarnă, iar soldații 

vin amenințători spre tine. Nu mai este timp, trebuie să iei o decizie în legătură cu câte 

amulete să mai arunci și mai ales care. Te hotărăști să arunci încă 2 amulete, ceea ce-ți va 
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permite să scapi de soldați, pășind în mod neașteptat spre o altă ușă care se deschide când o 

atingi. 

Te simți la capătul puterilor, nu știi încotro mergi și faci tot posibilul ca să nu mai dai 

de încurcături. Pentru că încă nu ai reușit să ieși din castel, trebuie să mai arunci încă 2 

amulete. Care să fie? 

Ai trecut prin încăperile acestui castel misterios fără să ți se întâmple nimic rău. Ți-ai 

dat seama cât de greu ți-a fost să iei decizii imediate, care te influențează în situații dificile. 

Observi că ți-a mai rămas doar o singură amuletă. Care este aceasta? Numai tu cunoști 

răspunsul! 

Rugați elevii să citească trăsătura cu care au rămas! 

 

Discuție:  

- Cum a fost povestea? 

- Ce sentimente, gânduri, emoții ați experimentat? 

- Ce ați ales ce să aruncați? Care a fost motivul vostru? 

- Care a fost trăsătura cu care ați rămas?  

- Poate să fie cea mai importantă trăsătură a voastră? 

- Care a fost momentul cel mai critic și de ce?   

- La ce v-a fost cel mai greu să renunțați? 

- Cât de importantă este ultima trăsătură pentru voi, în acest moment în care ați analizat 

toate alegerile pe care le-ați făcut? 

- În ce mod apreciați că această trăsătură vă influențează alegerea unei profesii? 

- De ce sunt importante aceste trăsături în viața noastră?  

- Cum pot ele să devină în reper pentru munca voastră, în colaborarea cu colegii?  

- Pot fi ele schimbate? Cum anume? 

 

Momentul 4 “Extrovertit vs Introvertit”  

 Elevii vor primi fișa de lucru, si în funcție de trăsăturile pe care le-au selectat anterior, 

vor identifica dacă tind să fie extrovertiți sau introvertiți (Anexa 3). Li se va explica diferența 

dintre cele două concepte.  
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Momentul 5 “Caută ce ți se potrivește!”  

Elevii aleg câte două simboluri pentru diferite meserii. Vor fi prezentate câte 2 

simboluri pentru fiecare meserie (Anexa 4). Elevul “Alfa” care are un simbol (de exemplu: 

pentru profesia de programator simbolul va fi “calculator”) trebuie să caute elevul “Beta” care 

deține simbolul pereche (de exemplu: “windows”), alături de care va forma o echipă.   

Momentul 6 „Profesii ascunse”  

Fiecare echipă va primi un set de cuvinte încucișate, în cadrul căruia, elevii vor avea 

ca sarcină, să identifice cele 5 meserii potrivite unui extrovertit sau introvertit! (Anexa 5) 

Discuție: 

- Ce v-a plăcut la acest joc? Ce nu v-a plăcut? 

- A fost ușor să vă identificați coechipierul? Care au fost dificultățile pe care le-ați 

întâmpinat? 

- Cum ați reacționat atunci când colegul/colega nu avea simbolul potrivit și v-a respins? 

Ce ați simțit? La ce v-ați gândit în acel moment? 

- Ce anume v-a făcut căutarea mai ușoară? 

- Au fost persoane cărora li s-a părut amuzantă sau stresantă comunicarea cu colegii?  

- Cine ar fi preferat un joc mai liniștit, eventual o fișă de lucru pentru completat în 

bancă?  

- În ce măsură vă considerați extrovertit/introvertit?  

- Care este motivul pentru care profesiile identificate se potrivesc doar extrovertiților 

sau doar introvertiților? 

- Ce profesie ar trebui să aleagă un extrovertit? Dar un introvertit? 

- Profesia pe care o are echipa voastră se potrivește mai mult extrovertilor sau 

introvertiților? 

- Care sunt riscurile dacă un extrovert sau introvert alege o profesie nepotrivită? 

Feedback!  

1. Ce ai învățat? 

2. Ce propuneri ai? 

3. Ce ți-a plăcut? 
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ANEXA 1  

Copacul meseriilor din familia mea 
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ANEXA 2      

 

  

TRĂSĂTURI PERSONALE 

-îmi place rutina 

sunt sociabil/ă 

am nevoie de liniște ca să muncesc eficient 

lucrez cu mulți oameni 

gândesc intens înainte să acţionez 

când am o problemă, am nevoie să fiu 

singur/ă 

când am o problemă, discut și cu altcineva 

ca să mă relaxez, prefer să vorbesc cu 

colegii 

sunt un bun ascultător 

vacanța preferată este într-o stațiune plină 

de viață 

sunt o persoană retrasă 

îmi place să fiu în centrul acţiunii 

sunt vorbăreț/vorbăreață 

sunt tăcut/ă 

muncesc eficient și dacă colegii comunică 

între ei 

lucrez cel mai bine singur/ă 

ca să mă relaxez, citesc ceva de pe internet 

vacanța preferată este pe o insula pustie 

îmi plac schimbările
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ANEXA 3 

Profesii pentru introvertiți Profesii pentru extrovertiți 

 “Alfa” “Beta”  “Alfa” “Beta” 

programator calculator windows medic pacienti stetoscop 

mecanic auto mașină roată preot  credincioși biserică 

scriitor carte  poveste vânzător clienți tejghea 

medic veterinar seringă pisică polițist  infractori fluier 

șofer de camion camion cutii profesor elevi catalog 

contabil matematică factură judecător avocați robă 

arhitect  ruletă casă construită actor spectatori sala de teatru 

cercetător laborator eprubetă reporter eveniment televizor 

navigator mare vapor patron femei magazin 

pictor pictură peisaj educatoare copii grădiniță 

inginer 

peisagist 

grădină flori manager  echipă 

angajați 

flipchart 

 

ANEXA 4 

EXTROVERTIT INTROVERTIT 

sunt sociabil/ă 

știu să negociez 

sunt vorbăreț/vorbăreață 

lucrez cu mulți oameni 

îmi plac schimbările 

muncesc eficient și dacă colegii comunică 

între ei 

îmi place să fiu în centrul acţiunii 

sunt o persoană retrasă 

sunt un bun ascultător 

sunt tăcut/ă 

lucrez cel mai bine singur/ă 

îmi place stabilitatea 

am nevoie de liniște ca să muncesc eficient 

gândesc intens înainte să acţionez 

când am o problemă, am nevoie să fiu 
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când am o problemă, discut și cu altcineva 

ca să mă relaxez, prefer să vorbesc cu colegii 

vacanța preferată este într-o stațiune plină de 

viață 

 

singur/ă 

ca să mă relaxez, citesc ceva de pe internet 

vacanța preferată este pe o insula pustie 

 

 

ANEXA 5  
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IDENTIFICAREA STILULUI DECIZIONAL PROPRIU  

 

Explicaţi elevilor că nu fiecare persoană tinde să ia decizii importante în acelaşi fel. 

Aceasta reflectă stilul său propriu de a lua decizii. Citiţi elevilor fiecare descriere din 

“Chestionarul de identificare a stilului decizional”  (fişa 1a) şi cereţi-le să-şi noteze numărul 

de la descrierile care consideră că se potrivesc modului în care ei obişnuiesc să ia decizii. 

Pentru identificarea stilului decizional predominant, notaţi pe tablă grila de cotare (fişa 

1b) şi cereţi elevilor să-şi identifice individual acest stil. Prezentaţi elevilor caracteristicile 

definitorii ale stilurilor decizionale folosindu-vă de grilă. Analizaţi împreună cu elevii 

eficienţa diverselor stiluri decizionale şi identificaţi modalităţi de a depăşi inconvenientele 

unui stil sau altul. 

Subliniaţi faptul că stilurile decizionale au eficienţă diferită în funcţie de conţinutul 

deciziei. Ne bazăm pe intuiţie, de exemplu când alegem ce să ne jucăm în timpul liber. Pentru 

deciziile ce au implicaţii pe termen lung, ca de exemplu alegerea liceului sau a profesiei, 

stilul raţional s-a dovedit cel mai eficient. 

    

Anexă     

 

Chestionar de identificare a stilului de decizie 

 

1. Când iau decizii tind să mă bazez pe intuiţia mea. 

2. De obicei nu iau decizii importante fără să mă consult cu alţi oameni. 

3. Când iau o decizie este mai important să simt că decizia este corectă. 

4. Înainte de a lua decizii verific de mai multe ori sursele de informaţie pe care mă bazez. 

5. Ţin cont de sfaturile altor oameni atunci când iau decizii importante. 

6. Amân luarea deciziilor pentru că mă nelinişteşte să mă tot gândesc la ele. 

7. Iau decizii într-un mod logic şi sistematic. 

8. Când iau decizii fac ceea ce mi se pare potrivit pe moment. 

9. De obicei iau decizii foarte rapid. 

10. Prefer să fiu ghidat de altcineva când trebuie să iau decizii importante. 

11. Am nevoie de o perioadă mare de gândire atunci când iau o decizie. 

12. Când iau o decizie am încredere în sentimentele şi reacţiile mele. 

13. Opţiunile pe care le iau în considerare atunci când decid sunt ghidate de scopurile                    
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mele. 

14. Iau decizii numai sub presiunea timpului. 

15. Adesea iau decizii în mod impulsiv. 

16. Când iau decizii mă bazez pe instinct. 

17. Amân să iau decizii cât de mult pot. 

18. Iau rapid decizii. 

19. Dacă am sprijinul altora mi-e mai uşor să iau decizii. 

20. În general analizez care sunt dovezile pro şi contra când iau o decizie. 

 

Anexă  

Grila “de cotare” a răspunsurilor 

 

STILUL DECIZIONAL 
ITEMII CORESPUNZĂTORI 

STILULUI 

Stilul raţional 4, 7, 13, 20 

Stilul dependent 2, 5, 10, 19 

Stilul evitativ 6, 11, 14, 17 

Stilul intuitiv 1, 3, 12, 16 

Stilul spontan 8, 9, 15, 18 

 

 

Caracteristici definitorii ale stilurilor decizionale 

 

STILUL 

DECIZIONAL CARACTERISITICI EXEMPLE 

Stilul raţional  Utilizează o abordare logică şi organizată în 

luarea de decizii; 

 Elaborează planuri minuţioase pentru punerea în 

practică a deciziei luate; 

“Am luat decizia după ce 

am cântărit bine toate 

alternativele” 

Stilul dependent  Se bazează sfaturile, sprijinul şi îndrumarea din 

partea altora în luarea de decizii; 

 Consideră că ajutorul celor apropiaţi este 

indispensabil în luarea deciziei; 

“Ceilalţi ştiu cel mai bine 

ce e potrivit pentru mine” 

Stilul evitativ  Amână şi / sau evită luarea unei decizii; “Acum nu e momentul 

potrivit să iau această 

decizie” 

Stilul intuitiv  Se centrează pe intuiţii şi impresii în luarea unei 

decizii; 

 Nu caută dovezi pentru argumentarea unei 

decizii; 

“Am făcut aşa pentru că am 

simţit eu că e mai bine” 

Stilul spontan  Iau decizii sub impulsul momentului, rapid şi 

fără prea multe deliberări. 

“Am luat decizia rapid şi 

fără să mă gândesc  prea 

mult” 
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10 GREȘELI FRECVENTE ÎN LUAREA DECIZIILOR  

 

Elevii dumneavoastră se află într-o perioadă a vieții în care își formează un stil decizional 

propriu care îi va influența pe tot parcursul vieții. De aceea este de preferat să îi îndrumați 

să evite aceste 10 greșeli: 

GREŞEALA NR. 1 – AMÂNAREA 

Amânarea deciziei poate agrava situaţia. Oricum, dacă „vă îngropaţi 

capul în nisip”, problema nu va dispărea! Încercaţi să acordaţi timp 

deciziei, să defalcaţi problema în părţi gestionabile şi astfel veţi reduce 

tensiunea care vă face să amânaţi decizia.  

 

GREŞEALA NR. 2 – A REUŞI  SAU A EŞUA 

Dacă simţiţi că sunteţi în faţa unei decizii care vă va schimba cu siguranţă 

viaţa, presiunea reuşitei este imensă. Pentru a reuşi, trebuie să reconsideraţi 

modul în care priviţi lucrurile, câştigând astfel noi perspective asupra 

problemei de rezolvat. În primul rând, se întâmplă foarte rar ca o decizie 

greşită să vă afecteze atât de mult. Dacă totuşi vă găsiţi într-o astfel de situaţie, 

aţi putea încerca să vă imaginaţi cel mai rău scenariu posibil pentru cazul în 

care aţi lua decizia greşită. 

 

GREŞEALA NR. 3 – A NU FI SISTEMATIC ÎN PROCESUL DECIZIONAL 

Luarea deciziilor poate fi incitantă şi stresantă, de aceea pentru a vă 

controla emoţiile în mod obiectiv, aveţi nevoie de o abordare 

structurată. Un proces logic şi ordonat vă poate ajuta să abordaţi toate 

aspectele critice pentru un rezultat de succes şi să reduceţi 

probabilitatea unei decizii incorecte. 

 

GREŞEALA NR. 4 – A NU LUA ÎN CONSIDERARE 

PERSPECTIVE DIFERITE 

Dacă emiteţi decizii în grabă, riscaţi să nu luaţi în 

considerare toate perspectivele şi aspectele importante, iar 

consecinţele negative nu vor întârzia să apară.  
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GREŞEALA NR. 5 – NEIMPLICAREA PERSOANELOR 

INTERESATE 

Când aveţi de luat o decizie care afectează alte persoane, trebuie să 

le implicaţi în procesul decizional, întrucât acestea vă vor oferi 

perspective şi informaţii valoroase 

 

GREŞEALA NR. 6 – EVITAREA GÂNDIRII DE GRUP 

ŞI A PREJUDECĂŢILOR 

Gândirea de grup împiedică membrii unei echipe să îşi 

exprime opiniile din dorinţa de a exista un consens. Astfel, nu 

vor fi prezentate alternative la ideea iniţială, critici 

constructive sau opinii considerate nepopulare.  

 

GREŞEALA NR. 7 – A FI PREA ÎNCREZĂTOR 

O bună reputaţie în ceea ce priveşte expertiza şi judecată corectă 

se construieşte în timp, fiind atenţi şi metodici în luarea deciziilor. 

Dacă această va determina însă să deveniţi prea încrezător în 

cunoştinţele dumneavoastră, dacă vă veţi baza prea mult pe 

propriile opinii şi instincte, decizia poate deveni superficială şi 

puteţi fi acuzat de prejudecăţi subiective . 

 

GREŞEALA NR. 8 – A NU VĂ GÂNDI LA CONSECINŢE 

Uneori uităm să luăm în considerare modul în care alegerile pot 

afecta viitorul şi ne concentrăm mai degrabă pe „aici şi acum”.  

 

GREŞEALA NR. 9 – A NU COMUNICA EFICIENT 

Pentru a evita zvonurile şi a atrage susţinerea persoanelor ce 

vor fi implicate în procesul decizional şi implementarea 

acţiunilor, gândiţi-vă cine sunt cei interesaţi, ce impact va avea 

decizia asupra lor, de ce informaţii au nevoie şi care este 

modul cel mai captivant şi interesant prin care le puteţi 

comunica. Dacă decizia va avea un impact semnificativ sau 

sunteţi într-o situaţie de criză, cel mai potrivit mod de a 

comunica este informarea personală. Adoptaţi o abordare 
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distinctă pentru persoanele care nu sunt direct afectate de decizia dumeavoastră, dar care sunt 

interesate de rezultatele acesteia, prezentându-le într-un e-mail o sinteză a deciziei pe care aţi 

luat-o. 

 

GREŞEALA NR. 10 – CONSECVENŢĂ EXAGERATĂ ÎN 

DECIZII  

O perspectivă suprapopulata asupra viitorului îi determină pe unii 

manageri să rămână consecvenţi în decizia lor, în ciuda dovezilor 

raţionale că aceasta nu este potrivită. Această tendinţă se 

manifestă în cazurile în care există o investiţie emoţională şi o 

implicare puternică în proiect. Din păcate, timpul şi banii alocaţi 

nu pot fi recuperaţi, aşa că încercaţi să rămâneţi obiectiv şi să vă 

ţineţi emoţiile sub control. 

 

 

 

 

 

PENTRU DECIZII DE NOTA ! 

1. Evită deciziile rapide. Mergi repede cu deciziile reversibile și încet cu cele ireversibile. 

2. Notează-ți deciziile pe care le iei. Scrie totul pe hârtie și încearcă să-ți exprimi ideile cât mai clar 

pentru a avea în față toate informațiile relevante înainte de a lua o decizie. 

3. Ia hotărâri în funcție de ceea ce este adevărat și nu în funcție de cine are dreptate. 

4. Notează argumentele pro si contra pentru fiecare alternativă. Te ajută să-ți limpezești gandurile 

si sa iei o decizie mai buna. 

5. Ia deciziile din mers. Nu le lăsa să se adune. Iți poate fi mai greu să te descurci cu un morman de 

decizii mici decât cu o singură decizie complexă. 

6. Recunoaște că nu poți știi cu o siguranță de 100% că decizia ta este corectă, deorece ea se va 

aplica în viitor. Așa că decide și nu-ți mai face probleme. 
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7. Utilizează abordarea  O. A. R. în luarea deciziilor. Fii atent la O - obiectivele pe care le urmărești, 

A-  alternativele pe care simți că le ai la dispoziție, și R- riscurile implicate de alternativa pe care te 

gândești să o alegi. 

8. Ține minte că neluarea unei decizii înseamnă luarea unei decizii de neimplicare. 

9. Ai incredere în capacitatea ta de a lua decizii și de a suporta consecințele în mod adecvat. 

10. După ce ai luat decizia, nu te mai îndoi!  
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Rolul părinților în alegerea carierei 

 

 

Numeroase studii arată faptul că elevii apelează, în primul rând, la părinții lor pentru 

a obține informații și sfaturi referitoare la carieră.  

 

Specialistul olandez în dezvoltarea carierei Frans Meijers, care a studiat ani la rând 

modul în care oamenii iau decizii cu privire la cariera lor, oferă o serie de sfaturi utile 

părinților. „În primul rând, nu vă enervați niciodată. În al doilea rând, întrebați, de fiecare 

dată, ce anume îl pasionează pe copilul dumneavoastră, ce și-ar dori să facă și oferiți-i ocazia 

să realizeze acea activitate. În al treilea rând, este important să vorbiți cu ei. Întotdeauna este 

de preferat să le adresați  întrebări, fără să le „faceți morală”. Îi puteți întreba despre ceea ce 

au făcut în acea zi, ce impresie le-au creat activitățile desfășurate, validându-le emoțiile.” 

(interviu inclus în articolul „Atkinson Series: Career education lacking in Canada”). 

Ca părinți, dumneavoastră vă puteți ajuta copilul în ceea ce privește alegerea unei 

profesii potrivite, prin încurajarea autocunoașterii (clarificării acelor caracteristici individuale 

care sunt relevante pentru alegerile în carieră – interesele copilului, abilitățile și valorile 

acestuia), precum și prin stimularea explorării realiste a lumii ocupațiilor. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Este de dorit ca dumneavoastră să manifestați o atitudine deschisă, fără a încerca să vă 

impuneți punctul de vedere, o atitudine de interes sincer vis-à-vis de cine este și cum 

evoluează propriul  copil. Etapele tranzitorii, situațiile de confuzie prin care, inevitabil, va 

trece adolescentul, încercările aparent haotice de explorare a diferitelor activități care îl atrag 

– toate aceste situații sunt foarte frecvent întâlnite, normale și trebuie abordate cu calm.     

Adesea, este vital să nu facem presiuni asupra tânărului pentru ca el să se decidă mai 

repede.  să îi acordăm timp pentru ca el să obțină informațiile pe care și le dorește și să își 

clarifice propriul punct de vedere, precum și să îl asigurăm că orice decizie poate fi, ulterior, 

revizuită – dacă există argumente solide pentru acest lucru. De asemenea, este de dorit ca 

această etapă de explorare să înceapă din timp, pentru a se evita situațiile-limită, în care o 

decizie este urgentă și necesară (ex: la finalul clasei a VIII-a sau a XII-a). 
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O altă modalitate prin care vă puteți sprijini copiii în explorarea lumii ocupațiilor este 

oferirea de, sau facilitarea accesului la, informații corecte și relevante despre diferite ocupații. 

Puteți oferi tânărului o imagine concretă asupra ocupației pe care dumneavoastră înșivă o 

practicați sau puteți pune copilul în legătură cu prieteni sau cunoștințe, care practică ocupații 

diferite și care pot constitui o sursă bogată de informații.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De asemenea, puteți facilita accesul copiilor la persoane sau structuri specializate în 

orientarea vocațională (consilieri vocaționali, centre de orientare în carieră, aplicații software 

pentru orientarea în carieră a adolescenților – ex: CCPonline, Career Cruising). Acestea pot fi 

surse valoroase de informații și asistență și pentru părinții înșiși, dacă aceștia doresc să afle 

modalitățile optime de a-și asista copiii în procesul de orientare în carieră. 

 

 

Tinerii trebuie sprijiniți să devină autonomi în ceea ce 

privește gestionarea propriei cariere, să ia singuri decizii 

referitor la ceea ce își doresc să studieze mai departe, precum și 

să fie capabili să-și argumenteze hotărârile luate. 

 

 

 

 

Cateva idei despre societatea de maine,  

din perspectiva meseriilor viitorului 

 

„Aptitudinea esențială a următoarelor decenii va fi  

capacitatea de adaptare constantă a angajatului.” 

 

Ciprian Stănescu, expert în inovaţie: Sunt foarte multe joburi în viitor pentru care se 

pot pregăti, dar cel mai important este să aibă nişte abilităţi care să îi aducă acolo. De la 

empatie la leadership, la gândire critică şi analitică până la o înţelegere mai bună a 

diferenţelor culturale. Joburile viitorului variază de la ingineri în nanotehnologie sau ingineri 

în tehnologie eoliană si solară, până la desigenri de părţi ale corpului. 

http://www.ccponline.ro/
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Cred că trebuie să ne uităm la această spaimă cu încredere. Până în 2022, estimarea 

este că peste 40% din activităţile noastre vor fi fie făcute de roboţi, fie făcute alături de 

roboţi, aşa că, în loc să ne speriem că o să vină roboţii şi o să ne ia joburile, poate ar trebui să 

înţelegem mai bine ce înseamnă noile tehnologii şi cum putem să profităm şi noi ca indivizi şi 

noi ca industrie şi noi ca ţară. 

Sunt multe joburi care nu vor mai exista şi multe joburi care se vor transforma 

datorită - sau din cauza - noilor tehnologii. Fie că vorbim de şofer de tir sau lucrător de fast 

food sau de unele activități ale contabililor sau de ofițer de împrumut, aceste joburi în viitor 

se trasformă sau dispar de tot. 

Una dintre cele mai frecvente discuţii legate de viitor este aceea a înlocuirii muncii 

oamenilor cu cea a roboților. În ce măsură este adevărată, cred că este una dintre spaimele pe 

care le avem în prezent. 

Cercetătorii au ajuns la un set de 6 indicatori ai schimbării pentru anii 2030: 

1. O viaţă mai lungă. Oamenii trăiesc mai mulţi ani, însă în statele vestice natalitatea 

este în scădere, iar populaţia îmbătrâneşte. Astfel, vor fi din ce în ce mai multe persoane în 

vârstă care vor trebui să se integreze pe piaţa muncii, iar învăţarea pe tot parcursul vieţii şi 

schimbarea domeniului de activitate vor deveni ceva obişnuit. 

2. Utilaje şi sisteme inteligente. Robotica şi ingineria se dezvoltă rapid, aşa că în viitor 

multe meserii vor fi preluate de maşini, parţial sau în totalitate. Omul va trebui să-şi 

regândească şi să-şi regăsească locul în această nouă ordine. 

3. Lumea datelor. Computerele au evoluat foarte mult şi pot colecta şi procesa date 

despre orice. De aceea, vei avea nevoie de abilităţi de interacţiune cu datele, astfel încât să iei 

decizii bazându-te pe acestea şi să le foloseşti ca instrument pentru a-ţi atinge obiectivele. 

4. Ecologia new media. Tehnologiile (video, animaţii digitale, jocuri etc) au creat un 

nou limbaj de comunicare şi un univers aparte. New media fac posibile platformele de lucru 

online, construiesc reputaţie şi identitate, aducând transparenţă în munca şi viaţa noastră. 

Există şi un revers al medaliei: adevărul poate fi uşor alterat, deoarece oricine poate filma sau 

fotografia un eveniment şi poate face ca lucrurile să pară altfel decât sunt în realitate. De 

aceea, trebuie să fim mai sceptici, dar şi mai deschişi la analiza o situaţie din diferite 

perspective. 

5. Organizaţii foarte structurate. Multe dintre organizaţiile care ne sunt familiare azi 

sunt produsul a sute de ani de cunoştinţe şi descoperiri ştiinţifice sau tehnologii. Acest peisaj 

este zguduit cu putere de o nouă generaţie de concepte şi abilităţi de lucru, care ia naştere din 

domedii precum game design, neuroştiinţe, psihologia fericirii etc. Acestea vor crea 

paradigme şi instrumente de educaţie diferite de cele cu care eram obişnuiţi. 

6. Conectare globală. Globalizarea favorizează schimburile economice şi integrarea 

dincolo de graniţele statelor, însă în acelaşi timp determină modificări în strategia 

companiilor mari, care îşi doresc să rămână competitive. Ţările mai slab dezvoltate nu vor 
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mai fi doar furnizori de talente, ci şi pieţe de desfacere, astfel că apare nevoia unei echipe 

globale şi, în consecinţă, a dezvoltării unor abilităţi de sensibilitate culturală şi comunicare 

interculturală. 

Pe baza acestor indicatori, a rezultat un set de 10 competenţe care vor fi căutate în 

viitor pe piaţa muncii: 

 Sense-making – capacitatea de a înţelege semnificaţia subiectului discutat şi a 

altor aspecte complexe care nu pot fi “codate” şi procesate de un calculator. 

 Social intelligence – abilitatea de a te conecta cu ceilalţi într-un mod direct şi 

profund, de a simţi şi a interacţiona. 

 Novel & adaptive thinking – capacitatea de adaptare la diferite sarcini şi de a 

găsi soluţii inovatoare. 

 Cross-cultural competency – abilitatea de a lucra în medii culturale diverse. 

 Computational thinking – abilitatea de a traduce vaste cantităţi de date în 

concepte abstracte şi de a înţelege conexiunile. 

 New media literacy – abilitatea de a dezvolta conţinut pe baza formelor de 

new media şi de a-l folosi în comunicarea persuasivă. 

 Transdisciplinarity – capacitatea de a înţelege şi a utiliza concepte din 

discipline diferite. 

 Design mindset – abilitatea de a înţelege sarcinile şi de a adapta procesele de 

lucru pentru a atinge obiectivele dorite. 

 Cognitive load management – abilitatea de a filtra informaţia în funcţie de 

importanţa sa şi de a folosi la maxim resursele cognitive. 

 Virtual collaboration – abilitatea de implicare şi de a lucra productiv chiar şi 

ca membru al unei echipe virtuale. 

 

 

CUVINTELE-CHEIE PENTRU ANGAJAȚII DE MÂINE: 

CREATIVITATEA / ADAPTABILITATEA / INTERDISCIPLINARITATEA 

Locurile de muncă care nu vor dispărea vor fi cele creative. Și “creativ” nu înseamnă 

artă sau advertising, ci a fi creativ în orice faci în plus față de o “mașină”. A fi creativ la locul 

de muncă sau în afacere înseamnă să oferi servicii sau să produci bunuri originale și 

vandabile. Înseamnă să adaugi o plus-valoare față de ceea ce ar putea face o mașină, chiar 

dotată cu inteligență artificială, o plus-valoare și față de ce ar putea face un concurent pe 

aceeași piață sau pe același loc de muncă. 

În scurt timp, primăriile, locurile în care se vor plăti taxele, impozite sau asigurările, 

sistemul bancar etc. vor fi structuri digitale, fără funcționari. Nu vor mai exista locuri de 

muncă “sigure”, din care să “ieși la pensie” făcând același lucru timp de 40 de ani. În 

momentul în care ramura economică / compania / locul tău de muncă se va transforma, 
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trebuie să te adaptezi, să te schimbi, să te recalifici și să găsești un nou loc de muncă sau să 

începi o nouă afacere. Cei care își vor găsi cel mai ușor un serviciu sau vor putea deschide o 

afacere vor fi cei cu cele mai complexe cunoștințe și deprinderi, din diferite domenii. 

Interdisciplinaritatea va fi esențială în cele mai avansate domenii: biotehnologiile, 

nanotehnologiile, biochimia etc., dar și în cele mai banale ocupații, care vor cere cunoașterea 

TI, a limbilor străine sau a marketingului. Nu doar companiile sau școala trebuie să 

colaboreze mai strâns pentru a furniza competențele specifice tot mai cerute pe piața muncii, 

ci și tinerii trebuie să înțeleagă provocările economiei viitorului și să se preocupe de  

cultivarea propriilor abilități necesare. O întrebare deschisă este cine va finanța aceste 

programe. Cert este că povara financiară nu trebuie lăsată doar pe umerii individului. 

 

APTITUDINILE NECESARE ANGAJATULUI PE PIAȚA MUNCII DE MÂINE 

Sub acțiunea factorilor tehnologici și sociali, cel care va dori să muncească și să fie și 

bine plătit în viitor va trebui să aibă în vedere dezvoltarea unor calități care astăzi pot apărea 

doar ca excepții. În viitorul foarte apropiat, în următoarele decenii, aceste calități vor deveni 

regula, ne arată organizația Crimson Education: 

FLEXIBILITATE MENTALĂ ȘI CAPACITATEA DE A REZOLVA PROBLEME 

COMPLEXE – într-o lume în care vor apărea afaceri, mentalități, deprinderi de consum care 

astăzi nici nu există, trebuie să poți gândi neconvențional, “împotriva curentului” pentru a te 

putea adapta viitoarelor locuri de muncă. 

GÂNDIRE CRITICĂ – calitate pe care antreprenorul sau angajatul trebuie să o aibă 

pentru a lua decizii care nu pot fi automatizate. 

CREATIVITATE – mai mult decât ”împotriva curentului”, poți gândi creativ, 

abstract, deprindere pe care roboții încă nu și-au perfecționat-o. 

SOCIABILITATE – o altă calitate umană, pe care atenție, va trebui să o deprinzi și să 

o manifești atât cu colegii, cât și cu mașinile. 

STEM - ȘTIINȚĂ, TEHNOLOGIE, INGINERIE ȘI MATEMATICĂ – cunoștințe pe 

care trebuie să le ai pentru a ține pasul cu evoluțiile din jur. 

SMAC – SOCIAL, MOBIL, ANALITIC ȘI CLOUD - e un concept mai nou decât 

STEM, este de fapt noua definiție a sociabilității în mediul digitalizat. 

CUNOȘTINȚE INTERDISCIPLINARE – cum am mai precizat, cu cât ești mai 

familiarizat cu mai multe și mai variate domenii umane sau reale, cu atât mai multe locuri de 

muncă vor fi disponibile pentru tine pe piață. 

ASCULTARE ACTIVĂ - una dintre acțiunile care susțin orice conversație, aducând 

beneficii oricărui proces ce îi urmează în relațiile interumane. Suntem cu toții în căutarea 

persoanelor care sunt dispuse să ne asculte, fie pentru a ne spune problemele personale, fie 

pentru a ne rezolva situațiile profesionale. 
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ADAPTABILITATE/ FLEXIBILITATE COGNITIVA - O persoana definita de 

flexibilitate si adaptabilitate schimba metoda de lucru sau abordarea cand este necesar, pentru 

a atinge un obiectiv sau pentru a indeplini o sarcina de lucru. De asemenea, ajusteaza stilul 

sau modul de lucru in functie de fiecare situatie in parte. 

AUTODISCIPLINĂ - abilitatea de a te face sa actionezi indiferent de starea ta 

emotionala. Cei cinci piloni pe care se bazeaza autodisciplina sunt: acceptarea, vointa, munca, 

harnicia si perseverenta. 

AUTONOMIE ÎN ÎNVĂȚARE – de ce? Pentru cine? Cu cine? Cand si pana cand? 

Care e finalitatea? Cum aplic? 

CAPACITATE DE COLABORARE VIRTUALĂ 

COMUNICARE INTERPERSONALĂ ȘI LUCRU ÎN ECHIPĂ 

INTELIGENȚĂ EMOȚIONALĂ -  

LEADERSHIP COLABORATIV ȘI INIȚIATIVĂ 

ÎN VIITOR TREBUIE SĂ MUNCIŢI INTELIGENT, NU MULT! 

CELE 8 NEVOI ȘI TENDINȚE ALE PIEȚEI MUNCII ÎN VIITOR 

1. NEVOIA DE A REDUCE TIMPUL PETRECUT LA MUNCĂ 

2. NEVOIA DE A FLEXIBILIZA PROGRAMUL DE MUNCĂ 

3. NEVOIA DE A CREȘTE NIVELUL DE SATISFACȚIE LA LOCUL DE 

MUNCĂ 

4. NEVOIA DE A REDUCE COSTURILE 

5. NEVOIA DE A PRODUCE MAI RAPID 

6. NEVOIA DE A FACE PRODUSE MAI UŞOR DE UTILIZAT 

7. NEVOIA DE A ÎMBUNĂTĂŢI SIGURANŢA ŞI FIABILITATEA 

PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR 

8. NEVOIA DE A MICŞORA IMPACTUL NEFAST ASUPRA MEDIULUI 

 

Skills Panorama, un instrument al Uniunii Europene, descrie proiecția locurilor de 

muncă în scădere și în creștere, a dinamicii domeniilor de activitate și a abilităților necesare, 

în perioada 2016-2030, în România, astfel: 

 

 



 

 

”CARIERA” 2021- MATERIALE PENTRU PĂRINȚI 

71 

SCĂDEREA NUMĂRULUI DE LOCURI DE MUNCĂ 

Pe sectoare 

Construcții: -30,1% 

Tratarea apelor și deșeurilor: -23,3% 

Agricultură, industria forestieră și pescuit: -13% 

Minerit: -11,3% 

Manufactură: -2,2% 

Telecomunicații: -1,2% 

Transport și depozitare: -0,2% 

 

Pe ocupații: 

Meseriași: -25% 

Lucrători agricoli: -21% 

Manageri: -2% 

 

CREȘTEREA NUMĂRULUI DE LOCURI DE MUNCĂ ÎN ROMÂNIA 

Pe sectoare: 

Servicii profesionale: + 91,4% 

Sănătate și servicii sociale: +66,7% 

Educație: +20,4% 

Servicii de administrație: +20,1% 

Arte și recreație: +17,9% 

Resurse energetice: +17% 

Sectorul public și apărarea: +14,6% 

 

Pe ocupații: 

Specialiști: + 30% 
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Lucrători în servicii și vânzări: +20% 

Tehnicieni: +18% 

Muncitori necalificați: +14% 

Funcționari: +12% 

Operatori și asamblatori : +6% 

 

„Indiferent de cariera pe care o vor alege, vor avea nevoie sa invete sa dea dovada de 

umanitate fata de sine si fata de cei din jur. Empatia, umanitatea si compasiunea ne pot ajuta 

sa ne salvam pe noi si sa salvam aceasta lume.” 

Agenți de turism 

Asistenți administrativi 

Asistenți avocați 

Casieri 

Contabili 

Lucrători agricoli 

Lucrători fast-food 

Lucrători în construcții (unele 

specializări) 

Lucrători în manufactură 

Muncitori în construcții 

Ofițeri de împrumut 

Operatori mașini cusut 

Operatori printare 

Piloți militari 

Poștași și lucrători poștali 

Șoferi de transport 

Traderi de bursa 

 

Cum arată însă câteva din joburile viitorului apropiat și puțin mai îndepărtat? Fie că 

vorbim despre joburi ce țin de tehnologia informației, inginerie medicală sau interacțiune 

umană, din ce în ce mai multe din joburile viitorului sunt strâns legate de tehnologii ca AI, 

machine learning sau viața în spațiul digital. Mai jos 30 din joburile ce vor domina viitorul 

muncii în următoarele decade. 

Analist Securitate cibernetică 

Antreprenor în economie circulară 

Asistent de sănătate 

Blockchain Developer 

Consilier în Detoxifiere Digitală 

Designer avatari robotici 

Designer cyborgs 

Designer de member bionice 

Developer VR și AR 

Ghid turism spatial 

Inginer biomedical 

Inginer de biologie sintetică 
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Inginer de control al vremii 

Inginer de nanotehnologie 

Inginer deșeuri 

Inginer genetic 

Inginer sănătate la distanță 

Manager de servicii de sănătate 

Manager pentru viața digital 

Service roboți personali 

Software Developer 

Specialist AI 

Specialist Controlul Emoțiilor 

Specialist implanturi creier 

Specialist în agricultură urbană 

Specialist transfer al minții 

Technician Printare 3D și 4D 

Tehnician de energie eoliană 

Tehnician de energie solară 

Tehnician în clădiri smart 

 

Ce abilități ar trebui să dobândească copiii din generațiile curente și cele viitoare 

pentru a se putea adapta viitorului? Din păcate, multe dintre abilitățile de mai jos nu pot fi 

învățate prin activitățile adesea teoretice ale sistemelor curente de educație publică. În lipsa 

unor politici publice în educație, digitalizarea sistemelor publice și investiții în tehnologii 

care să privească spre viitor, șansele ca o economie ca cea a României să fie competitivă în 

viitor sunt minime. Mai jos 15 dintre abilitățile importante pentru fiecare dintre noi, dar în 

special pentru generațiile mai tinere: 

Abilități în tehnologii noi 

Ascultare activă 

Adaptabilitate 

Autodisciplină 

Autonomie în învățare 

Capacitate de colaborare virtuală 

Comunicare interpersonală și lucru 

în echipă 

Creativitate 

Empatie 

Flexibilitate cognitivă 

Gândire critică și rezolvarea 

problemelor complexe 

Inteligență culturală și de 

diversitate 

Inteligență emoțională 

Leadership colaborativ și inițiativă 

Rezolvarea problemelor complexe
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Între alegerile părinților și alegerile elevilor – puncte comune, contradicții? 

 

Alegerea unei profesii trebuie să ţină cont de mai multe criterii cumulate pentru a 

avea un rezultat profesional cu satisfacţie pe termen lung: 

- activitatea desfăşurată să fie propria alegere; 

- să aibă aptitudini şi abilităţi necesare profesiei alese; 

- dorinţa de a face această profesie o perioadă de timp cât mai îndelungată; 

- activitatea desfăşurată să îi aducă satisfacţie şi împlinire; 

- condiţiile de lucru să fie cele dorite; 

- câştigul financiar să corespundă aşteptărilor fiecăruia; 

- să fie o activitate cu cerere pe piaţa muncii şi peste 10 ani pe cât posibil; 

- să nu simtă că depune efort, ci că va fi plătit pentru a face ceea ce îi place (situaţie 

ideală); 

- să îi facă plăcere să se perfecţioneze continuu în acest domeniu; 

- să creeze un echilibru profesie/viaţă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulți dintre adolescenți sunt nehotărâți în privința carierei pe care o vor urma și caută 

ajutor pentru a se putea decide. În procesul de decizie vocațională concură o multitudine de 

factori, printre care şi familia. Familia poate și are datoria să contribuie în procesul 

consilierii vocaționale prin: 

- sprijinirea copiilor în alegerea liberă a viitoarei cariere, în găsirea unui viitor loc de 

muncă; 

- eliminarea stereotipiilor și prejudecăților cu privire la muncă; 

- încurajarea mobilității în vederea formării profesionale sau exercitării unei profesii; 

- susținerea formării profesionale; 

- furnizarea de informații cu privire la dinamica economică și ocuparea forței de 

muncă. 

 

De foarte multe ori influența părinților în alegerea carierei este decisivă. Modelele 

comportamentale vehiculate în familie și atitudinile parentale autoritare/neutre/de tip 

compensator vor fi preluate de copii, contribuind la conturarea alegerilor. Datorită legăturilor 

psiho-afective intrafamiliale specifice, părinții își supraapreciază copiii și le impun trasee 

educaționale și filiere profesionale la care aceștia nu aderă sau care nu sunt compatibile cu 
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structura lor de personalitate, cu aptitudinile şi interesele lor. Dezacordul dintre părinți și 

copii cu privire la traseul vocațional va influența alegerea, în sensul că aceasta se va 

contura dificil iar adeziunea la decizie va fi redusă. 

„Criteriile” pe care le au în vedere părinții în influențarea deciziei vocaționale se referă la: 

 siguranța și viitorul profesiei pe piața muncii; 

 durata studiilor necesare atingerii obiectivelor de carieră; 

 costurile financiare; 

 avantajele materiale estimate; 

 poziția socială conferită de profesie;  

 potențialele riscuri ale muncii în exercitarea profesiei; 

 conservarea unei tradiții familiale; 

 supra-protecția copilului. 

 

 

În procesul de consiliere vocațională, sporirea eficienței intervențiilor părinților 

este posibilă prin:  

- sprijinirea lor în cunoașterea mai realistă a resurselor personale ale propriilor copii; 

- reducerea/eliminarea impactului prejudecăților și stereotipiilor cu privire la profesii și 

lumea muncii;  

- conștientizarea lor că în procesul alegerii carierei copiilor lor trebuie să manifeste o 

atitudine activă, dar echilibrată, să fie implicați, dar să acorde o anumită 

independență;  

- să furnizeze informații cu privire la rețeaua școlară și piața forței de muncă; să 

încurajeze interesele școlar-profesionale ale copiilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Părinții trebuie să se asigure că-l vor sprijini pe tânăr să ia o decizie liberă, conformă 

cu aspirațiile acestuia și să nu-și impună punctul de vedere sau profesia ca model. În 

sprijinirea copiilor în vederea alegerii carierei, părinții trebuie: să cunoască temerile, ezitările, 

succesele copiilor; să ofere sugestii dar să nu le impună; să-și trateze copiii cu respect și să 

aibă încredere în aspirațiile și interesele lor; să fie informați în ceea ce privește ofertele de 

educație, formare, angajare; să pună la dispoziție și să încurajeze copiii să citească reviste, 

ziare ce conțin reclame sau anunțuri ale diferitelor instituții sau firme despre locuri de muncă; 

să încurajeze tinerii în conturarea intereselor profesionale; să evite inocularea de idei 

preconcepute și stereotipuri cu privire la anumite profesii; să informeze tinerii cu privire la 

piața muncii şi dinamica ei; să ofere un suport afectiv propriilor copii; să-și îndrume copiii 

spre un consilier vocațional. 



 

 76 

”CARIERA” 2021- MATERIALE PENTRU PĂRINȚI 

Meseriile viitorului. Lista locurilor de muncă ce vor DISPĂREA după 2030 

 

   Conform  Ghidului Meseriilor Viitorului, lansată de 

INACO – Inițiativa pentru Competitivitate, prezintă cele mai 

căutate profesii ale viitorului până în 2050: dezvoltatori de 

software și aplicații IT, directori de vânzări și analiști de 

marketing și profesioniști în domeniul medical, precum și 

specialiști în robotică și inteligență artificială. Astfel, în 

următorii 25 – 50 de ani, principalele meserii ale viitorului vor 

fi legate de Calculatoare / Robotică / Cercetarea spațială / 

Energie și Mediul înconjurător / Sănătate / Medicină / 

Persoanele în vârstă / Învățământ / Divertisment / Afaceri /Publicitate / Social-media și 

Internet. 

Locurile de muncă care vor dispărea după 2030: 

 încasatori parcare; 

 operatori telefonie; 

 cititori contoare; 

 lucrători poștali, curieri; 

 secretare și asistente; 

 muncitori tipografi și dactilografi; 

 reporter de știri și corespondenți; 

 crainici radio și tv; 

 operatori proiecție film; 

 asistenți farmacie; 

 formatori educație primară și 

secundară; 

 funcționari bancari; 

 funcționari administrativi

 

Topul locurilor de muncă de succes până în 2050 

 specialiști în robotică și IA; 

 dezvoltatori de software și aplicații IT; 

 directori de vânzări; 

 analiști de marketing; 

 asistenți medicali; 

 fizioterapeuți; 

 logopezi; 

 manageri medicali; 
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 consilieri financiari 

 

 În plină criză pandemică a anului 2020 -2021, tehnologia are un rol uriaș în 

menținerea contactului uman și a societății internaționale conectate, funcționale pe timp de 

restricții și carantină. Activitatea sanitară, economică, juridică, politică, socială, ecologică etc. 

a fost continuată prin adoptarea noilor tehnologii cu viteză accelerată. Istoria însăși pare să 

accelereze dezvoltarea tehnologică a omenirii. 

10 dintre tendințele tehnologice care revoluționează societatea prin schimbarea felului 

în care oamenii fac afaceri și schimburi, muncesc, învață, produc bunuri, își petrec timpul 

liber și caută serviciile medicale sunt următoarele:  

1. Cumpărături online, servire și livrare cu roboți – comerțul online a devenit 

principala sursă de aprovizionare.  

2. Lanțuri de aprovizionare 4.0 – care includ folosirea tehnologiei Blockchain, Cloud 

sau Big Data pentru înlocuirea sistemelor tradiționale bazate pe materie primă, cum ar fi 

hârtiile și dosarele.  

3. Modalități de plată digitale și fără contact – pentru a evita pericolul de infectare, 

majoritatea companiilor și guvernelor au susținut trecerea la plăți online sau digitale, în 

detrimentul plăților cu bani fizici.  

4. Munca de acasă – folosind tehnologii de tip VPN (Virtual Port Network), o mare 

parte dintre oameni au putut să își păstreze locurile de muncă, făcând tranziția către tele-

muncă, prin tehnologia cloud și întălniri virtuale.  

5. Învățarea la distanță – profesorii, elevii și studenții au fost nevoiți să folosească 

programe tip Zoom, Microsoft Teams, Meet, Google Classroom, Discord, Skype, Webex etc. 

pentru a putea face față noilor provocări educaționale.  

6. Telesănătate – se folosesc tot mai multe aparate de ultimă generație pentru a urmări 

semnele vitale ale pacienților, intervențiile de la distanță acolo unde este posibil.  

7. Roboți și drone – care sunt folosite în special pentru dezinfectarea spațiilor publice 

și pentru livrarea hranei persoanelor care se află în carantină. Dronele de ultimă generație au 

fost folosite chiar pentru plimbarea animalelor de companie.  

8. Divertisment Online – artisții au demonstrat că oamenii au resurse infinite de 

creativitate – înregistrările live online și concertele în sufragerie s-au dovedit a fi de succes.  

9. Fabricația aditivă sau imprimarea 3D – s-a dovedit utilă pentru a construi măști de 

protecție sau ventilatoare de respirație adaptate pentru utilizatori.  

10. Tehnologii de Informație și Telecomunicații de înaltă capacitate – în această 

pandemie, internetul a devenit o necesitate pentru societate. 5G este o tehnologie tot mai 
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aproape de noi, dar cu costuri încă ridicate, aspect care trebuie cât mai repede rezolvat pentru 

a asigura participarea tuturor utilizatorilor în această rețea.  

Inteligența artificială este deja un instrument eficient de prevenție pandemică și are 

capacitatea de a învinge Coronavirusul prin conectarea a mii de termometre la internet și 

detectarea instantanee a focarelor potențiale, a canalelor de transmitere și a regiunilor cu risc 

de infectare, înainte ca spitalele să fie prea aglomerate cu pacienți. În viitorul apropiat, 

dronele, telefoanele mobile și senzorii în variate forme vor putea localiza în timp real oamenii 

infectați cu acest virus (Michio Kaku, 2020).  
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În anul școlar 2020-2021, CJRAE Galați în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Al Județului 

Galați a realizat studiul privind opţiunile şcolare ale elevilor din clasele a VIII-a, pentru întreaga 

populaţie şcolară aflată la finalul ciclului gimnazial, cu implicarea profesorilor consilieri şcolari din 

Județul Galați. 

Studiul s-a realizat în perioada decembrie 2020 –martie 2021. Aplicarea chestionarului s-a 

realizat prin intermediul profesorilor consilieri şcolari. Având în vedere faptul că aceştia nu îşi 

desfăşoară activitatea în toate unităţile de învăţământ cu nivel gimnazial, din numărul total de 4867 

elevi înscriși în clasele a VIII-a la nivelul reţelei şcolare din Județul Galați, au fost aplicate și 

centralizate un număr de 1641  de chestionare (reprezentând  33,72% din totalul populației școlare 

de clasa a VIII- a). 

 

OBIECTIVE:  

1. Identificarea opțiunilor şcolare ale elevilor claselor a VIII- a   

2. Identificarea factorilor care influențează opţiunea şcolară a elevilor  

3. Identificarea distribuţiei opţiunilor şcolare ale elevilor pe filiere şi profile;  

4. Identificarea aspiraţiilor elevilor privind viitoarea lor carieră;  

5. Determinarea factorilor care îi pot conduce pe elevi la obţinerea unor performanţe şcolare 

ridicate;   

 

GRUP ȚINTĂ:  

 Ancheta de orientare școlară (pe bază de chestionar ) a fost realizată pe o populație școlară  

de   1641  de elevi din mediul urban şi din mediul  rural din județul Galați . 
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Tabel 1.După absolvirea clasei aVIII-a, intenţionezi: 
 2021-2022 

    
să îţi continui studiile la liceu 2012 84,2% 1531 93,3% 

să îți continui studiile până la finalizarea învățământului profesional 
(școală profesională) 

321 13,4% 80 4,9% 

să îţi continui studiile cu un curs e calificare 4 ,2% 19 1,2% 

să nu iți continui studiile 5 ,2% 7 ,4% 

să imi continui studiile, chiar dacă părinții nu sunt deacord 4 ,2% 4 ,2% 

altă situaţie. Care? 43 1,8%   

Total 2389 100,0% 1641 100,0% 

Așa cum putem observa în graficul de mai sus, se menține ponderea ridicată a elevilor care au intenția de a 

continua studiile în cadrul  liceului (93,3% an școlar 3021-2022, spre deosebire de 84,2%  an școlar 2020-

2021. De asemenea observăm o scădere în ceea ce privește intenția elevilor de a urma cursurile unei școli 

profesionale- 4,9%, spre deosebire de anul școlar precedent, unde procentul celor care își manifestă intenția 

de a urma cursurile unei școli profesionale este de 13%. 
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Tabel 2. Filiera An școlar  
2020-2021 

An școlar  
2021-2022 

  %  % 

LICEU- 93% Teoretică 1403 58,6% 1180 71,9% 

Vocațională 326 13,6% 186 11,3% 

Tehnologică 387 16,2% 165 10,1% 

SCOALA PROFESIONALA- 7%  
273 

 
11,6% 110 6,7% 

Total 
 

2389 
 

100,0% 1641 100% 

 

 

 

 

 

În anul școlar 2021-2022  se menține procentul ridicat în rândul elevilor care doresc să urmeze filiera 
teoretică (72%). Observăm o ușoară scădere procentuală în ceea ce privește interesul elevilor de a urma 
filiera vocațională (11% an școlar 2021-2022 comparativ cu 14% an școlar 2020-2021 ). De asemenea 
observăm o ușoară scădere procentuală în ceea ce privește intenția elevilor de a urma filiera tehnologică-
(10% an școlar 2021-2022 spre deosebire 16% an școlar 2020-2021.) 
 Procentul celor care doresc  să urmeze școala profesională  se menține și în acest anul școlar 2021-2022 
(7%) 

 



 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII 
CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ GALAŢI 

Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică Galați 
Str. Portului Nr.55 B, Galaţi,  

Tel: 0236 / 311158 fax: 0236 / 411021, email: cjrae.galati@gmail.com 
  

 

FILIERA PROFILUL SPECIALIZAREA 2020-2021 2021-2022 

    

FILIERA 
TEORETICĂ 

Profil real matematica- informatica 472 19,7% 381 23,2 % 

stiinte ale naturii 376 15,7% 327 19,9% 

Profil uman filologie 291 12,2% 221 13,5% 

stiinte sociale 264 11,0% 251 15,3% 

FILIERA 
VOCAŢIONALĂ 

Profil muzică instrumentist 51 2,1% 24 1,5% 

Profil arte 
vizuale 

tehnician pentru tehnici 
artistice 

85 3,6% 
26 

1,6% 

Profil teologic preot 12 0,5% 7 0,4% 

tehnician tentru tehnici 
artistice-patrimoniu 

16 0,7% 
7 

0,4% 

Profil sportiv instructor sportiv 132 5,5% 92 5,6% 

Profil pedagogic Invatator/educator 30 1,3% 30 1,8% 

FILIERA 
TEHNOLOGICĂ 

Profil tehnic mecanica 138 5,8% 44 2,7% 

electromecanica 41 1,7% 15 0,9% 

electronica-automatizari 6 0,3% 4 0,2% 

electric 12 0,5% 9 0,5% 

produse media 6 0,3% 4 0,2% 

industrie textila si pielarie 3 0,1% 3 0,2% 

constructii instalatii si 
lucrari publice 

7 0,3% 6 0,4% 

Profil resurse 
naturale şi 
protecţia 
mediului 

protectia mediului 4 0,2% 4 0,2% 

industrie alimentara 9 0,4% 9 0,5% 

agricultura 10 0,4% 6 0,4% 

Profil servicii economic 76 3,2% 21 1,3% 

comert 35 1,5% 11 0,7% 

turism si alimentatie 40 1,7% 29 1,8% 

Total  2116 88,4% 1531 93,3% 
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În graficul de mai sus putem observa că procentul elevilor care doresc să urmeze profilul real – în cadrul filierei 
teoretice înregistrează o ușoară creștere comparativ cu anul școlar anterior(43% ). Se observă o ușoară creștere 
procentuală  în ceea ce privește alegerea profilului uman din cadrul filierei teoretice (29%-  - an școlar 2021-
2022) spre deosebire de 23% - an școlar 2020-2021, Observăm o ușoară scădere procentuală în ceea ce privește 
opțiunea elevilor de a urma filiera vocațională (11% an școlar 2021-2022 spre deosebire 13,6% an școlar 2020-
2021). De asemenea,  spre deosebire de anul școlar anterior procentul celor care doresc să urmeze filiera 
tehnologică înregistrează o scădere procentuală 10% an școlar 2021-2022 spre deosebire 16,4%- an școlar 2020-
2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII 
CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ GALAŢI 

Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică Galați 
Str. Portului Nr.55 B, Galaţi,  

Tel: 0236 / 311158 fax: 0236 / 411021, email: cjrae.galati@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

Tabel 4. 
 

2020-2021 2021-2022 

Dacã optezi pentru continuarea studiilor în învãțamântul 
profesional, la ȘCOALA PROFESIONALA: 

    

bucãtar 21 0,9% 8 0,49% 
ospãtar 33 1,4% 12 0,73% 
cofetar-patiser 7 0,3% 5 0,30% 
vanzator in unitatile de alimantatie publica 4 0,2% 4 0,24% 
brutar-patiser 2 0,1% 2 0,12% 
electrician nave 2 0,1% 2 0,12% 
electrician exploatare joasa tensiune 3 0,1% 3 0,18% 
electrician constructor 9 0,4% 4 0,24% 
mecanic auto 40 1,7% 19 1,16% 
mecanic agricol 11 0,4% 1 0,06% 
sudor 4 0,2% 2 0,12% 
confecționer tâmplãrie din aluminiu si mase plastice 2 0,1% 2 0,12% 
comerciant – vânzãtor 7 0,3% 2 0,12% 
zidar-pietrar-tencuitor 5 0,2% 3 0,18% 
zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar 3 0,1% 2 0,12% 
frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist 96 4,1% 33 2,01% 
lucrãtor în agriculturã ecologicã 22 1,0% 5 0,30% 
confecționer produse textile 1 0,01% 1 0,06% 
tâmplar universal 1 0,01%   
agricultor culturi de câmp     
lacatuș construcții metalice și utilaj tehnologic     
marinar      
electromecanic nave     
Total 273 

 
11,6% 110 6,70% 

Procentul celor care doresc să urmeze școala profesională scade comparativ cu  anul școlar anterior(7% -
2021-2022,  11,6%- 2020-2021. Observăm că elevii care aleg să urmeze școala profesională, își menifestă 
interesul pentru domeniul – frizer-coafor-manichiurist - pedichiurist – 2,01% , mecanic auto- 1,16 %. 
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Tabel 5. Cine te-a informat asupra profilului/ 
domeniului pe care intenționezi să îl urmezi? 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Factori extraşcolari 

m-am informat singur 
 

da 752 45,8% 
nu 889 54,2% 

Total 1641 100% 
parintii 
 

da 673 41,0% 
nu 968 59,0% 

Total 1641 100% 
rudele 
 

da 300 22,4% 
nu 1341 81,7% 

Total 1641 100% 
mass-media 
 

da 152 9,3% 
nu 1489 90,7% 

Total 1641 100% 
prietenii 
 

da 400 24,4% 
nu 1241 75,6% 

Total 1641 100% 
operator economic da 24 1,5% 

nu 1617 98,5% 
Total 1641 100% 

 
 
 
 
 
Factori şcolari 

diriginți 
 

da 496 30,2% 
nu 1145 69,8% 

Total 1641 100% 
profesori 
 

da 406 24,7% 
nu 1235 75,3% 

Total 1641 100% 
consilieri școlari 
 

da 321 19,6% 
nu 1320 80,4% 

Total 1641 100% 
colegii 
 

da 300 18,3% 
nu 1341 81,7% 

Total 1641 100% 
 

 
 
 
 

Tinerii participanți la cerecetare susțin că s-au informat cu privire la alegerea liceului/profilului din diferite surse. 
Aceste surse sunt : surse școlare/factori școlari și surse extrașcolare/factori extrașcolari.  

 Factorii școlari -observăm rolul important pe care îl au cadrele didactice din unitatea de învățământ în 
alegerea liceului( diriginți 30% , profesorii de la clasă-25 %, consilierii școlari-20%, colegii- 18%. 

 Factori extrașcolari: 46% dintre elevi susțin că s-au informat singuri, 41% au fost sfatuiți de părinți, iar 
24% au ținut cont de parerea anturajului din care fac parte. 
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Tabel 6.  
Care sunt factorii care te-au influenţat 
alegerea școlii pe care o vei urma ? 

An școlar 2021-2022 

 

scoala 
  

da 23% 
nu 77% 

familia 
  

da 55% 
nu 45% 

mass-media 
  

da 7% 
nu 93% 

prietenii 
  

da 18% 
nu 82% 

colegii de clasa 
  

da 5% 
nu 95% 

Așa cum putem observa în graficul de mai sus, familia ocupă un loc important în alegerea liceului (53% fiind 
urmată  de școala de care o vor urma (23%) și de prieteni(18%) 
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Tabel 7. 
Consideri că rezultatele 
tale şcolare îţi motivează 
alegerea ?  % 
da 

1127 68,7% 

  
nu 136 8,3% 

  
nu stiu 367 23% 

Total 
1641 100,0% 

Tabel 8. 
Opțiunea ta în raport cu 
cea exprimata de familie:  % 
este aceasi 

1254 76,4% 

  
este diferita 149 9,1% 

  
nu stiu 238 14,5% 

Total 

1641 100,0% 

Putem observa că familia are un rol important în alegerea viitorului liceu, astfel 76% dintre elevii chestionați 
consideră că algerea făcută este în concordanță cu cea a familiei din care face parte, 9% consideră că opțiunea lor 
este diferită de cea a familiei. 

69% dintre elevii  chestionați consideră  că rezultatele obținute la școală reprezintă in factor motivant în alegerea 
liceului și doar 8,% dintre elevii chestionați susțin că rezultatele școlare nu le motivează alegerea făcută. 
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Tabel 9.  
Alegerea făcută este influenţată de: 

 % 

dorința de a reuși în viață da 1398 85,2% 
  nu 243 14,8% 
Total 1641 100% 
dorința de a învăța lucruri noi într-un domeniu profesional da 400 24,4% 
  nu 1241 75,6% 
Total 1641 100% 
salariul obținut ca urmare a practicãrii meseriei în domeniul 
profesional ales 
 

da 
561 34,2% 

  nu 1080 65,8% 
Total 1641 100% 

obținerea rapidă a unei calificări da 127 7,7% 
  nu 1514 92,3% 
Total 1641 100% 

tipul / profilul liceului da 300 18,3% 
  nu 1341 81,7% 
Total 1641 100% 

prestigiul unității școlare da 190 11,6% 
  nu 1451 88,4% 
Total 1641 100% 

propriile performanțe / capacități da 301 18,3% 
  nu 1340 81,7% 
Total 1641 100% 

statutul social al profesiei dobândite la absolvire da 122 7,4% 
  nu 1519 92,6% 
Total 1641 100% 

curiozitatea da 200 12,2% 
  nu 1441 87,8% 
Total 1641 100% 

 

 

 

 
În alegerea liceului sau a școlii profesionale un rol important îl ocupă dorința de a reuși în viață- 
procentul fiind de 85%, pentru 34% dintre elevii chestionați salariul obținut ca urmare a practicãrii 
meseriei în domeniul profesional ales reprezintă un factor care motivează alegerea facută, dorința de a 
învăța lucruri noi într-un domeniu profesional- 24%. 
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Tabel 10. Ce sanse de 
reusita profesionala 
crezi ca ai în viitor ? 

 % 

foarte mari 
392 23,9% 

mari 687 41,9% 

medii 427 26,0% 

mici 34 2,1% 

foarte mici 8 ,5% 

NR/NS 93 5,7% 

Total 
1641 100,0% 

Tabel 11. 

Crezi că vei găsi un loc 
de muncă în aceasta 
ocupație? 

 

 % 

da 
1219 74,3% 

nu 
16 1,0% 

nu știu 
406 24,7% 

Total 
1641 100,0% 

74% dintre subiecții chestionați consideră că vor găsi un loc de munca care să corespundă cu pregatirea lor  și cu 
ocupația pe care își doresc să o urmeze, de asemenea putem observa procentul foarte mic (1%) al celor care cred 
că nu vor găsi un loc de muncă care să corespundă cu ocupația pe care iși doresc în acest moment. 
 

Putem observa procentul mare al celor care consideră că vor avea șanse mari și foarte mari de reușită profesională 
în viitor- 66%, 26% consideră că șansele lor de reușită profesională sunt la nivel mediu. De asemenea putem 
observa procentul foarte mic al celor care consideră că șansele lor de reușită profesională sunt mici și foarte mici 
(3%)  
 
Ce ocupaţie crezi ca vei avea în viitor? 

Ocupațiile pe care și le doresc elevii sunt dintre cele mai variate: medic, pictor, sportiv, scenarist 
,economist, bucătar informatician, programator, scriitor, psiholog, militar, ospatar, vânzator, actor avocat, polițist, 
translator, cosmetician, , procuror,  profesor, farmacist, vameș. 
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Tabel 13. 
Crezi  că cei care au 
abandonat şcoala dupa clasa 
aVIII-a, vor avea o viață :  % 

Foarte usoara 8 ,5% 

usoara 45 2,7% 

medie 495 30,2% 

grea 693 42,2% 

foarte grea 321 19,6% 

NR/NS 79 4,8% 

TOTAL 1641 
100,0

% 

Tabel 14. 
Sansele celor care au 
abandonat scoala , de a 
gãsi un loc e muncã în 
viitor sunt:  % 

foarte mici 317 19,3% 

  
mici 

615 37,5% 

  
medii 

557 33,9% 

  
mari 

60 3,7% 

  
foarte mari 

19 1,2% 

NR/NS 73 4,4% 

TOTAL 1641 
100,0

% 

Elevii sunt conștienți de rolul important pe care îl are școala în educația elevilor astfel încât acestia 
consideră că cei care au abandonat școala vor avea o viață grea și foarte grea -62 %. Putem observa și 
procentul foarte mic al celor care consideră că cei care au abandonat școala vor avea o viață ușoară și 
ofoarte ușoară-3,2 %. 

Elevii participanți la cercetare sunt conștienți de importanța pe care o are școala în formarea lor profesională, 
astfel încât aceștia consideră că șansele de a avea un loc de muncă pentru cei care au abandonat școala sunt 
mici-37,5% și foarte mici-19,3%  și doar 4,9% susțin că cei care au abandonat școala au șanse de reușită mari 
și foarte mari în viitor. 
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Tabel 16.Cunoști un operator 
economic /societate comercialã 
care ar putea sã îți ofere un loc de 
muncã pentru profilul /calificarea 
pe care o alegi?  % 

da 195 11,9% 

  
nu 

734 44,7% 

  
nu stiu 

712 43,4% 

Total 1641 
100,0

% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CONCLUZII  

Studiul evidenţiază gradul ridicat de interes al elevilor de a-și continua studiile după clasa a 

VIII-a, exprimat într-un procent  ridicat  (99,4%), ceea ce poate reprezenta faptul că elevii sunt 

conștienți de  rolul învățării și al educației în reușita profesională, în alegerea unei viitoare cariere. 

Ca și în anul școlar anterior se menține intenția elevlor de a urma filiera teoretică (72%). În cadrul 

filierei vocaționale observăm o ușoară scădere procentuală comparativ cu anul școlar anterior( 

11,3% an școlar 2021-2022 comparativ 13,6% an școlar 2021-2022 ). Ponderea celor care au ales 

să urmeze  fliera tehnologică  a scăzut comparativ cu anul școlar trecut-10% an școlar 2021-2022 

spre deosebire 16% an școlar 2021-2022.  

  Observăm că procentul celor care doresc  să urmeze școala profesională  scade 

comparativ cu anul școlar anterior (7% -2021-2022  spre deosebire de 11% an școlar 2020-2021 ). 

Interesul scăzut  al elevilor față de învățământul profesional se poate datora lipsei locurilor de 

muncă existente pe piața muncii dar și slabei promovări a acestui tip de învățământ în rândul 

elevilor de clasa a VIII- a. 

 

45% dintre elevii participanți la cercetare  susțin că nu cunosc un operator economic /societate comercialã care 
ar putea să îi ofere un loc de muncã pentru profilul pe care îl alege și doar 11,9% cunosc un operator economic 
care ar putea să îi ofere un loc de muncă pentru calificarea pe care o aleg. 
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De asemenea este îngrijorător procentul ridicat ( 45%) al respondenților de clasa a VIII- a, 

care susțin că nu cunosc un operator economic /societate comercialã care ar putea să îi ofere un loc 

de muncã pentru profilul pe care îl urmează  indică necesitatea unei mai bune promovari a ofertei 

deținute de operatorul economic . 

Procentul elevilor care doresc să urmeze profilul real înregistrează o ușoară creștere 

comparativ cu anul școlar anterior(43%  -2021-2022 comparativ cu 35,4% an școlar 2020-2021).  

Se observă o ușoară creștere procentuală  în ceea ce privește alegerea profilului uman din 

cadrul filierei teoretice (29%-  - an școlar 2021-2022) spre deosebire de 23% - an școlar 2020-2021 

O  ușoară scădere procentuală în ceea ce privește opțiunea elevilor de a urma filiera 

vocațională (11% an școlar 2021-2022 spre deosebire 13,6% an școlar 2020-2021). De asemenea,  

spre deosebire de anul școlar anterior procentul celor care doresc să urmeze filiera tehnologică 

înregistrează o scădere procentuală 10% an școlar 2021-2022 spre deosebire 16,4%- an școlar 

2020-2021.  

 

55 % dintre subiecții participanți la cercetare susțin că familia reprezintă cel mai important 

factor în alegerea profilului și a unității de învățământ pe care elevii o vor urma, aspect susținut și  

de faptul că  76% dintre elevii chestionați consideră că algerea făcută este în concordanță cu cea a 

familiei din care fac parte.  

 

Școala reprezintă cel de al doilea factor care contribuie la alegerea liceului- procentul fiind 

de 23%, acest aspect este confirmat și de faptul că rezultatele obținute la școală reprezintă in factor 

motivant în alegerea viitoarei unități de învățământ (67% ) 

Decizia alegerii  viitoarei unități de învățământ este influențată de dorința de a reuși în viață-

85%, de salariul obținut ca urmare a practicãrii meseriei în domeniul profesional ales- 34% și de 

dorința de a învăța lucruri noi într-un domeniu profesional-24%. 

Elevii sunt conștienți de împortanța pe care o are școala astfel încât aceștia consideră că cei 

care au abandonat școala vor avea o viață grea  62% - iar șansele acestora de a găsi un loc de 

muncă sunt foarte mici- 57%. 

 

 



REȚEAUA DE CABINETE DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ A 

JUDEȚULUI GALAȚI 

AN ȘCOLAR 2020-2021 

 

1. Andrei Gina 

      Gradinita cu P.N. nr. 12 Galati 

      Scoala Gimnaziala nr. 24 Galati 

      Scoala Gimnaziala nr. 33 Galati 

 

2. Andrici Cristina 

      Gradinita cu P.P. "Ciprian 

Porumbescu" Galati 

      Scoala Gimnaziala "Grigore Moisil" 

Galati 

 

3. Arama Nuti 

      Seminarul Teologic Ortodox "Sf. 

Andrei" Galati 

 

4. Baleanu Oana 

      Gradinita cu P.N. nr. 1 Umbraresti Tg. 

Bujor 

      Gradinita cu PN "Casuta Piticilor" Tg. 

Bujor 

      Gradinita cu PN "Floare de Bujor" 

Targu Bujor 

      Liceul Tehnologic "Eremia 

Grigorescu" Tg. Bujor 

      Scoala Gimnaziala "Grigore Hagiu" 

Tg. Bujor 

 

5. Banea Silvia 

      CJAP 

      Liceul Teoretic "Emil Racovita" Galati 

 

6. Boca Zamfir Mioara 

      Colegiul National "Mihail 

Kogalniceanu" Galati 

      Scoala Gimnaziala "Constantin Gh. 

Marinescu" Galati 

 

7. Bocaneala Cornelia 

      Colegiul National "Vasile Alecsandri" 

Galati 

 

8. Burtea Alina 

      Colegiul National "Spiru Haret" Tecuci 

      Scoala Gimnaziala "Gh. Petrascu" 

Tecuci 

      Scoala Gimnaziala "I. Iordan" Tecuci 

 

9. Carp Carmen 

      Gradinita cu P.P. nr. 36 Galati 

      Liceul Teoretic "Sfanta Maria" Galati 

 

10. Cirjau Valentina 

      Gradinita cu P.N. Nr. 59 Galati 

      Gradinita cu P.P. "Codruta" Galati 

      Gradinita cu P.P. "Step by Step" 

Galati 

 

11. Ciupitu Valentina 

      Gradinita - Scoala Gimnaziala nr. 16 

Galati 

      Gradinita - Scoala Gimnaziala nr. 20 

Galati 

      Gradinita cu P.N. "Mihaela" Galati 

      Scoala Gimnaziala "Elena Cuza" 

Galati 

      Scoala Gimnaziala nr. 16 Galati 

      Scoala Gimnaziala nr. 20 Galati 

 

12. Colea Violeta 

      Liceul Tehnologic "Elena Caragiani" 

Tecuci 

      Scoala Gimnaziala "I. Petrovici" 

Tecuci 

      Scoala Gimnaziala "Nicolae 

Balcescu" Tecuci 

 

13. Coman Monica 

      Gradinita cu P.N. nr. 1 Tudor 

Vladimirescu 

      Liceul Tehnologic Tudor Vladimirescu 

      Scoala Gimnaziala "Dimitrie Luchian" 

Piscu 

 

14. Costea Geanina 

      Colegiul Tehnic "Paul Dimo" Galati 

 

15. Deaconescu Mirela 

      Gradinita cu P.N. "Ion Creanga" 
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Galati 

      Gradinita cu P.N. nr 19 Galati 

      Gradinita cu P.P. "Arlechino" Galati 

      Gradinita cu P.P. nr 47 Galati 

      Gradinita cu P.P. nr. 39 Galati 

 

16. Dica Gabriela 

      Liceul Tehnologic "Paul Bujor" Beresti 

 

17. Dima Iuliana 

      Colegiul de Industrie Alimentara 

"Elena Doamna" Galati 

 

18. Dolea Lenuta 

      Gradinita cu P.N. nr. 11 Galati 

      Liceul Tehnologic "Carol I" Galati 

      Scoala Gimnaziala "Sfintii Imparati" 

Galati 

 

19. Dolea Raluca Adelina 

      Colegiul National "Al. Ioan Cuza" 

Galati 

      Scoala Gimnaziala nr. 17 Galati 

 

20. Drujescu Dorina 

      Gradinita cu P.N. nr. 6 Galati 

      Gradinita cu P.P. "Elena Doamna" 

Galati 

      Gradinita cu P.P. "Mugurel" Galati 

      Gradinita cu P.P. nr. 1 Galati 

      Gradinita cu P.P. nr. 45 Galati 

 

21. Dutu Adriana 

      Gradinita cu P.P. "Prichindel" Galati 

      Liceul Teoretic "Dunarea" Galati 

 

22. Fainarea Alina Iuliana 

      Gradinita cu P.N. nr. 1 Blanzi 

      Gradinita cu P.N. nr. 1 Carapcesti 

      Gradinita cu P.N. nr. 1 Corod 

      Liceul Tehnologic nr. 1 Corod 

      Scoala Gimnaziala nr. 1 Blanzi 

      Scoala Gimnaziala nr. 1 Corod 

      Scoala Primara nr. 1 Carapcesti 

 

23. Ferendino Elena 

      Liceul Teoretic "Mircea Eliade" Galati 

 

24. Gabor Otilia Cristina 

      Scoala Gimnaziala "Sf. Nicolae" Liesti 

      Scoala Gimnaziala nr. 1 Liesti 

      Scoala Gimnaziala nr. 2 Liesti 

      Scoala Gimnaziala nr. 3 Liesti 

 

25. Gaiu Maria 

      CJAP 

      Scoala Gimnaziala nr. 7 Galati 

 

26. Gheorghe Iuliana 

      Colegiul National "Costache Negri" 

Galati 

 

27. Gheorghita Nicoleta 

      Scoala Gimnaziala "Dimitrie 

Cantemir" Matca 

      Scoala Gimnaziala "Doamna Nica" 

Valea Marului 

      Scoala Gimnaziala nr. 1 Matca 

      Scoala Gimnaziala nr. 2 Matca 

 

28. Guita Marilena 

      Gradinita cu P.N. nr. 1 Beresti Meria 

      Scoala Gimnaziala "Gheorghe si 

Maria Tasca" Balabanesti 

      Scoala Gimnaziala "Stroe S. 

Belloescu" Plesa 

      Scoala Gimnaziala nr. 1 Radesti 

      Scoala Gimnaziala nr. 1 Slivna 

 

29. Husariu Doina Nicoleta 

      Colegiul Economic "Virgil Madgearu" 

Galati 

 

30. Hussain Daniela 

      Liceul Tehnologic "Costache 

Conachi" Pechea 

      Scoala Gimnaziala "Alexandru 

Moruzzi" Pechea 

      Scoala Gimnaziala nr. 1 Pechea 

      Scoala Gimnaziala nr. 3 Pechea 

      Scoala Primara nr. 4 Pechea 

 

31. Hutanu Doina 

      Gradinita cu P.P. nr. 30 Galati 

      Gradinita cu P.P. nr.7 Galati 

      Gradinita cu P.S. nr. 32 Galati 

 

32. Iordachita Gabriela 

      Colegiu Tehnic "Radu Negru" Galati 

      Scoala Gimnaziala "Ludovic Cosma" 

Galati 
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33. Ivan Alina 

      Gradinita cu P.N. nr. 20 Galati 

      Scoala Gimnaziala "Miron Costin" 

Galati 

 

34. Lupu Ionela 

      Gradinita cu P.N. "Voinicelul" Galati 

      Gradinita cu P.P. "Alice" Galati 

      Gradinita cu P.P. "Motanul Incaltat" 

Galati 

      Liceul cu Program Sportiv Galati 

 

35. Lupusor Monica Roxana 

      Gradinita cu P.P. nr. 9 Galati 

      Liceul Tehnologic "Anghel Saligny" 

Galati 

      Liceul Tehnologic "Sf. Ioan" Galati 

 

36. Manea Monica 

      Gradinita cu P.N. nr. 1 Frunzeasca 

      Gradinita cu P.N. nr. 1 Munteni 

      Gradinita cu P.N. nr. 1 Negrilesti 

      Gradinita cu P.N. nr. 1 Tiganesti 

      Gradinita cu P.N. nr. 1 Ungureni 

      Scoala Gimnaziala "Florea Julea" 

Negrilesti 

      Scoala Gimnaziala nr. 1 Munteni 

      Scoala Gimnaziala nr. 1 Ungureni 

 

37. Marian Roxana 

      CJAP 

      Liceul de Arte "Dimitrie Cuclin" Galati 

 

38. Mititelu Florentina 

      Gradinita cu P.N. nr. 1 Cudalbi 

      Gradinita cu P.N. nr. 2 Cudalbi 

      Liceul Tehnologic nr. 1 Cudalbi 

      Scoala Gimnaziala "Prof. Emil 

Panaitescu" Cudalbi 

 

39. Morozan Violeta Gina 

      Gradinita cu P.N. nr. 14 Galati 

      Scoala Gimnaziala "Dan Barbilian" 

Galati 

      Scoala Gimnaziala nr. 22 Galati 

 

40. Musunoiu Hoton Violeta Luminita 

      CJAP 

 

41. Panait Gina 

      Gradinita cu PP "Licurici" Galati 

      Liceul de Turism si Alimentatie 

"Dumitru Motoc" Galati 

 

42. Pavel Luciana 

      Gradinita cu P.N. nr. 35 Galati 

      Scoala Gimnaziala "Iulia Hasdeu" 

Galati 

      Scoala Gimnaziala nr. 3 Galati 

 

43. Petrea Iosif Florin 

      Gradinita cu P.P. "Tedi" Galati 

      Liceul de Transporturi Auto "Traian 

Vuia" Galati 

 

44. Placinta Dona 

      CJAP 

      Scoala Gimnaziala "Sf. Grigorie 

Teologul" Galati 

 

45. Popescu Catalina 

      Gradinita cu P.N. nr. 44 Galati 

      Scoala Gimnaziala nr. 5 Galati 

      Scoala Gimnaziala nr. 9 Galati 

 

46. Popoiu Simona Livia 

      Colegiul National de Agricultura si 

Economie Tecuci 

      Scoala Gimnaziala "D. Sturdza" 

Tecuci 

 

47. Presura Siuta Ramona 

      Gradinita cu P.N. nr. 1 Cavadinesti 

      Gradinita cu P.N. nr. 1 Oancea 

      Scoala Gimnaziala "Sf. Ier. Nicolae" 

Vladesti 

      Scoala Gimnaziala "V. Seicaru" 

Oancea 

      Scoala Gimnaziala nr. 1 Cavadinesti 

      Scoala Gimnaziala nr. 1 Ganesti 

      Scoala Primara nr. 1 Vadeni 

 

48. Rosca Raluca 

      Scoala Gimnaziala "Gh. Munteanu" 

Galati 

      Scoala Gimnaziala nr. 18 Galati 

 

49. Savinuta Adriana 

      Gradinita cu P.N. "Petru Rares" 

Frumusita 

      Gradinita cu P.N. nr. 1 Foltesti 

      Gradinita cu P.N. nr. 1 Frumusita 
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      Gradinita cu P.N. nr. 1 Tamaoani 

      Scoala Gimnaziala "Petru Rares" 

Frumusita 

      Scoala Gimnaziala nr. 1 Foltesti 

      Scoala Gimnaziala nr. 1 Frumusita 

 

50. Soltan Andreea 

      Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu" Galati 

      Scoala Gimnaziala "Mihai Viteazul" 

Galati 

 

51. Stancescu Geta 

      Colegiul Tehnic "Paul Dimo" Galati 

      Gradinita cu P.N. "I. Nenitescu" Galati 

      Gradinita cu P.P. "Sf. Stelian" Galati 

      Scoala Gimnaziala nr. 29 Galati 

 

52. Susnea Simona Mirela 

      Gradinita cu P.P. nr. 64 Galati 

      Scoala Gimnaziala "Stefan cel Mare" 

Galati 

 

53. Suvac Valeria 

      CJAP 

      Scoala Gimnaziala nr. 25 Galati 

 

54. Suvejanu Gabriela 

      Gradinita cu PN nr. 1 Beresti 

      Liceul Tehnologic "Paul Bujor" Beresti 

 

55. Tinjala Alina Lucia 

      Liceul Tehnologic "General de Marina 

Nicolae Dumitrescu Maican" Galati 

      Scoala Gimnaziala nr. 28 Galati 

 

56. Trandafir Simona 

      Scoala Gimnaziala nr. 26 Galati 

 

57. Trandafir Petruta 

      Scoala Gimnaziala "Negoita Danaila" 

Bucesti 

      Scoala Gimnaziala "V.I. Popa" Ivesti 

      Scoala Profesionala "H. P. Bengescu" 

Ivesti 

 

58. Trifan Paula Narciziea 

      Gradinita cu P.P. "Camil Ressu" 

Galati 

      Gradinita cu P.P. "Croitorasul cel 

Viteaz" Galati 

      Gradinita cu P.P. "Otilia Cazimir" 

Galati 

      Gradinita cu P.P. nr. 56 Galati 

 

59. Tuchel Mariana 

      Liceul Tehnologic "O. Caledoniu" 

Tecuci 

      Scoala Gimnaziala "A. Rugina" 

Tecuci 

      Scoala Gimnaziala "St. O. Iosif" 

Tecuci 

 

60. Tugui Daniela 

      Gradinita cu P.N. "Lizuca" 

      Scoala Gimnaziala "Mihail 

Sadoveanu" Galati 

      Scoala Gimnaziala nr. 10 Galati 

 

61. Vechiu Luiza 

      Colegiul National "Calistrat Hogas" 

Tecuci 

      Scoala Gimnaziala "Elena Doamna" 

Tecuci 

 

62. Voican Camelia Magdalena 

      Scoala Gimnaziala nr. 1 Adam 

      Scoala Gimnaziala nr. 1 Draguseni 

      Scoala Gimnaziala nr. 1 Fundeanu 

 

63. Vulpe Veronica 

      Gradinita cu P.N. Nr. 1 Branistea 

      Scoala Gimnaziala "Unirea" Branistea 

      Scoala Gimnaziala nr. 1 

Independenta 
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Colegiul Național “Vasile Alecsandri”, Galați (1867 - prezent) 

“Tradiție și performanță în educație”  

În 2020, Colegiul Național “Vasile Alecsandri” a fost singura școală din județul Galați care se afla 
în top 50 al mediilor de admitere la nivel național. Astfel, specializarea matematică-informatică, 
bilingv engleză și specializarea științe ale naturii bilingv engleză s-au clasat pe locurile 9-10, cu 
ultima medie de admitere 9,82, iar specializarea matematică-informatică pe locul 38, cu ultima 
medie de admitere 9,67.


Facilități și dotări: 
• 38 de săli de clasă, dotate cu tehnologie de ultimă generație 

• cabinet medical

• cabinet de consiliere și asistență psihologică

• o sală multimedia

• o sală UNESCO

• două laboratoare de fizică

• un laborator de chimie

• un laborator de biologie

• un laborator de geografie

• 4 laboratoare de informatică

• spațiu de învățare în aer liber

• o sală de fitness

• o sală de sport interioară, un bazin de înot, trei terenuri 

de sport în aer liber (de fotbal și baschet)

• bibliotecă cu peste 30.000 de volume

• amfiteatru cu aproximativ 200 de locuri, dotat cu tehnologie de ultimă generație

• muzeul colegiului


Elemente academice de interes: 

Oferta educațională: 
Specializarea Număr 

clase 
Ultima medie de 
admitere în 2020

Ultima medie de 
admitere în 2019

Matematică - informatică, bilingv engleză 1 9.82 9.56

Matematică - informatică (inclusiv 
specializarea intensiv informatică)

3 9.67 9.49

Științe ale naturii bilingv engleză 1 9.82 9.71

Științe ale naturii bilingv germană 1 9.60 9.35

Filologie bilingv engleză 1 9.51 9.20

Științe sociale (intensiv franceză) 1 9.39 9.05



Concursuri școlare notabile:

• Concursul interjudețean de matematică “Cristian S. Calude”

• Concursul de fizică “Mircea Amarine”

• Concursul de limba engleză “English 4 Exams”


Centru de examinare pentru examenele:

• ECDL sau IC3 pentru competențe digitale

• Cambridge, Goethe și DELF pentru competențe de limbile engleză, germană, respectiv franceză


Colegiul Național “Vasile Alecsandri” din Galați este recunoscut pentru numeroasele sale rezultate 
excepționale la olimpiade naționale și internaționale, precum cele obținute de Daria Teodora 
Hărăbor (generația 2018-2022) - aur la Olimpiada Internațională de Astrofizică.


Oportunități extrașcolare


• Clubul de robotică

• Clubul de MUN (dezbatere de tip simulare a comitetelor Națiunilor Unite)

• Clubul de dezbateri academice

• Clubul de teatru Arabella

• Consiliul Școlar al Elevilor - participare ca elev reprezentant sau în numeroasele activități 

organizate de acesta (cum ar fi tradiția vânătorii de comori “Run.Pense.Gewinn”

• Conferința Galați Model United Nations (GalMUN)

• Conferința Deutsches Modell der Vereinten Nationen (DeutschMVN) 

• Conferința “À vous la parole”

• Gazeta CNVA (revista școlii)

• Proiecte ERASMUS

CNVA Book Fair
Atelier în cadrul clubului de 
teatru Arabella Spectacol de teatru

GalMUN 2020 GalMUN 2019 Echipa de Robotica Byteforce

CNVA - 150 de ani



Colegiul Naţional “Alexandru Ioan Cuza”                          

Str. Saturn nr. 26  Cod  800325   Galaţi 

Tel/Fax: 0236/ 413076 ;  0236/ 412206 

E-mail:ai_cuza@yahoo.com 

http://cuza.ro 
http://www.facebook.com/CNAIC.Galati.Oficial 

 

 

      Scurt istoric 
 

Înființată în anul 1864, prin Ordinul Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice nr. 52896/1864, ca Şcoala Comercială 

„Alexandru Ioan I”, această prestigioasă unitate de învățământ a constituit una dintre puţinele școli cu acest profil din România acelei 

perioade. După 1948, a fost transformată în liceu teoretic, sub denumirile succesive de: Şcoala Medie Mixtă, Liceul Teoretic nr.3 şi, din 

1958, Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”.   

Începând cu anul 1978, liceul teoretic s-a transformat în liceu industrial cu profil mecanic, până în ianuarie 1990, moment în 

care şcoala revine la vechea tradiţie a filerei teoretice. În anul 1992, intră în lichidare învăţământul seral şi se înfiinţează clase de 

gimnaziu, urmate la scurt timp şi de clase de învăţământ primar cu predare intensivă a limbilor străine – franceză, germană şi a 

informaticii. Performanţele elevilor, îndrumaţi de o echipă de cadre didactice de excepţie, au fost recompensate prin acordarea, de către 

Ministerul Educaţiei Naţionale, a titulaturii de Colegiu, în anul 1999. 

 

 Prin oferta sa educațională atractivă, Colegiul Național  „Alexandru Ioan Cuza” îmbină opțiunile 
elevilor și părinților cu necesitățile de formare profesională ale comunității. Principalele obiective ale 

colegiului sunt educarea cu profesionalism a elevilor, în spiritul principiilor democratice ale societăţii 

deschise, formarea unor abilităţi și competențe temeinice care să le permită elevilor succesul personal 

și profesional, promovarea valorilor autentice, toleranța, flexibilitatea și adaptabilitatea în cadrul 

comunității locale, dar și al comunității europene. Unitate de învățământ de înaltă performanță care își 

bazează activitățile pe împletirea a 150 de ani de vechime și tradiție cu noile tendințe ale învățământului 

modern, axat pe formarea de competențe necesare integrării într-o societate modernă, Colegiul 

Național „Alexandru Ioan Cuza”școlarizează actualmente 903 de elevi, cu vârsta cuprinsă între 6 și 19 

ani, pentru nivelurile de învăţământ primar, gimnazial și liceal-filiera teoretică.  

  

Școala noastră beneficiază de profesionalismul și experiența unui 
colectiv de cadre didactice cu pregătire și performanțe notabile. Acestea sunt 

preocupate de perfecționarea metodico-stiințifică prin cursuri și stagii de formare, desfășurate în țară și în 

străinătate. Dorința de perfecționare continuă a cadrelor didactice este dovedită și de participarea la 

simpozioane naționale și internaționale, de publicarea a numeroase articole, studii științifice și metodice și  de 

activităţi susținute la nivel local, național și internațional. Peste 50% din totalul cadrelor didactice ale 

colegiului au absolvit sau urmează studii de masterat, doi profesori dețin titlul de doctor și un profesor este 

doctorand. 

 

Specializările propuse pentru ciclul liceal, filologie-bilingv engleză, matematică-

informatică, filologie-bilingv franceză, științe cu predare intensivă în limba germană şi filologie,  

oferă elevilor o pregătire iniţială temeinică, ce le permite aprofundarea cunoștințelor în domeniul 

informaticii, științelor şi al limbilor străine în învăţământul superior. Clasele de gimnaziu au, de 
asemenea, specializarea matematică-informatică sau predare intensivă a limbilor străine (engleză, 

germană). Atât la liceu, cât și la gimnaziu, se poate învăța și limba italiană. Aproape toate clasele de 

gimnaziu au cursuri opționale care vizează dezvoltarea competențelor digitale.  

 

Elevii şcolii se implică în numeroase activităţi 

extracurriculare: culturale, artistice, ecologice, sportive, 

de voluntariat şi în activităţi ştiinţifice complexe. O 

menţiune aparte o merită cercul de robotică, a cărui 

activitate este premiată şi recunoscută la nivel 

internaţional. În fiecare an, sunt realizate numeroase 

proiecte educaţionale, parteneriate cu diferite instituţii, 
schimburi de experienţă cu alte şcoli din ţară, din 

străinătate, precum și proiecte e-Twinning. Colegiul 

nostru organizează concursul naţional intitulat „Stelele 

Știinţei” care, prin participarea şcolilor din ţară, facilitează schimbul de experienţă, atât între elevii noştri şi elevi din ţări europene, cât 

şi între cadrele didactice care predau ştiinţe.  
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Buna pregătire a elevilor şcolii a permis obţinerea unor performanţe materializate în premii la nivel naţional, interjudeţean  şi 
judeţean, la discipline, precum limba franceză, limba engleză, limba germană, limba italiană, informatică, chimie, biologie, geografie, 

matematica, fizica, istorie, limba română, religie, cultura civică. 

Efortul și performanţele elevilor şi ale profesorilor au avut drept rezultat acreditarea colegiului 

ca centru de examinare pentru obţinerea certificatelor ECDL, DELF, Cambridge, Oracle. De 

asemenea, de 10 ani, colegiul nostru este parte a Acordului bilateral dintre Guvernul Franţei și 

Guvernul României prin care elevii specializării filologie- bilingv franceză pot susţine 

bacalaureatul francofon, ceea ce le facilitează accesul la universităţi din spaţiul francofon. În 

2015, instituţia noastră a primit distincţia LABELFRANCEDUCATION, pentru calitatea 

învăţământului de la această specializare, distincție reînnoită în anul 2018 pentru următorii trei 

ani  iar, în 2017 școlii i s-a acordat titulatura de  Scoală-Ambasador al Parlamentului European. 

 

  

 
 

  

 Datorită relaţiilor de parteneriat stabilite între Colegiul Naţional „Alexandru Ioan Cuza” şi unităţi şcolare similare din spaţiul 

UE, elevii şcolii au oportunitatea de a participa la realizarea unor proiecte de cooperare internaţională, de exemplu: Proiectul de 

cooperare bilaterală franco-român „De l’enseignement bilingue vers les filières francophones” (2003-2016); Proiectul Euroscola 

„Solidari cu cei de lângă noi” (2015); Proiectul Erasmus + KA1-Youth Exchange , „From book to e-book”, în parteneriat cu instituții 

similare din Italia, Spania şi Ungaria; participare la Ziua Euroscola şi European Youth Event la Strasbourg (mai 2016); participare la 
Festivalul Liceenilor de la Bordeaux (2008-2016, anual); schimburi şcolare cu Olanda (Stedelijk Dalton Lyceum, Dordrecht – noiembrie 

2015) şi Franţa (Liceul Pape Clément în perioada 2010-2013 şi Liceul Daniel Arnaut din Ribérac, în perioada 2013-2017); găzduirea 

unui asistent Comenius FLE din Normandie, în anul şcolar 2013-2014, respectiv a unei stagiare FLE din Poitiers, în 2015 etc. De 

asemenea, elevii şi profesorii şcolii au beneficiat de activităţi în cadrul proiectului Erasmus+ „Dezvoltarea resurselor umane ale „ 

Colegiul Naţional Alexandru Ioan Cuza” prin strategii moderne de abordare a actului didactic și metode de educație non-formală”. În 

anul 2018 elevii nostri au participat atât la Ziua Euroscola la Parlamentul European de la Strasbourg cât și la primul Parlament al 

Tinerilor la Parlamentul European de la Bruxelles. In perioada 2018-2021 se desfășoară activitățile proiectului Erasmus+ KA2 

Mathematics Revisited, cu parteneri din Austria, Suedia, Grecia, Spania și Malta, dar și numeroase proiecte eTwinning precum: Creative 

Writing around the world sau Go around Europe in an Interactive way. În perioada 2019-2022 se desfășoară activitățile proiectului 

Erasmus+ KA2 Plastic Free Heroes iar în 2021 școala a primit acreditarea Erasmus pentru perioada 2021-2027.  

 În cadrul Proiectului Național „Paradigmele (Post)modernității”, inițiat în 2015, bazat pe 
colaborarea cu peste 30 de licee și colegii din țară, au loc, anual, un concurs național de lucrări 

științifice ale elevilor capabili de performanță la limba și literatura română, conferințe naționale și 

simpozioane, a căror tematică presupune cercetarea curentelor, scriitorilor postbelici și a 

fenomenelor culturale ale epocii postmoderne. 

 Elevii pasionați de comunicare, cercetare și lectură își desfășoară activitatea într-un club de debate cu rezultate notabile la nivel 

național, în cluburi de lectură și în grupuri de lucru, constituite pentru 

realizarea unor reviste școlare înregistrate cu ISSN. 

 

Eficiența activităților desfășurate în școală este dovedită și 

de faptul că mulți dintre  foștii elevi ai colegiului sunt studenți sau 

absolvenți ai unor universități de prestigiu din țară și din străinătate. 

Performanțele elevilor sunt obținute atât datorită calităților 
de necontestat ale  elevilor înscriși, cât și ca urmare a implicării 

permanente a cadrelor didactice în pregătirea acestora. Profesorii sunt 

în permanență puși în fața unor provocări ce implică perfecționare 

continuă și eforturi consistente pe toate planurile, permanenta 

îmbogățire a experiențelor profesionale în activitățile de 

predare/învățare și în cele extracurriculare. 

 

 Formăm elevilor noştri abilităţi şi competenţe temeinice care să le permită  succesul 

personal şi profesional şi integrarea într-o societate a cunoaşterii. 

 Mintea deschisă, credinţa şi promovarea valorilor autentice, toleranţa şi altruismul, 

flexibilitatea şi adaptabilitatea elevilor formaţi în şcoala noastră vor asigura progresul 

comunităţii gălăţene şi al societăţii româneşti. 

  

 

MISIUNEA ȘCOLII 

 

DEVIZA ȘCOLII 

“Nu  învățăm pentru școală, învățăm pentru viață” 

 



COLEGIUL NAȚIONAL ”MIHAIL KOGĂLNICEANU” GALAȚI 
Societatea de mâine va fi oglinda școlii de azi! 

10 argumente pentru Colegiul Național ”Mihail Kogălniceanu” Galați 

1. Creșterea gradului de consultare a părinților în alegerea disciplinelor opționale și corelarea conținuturilor acestora la nevoile concrete ale
partenerilor sociali;

2. Profesorii colegiului au participat la stagii de perfecţionare în ţarǎ şi strǎinǎtate, atât în specialitate cât şi în domenii conexe;
3. Toți profesorii sunt calificați, iar ponderea cadrelor didactice titulare este de 87,03% și a celor cu gradul didactic I este de 77,78%;
4. Existența relaţiilor interpersonale ( profesori-elevi, profesori-părinţi, profesori-profesori, conducere-subalterni etc. ) favorizează crearea

unui climat educaţional deschis, competitiv;
5. Dezvoltarea unor parteneriate între instituţii de acelaşi profil din ţară şi din străinătate;
6. Diversificarea şi extinderea relațiilor cu o gamă largă de parteneri educaționali;
7. Dotări tehnice pentru fiecare sală de clasă, necesare desfășurării orelor de curs și adecvate fiecărui nivel de şcolarizare;
8. Rezultate deosebite care evidenţiază competitivitatea elevilor noştri atât la concursuri școlare locale, județene dar și naționale sau

internaționale;
9. Absolvenții liceului dispun de o pregătire foarte bună care-i integrează în învățământul superior de calitate (La nivel național: Facultatea de

Informatică, Facultatea de Matematică și Informatică, A.S.E., Universitatea Politehnică, Facultatea de Energie Aerospațială, Universitatea
de Medicină și Farmacie, Electromecanică Navală etc. La nivel internațional: Universitatea de Arte din Linz, Design Grafic și Fotografie,
University of Essex- Științe Sociale cu Criminalistică, Faculty of Biological Sciences, Marea Britanie etc.);

10. Numărul considerabil al cadrelor didactice și al elevilor, parteneri implicați în diverse  activităţi și proiecte școlare și extrașcolare.

OFERTA DE ADMITERE, a ciclului inferior al liceului, în anul școlar 2021-2022 este: 

Specializare Nr locuri Ultima medie 

Profil umanist, specializarea filologie -  intensiv limba engleză 26 9,21 

Profil umanist, specializarea ştiinţe sociale - intensiv limba franceză 26 9,23 

Profil real, specializarea ştiinţe ale naturii 26 9,40 

Profil real, specializarea matematică informatică - bilingv limba engleză 26 9,48 

Profil real, specializarea matematică informatică - intensiv informatică 26 9,48 

Profil real, specializarea matematică informatică  26 9,40 

Pentru ciclul inferior al liceului, opționalele ca disciplină nouă sunt: 

Clasa a IX-a științe ale naturii 
Tehnici de laborator în chimia anorganică 

Clasa a X-a științe ale naturii Tehnici de laborator în fizică 

Colegiul Național “Mihail Kogălniceanu” este o comunitate 
școlară în care se promovează învățământul de calitate, 
racordat la realitățile sociale ale Uniunii Europene din 
perspectiva strategiei EUROPA 2020. Eforturile întregului 
nostru colectiv converg spre îndeplinirea viziunii noastre 
“Lumină şi carte” prin  pregătirea  de absolvenţi flexibili în 
gândire și cu o pregătire temeinică ce le va asigura o integrare 
facilă în piața muncii. Într-o ierarhie a valorilor instituţionale 
din învăţământul preuniversitar gălățean, şcoala noastră ocupă 
unul dintre locurile fruntaşe: 98,60% promovabilitate la 
bacalaureat în sesiunea iunie - iulie 2020. 

Elevul este considerat partener şi subiect al educaţiei. Succesul 
este asigurat prin construirea unui mediu şi a unei atitudini 
prietenoase de colaborare cu părinţii. De aceea, considerăm că 
parteneriatul între instituţia noastră de învăţământ şi fiecare 
familie joacă un rol crucial în transformarea copiilor în adulţi 
tineri. Activitatea profesorilor și a elevilor se desfășoară într-
un climat caracterizat prin dinamism și angajare, promovându-
se un învățământ de calitate racordat la realitățile sociale ale 
Uniunii Europene.  
Calitatea educației se reflectă pozitiv în rezultatele elevilor, 
acestea fiind recunoscute atât pe plan local, național cât și 
internațional. 



Pentru ciclul superior al liceului, opționalele ca disciplină nouă sunt: 
 

Clasa a XI-a 
 

Istoria evreilor. Holocaustul 
Educația financiară – Finanțe personale și servicii 

financiare 
Literatura britanică și americană în filme 

Magie în Spania I – Limba spaniolă  
Chimia și viața 

Limba engleză pentru medicină 
Educație pentru sănătate 

Proiectarea și editarea interfețelor grafice în C# 
Complemente de analiză matematică 

 

 
Clasa a XII-a 

 
Mituri și realități istorice în Europa de Sud-Est 

Educație pentru sănătate 
Tehnici de redactare în stiluri funcționale 
Literatura britanică și americană în filme 

Educația financiară – Finanțe personale și servicii financiare 
Magie în Spania II – Limba spaniolă  

Chimia și viața 
Educația financiară și juridică 

Limba engleză pentru medicină 
Tehnologii web 

 

Certificări acordate la absolvirea nivelurilor de studii 
− Diplomă de merit cu titlul de șef de promoție (se acordă absolventului/absolvenţilor ca recunoaștere a performanței școlare și a rezultatelor 

obținute în cadrul competițiilor științifice) 
− Certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională (pentru absolvenţii ciclului superior al liceului, filiera 

teoretică)  
− Atestat profesional (pentru absolvenţii ciclului superior al liceului, filiera teoretică, profilul matematică – informatică şi intensiv 

informatică) 

Certificări și atestate  internaționale 
Vor putea fi obţinute ca urmare a unui program stabilit la nivelul departamentului de instruire avansată, în vederea obţinerii certificărilor 
internaţionale: 
− Permisul Profil ECDL BAC (European Computer Driving Licence) – care echivalează cu nivelul experimentat proba de Competențe 

Digitale a Examenului Național de Bacalaureat 
− Permisul Profil ECDL – certificări corespunzătoare modulelor de Image Editing, Web Editing, IT Security și 2D CAD 
− Certificat Cambridge 

Perioada de desfășurare a Zilelor Colegiului  
A fost stabilită în intervalul 04 noiembrie - 06 noiembrie 2020. Activitățile desfășurate în acest interval au fost grupate într-un proiect ”CNMK – 
142 de ani de lumină și carte”, proiectul reunește elevi, profesori, părinți, invitați speciali pe parcursul unei săptămâni pentru a-l sărbători și 
cinsti pe patronul spiritual al cărui nume îl poartă liceul, Mihail Kogălniceanu. Prin intermediul acestui proiect, se dorește motivarea şi 
implicarea tinerilor în mod concret în viaţa socio-culturală. 

Absolvenți ai C.N.M.K. care au devenit personalități puternice ale vieții sociale, politice, culturale și sportive 

− Năstac Elisabeta - doctor docent la Institutul de Inframicrobiologie al Academiei Române 
− Ioan (Trandafir) Cornelia – profesor univ. la Politehnica, Iaşi, cercetător în cadrul Institutului de Cercetări Medicale, Iași - inventator   

al vaccinului ”Polidin”  
− Maria Manoliu Manea – președinta Societății Româno-Americane SUA 
− Cezarina Adamescu – poetă, membru al Uniunii Scriitorilor România, redactor Agero-Stuttgart  
− Marius Grama – jurnalist de televiziune din 2003 - corespondent pentru PRO TV și poet cunoscut la nivel național 
− Teodor Vișan – pictor și grafician gălățean și membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România  
− Florin Ristei – vocalistul celebrei trupe de muzică Free Stay, redactor de emisiune de divertisment la TVR 1, Antena 1  și câștigătorul de 

la Concursul Național de Muzică X Factor, în 2013 
− Ionuţ Pucheanu – primar în funcție al municipiului Galaţi 
− Radu Horghidan – regizor Teatru Muzical Nae Leonard, actor la Teatrul Dramatic Fani Tardini, Galați și fondator Social Act Theatre  
− Georgiana Moraru – nume de scenă JUL- participă la Eurovision, în 2013 cu piesa Wake me up; A fost și membră a trupei Hi-Q.  
− Teodora Butuc – prezentator de ştiri la DIGI 24  
− Teodora Miron – redactor la ziarul Viaţa Liberă, Galaţi şi corespondent pentru TVR  
− Elena Croitoru – profesor universitar doctor, Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi, Facultatea de Filologie  
− Anca Traian – profesor universitar SUA, predă cursuri de Economie și Finanțe  
− Andrei Velea – Software Engineer la Intel, cel mai premiat tânăr scriitor 
− Liviu Florea – absolvent de Studii Chineze la Manchester, doctor în literatură chineză la Shanghai 
− Radu Ionescu – conferențiar universitar doctor în cadrul Facultății de Matematică Informatică, Universitatea București 
− Găiceanu Theodora – declarată cel mai tânăr inventator al Salonului Ugal Invent organizat în premieră de Dunărea de Jos și a inventat 

un dispozitiv cu o platformă autonomă care poate ajuta soldații să localizeze minele explozive – invenție brevetată 
− Ciprian Mardare – tânăr antreprenor prezentat în revista Forbes, specialist IT  
 

LUMINĂ ȘI CARTE! 



Adresa : Str.Oltului, nr.24, Micro

17 Galaţi

Telefon/Fax : 0236/321731

E-mail :

liceul.dunarea@yahoo.com

www : dunarea-info.ro

Director: prof. CRISTINA ȘTEFAN 
Director adj. : prof. RAMONA PITICARI 
Consilier educativ: prof. COSMINA
PETREA

 Liceul Teoretic “Dunărea”
Galaţi are misiunea de a
forma generaţii de elevi care,
prin dezvoltarea capacităţilor
intelectuale (ştiinţifice,
umaniste şi estetice), prin
dezvoltarea competenţelor
cheie (competețe digitale,
sociale și civice, matematice,
științe și tehnologice) şi fiind
educaţi în spiritul valorilor
europene (democraţie,
toleranţă, egalitate de şanse,
etc.), să devină cetăţeni
informaţi, responsabili şi
activi, pentru a fi capabili să
se integreze socio-
profesional pe o piaţă a
muncii aflată în continuă
schimbare şi să-şi exercite
activ calitatea de cetăţeni
europeni.

GIMNAZIAL o clasă a V-a
Care-i faza cu cititul
 Cum au cunoscut oamenii pământul
 Lectura ca abilitate de viață

 ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL -  5 clase a IX-a
învăţământ de zi, filieră teoretică
PROFIL REAL:
 Specializarea MATEMATICĂ – INFORMATICĂ
1 clasă - a IX-a intensiv informatică (medie de
admitere 2020 - 9,06 )

Specializarea ȘTIINȚE ALE NATURII

PROFIL UMAN:
 Specializarea ŞTIINŢE SOCIALE
1 clasă a IX-a (medie de admitere 2020 - 8,78 )

2 clase a IX-a informatică (medie de admitere
2020 - 8,79)

1 clasă-a IX-a (medie de admitere 2020 - 8,66 )

 În anul şcolar 2020-2021 s-au derulat

următoarele proiecte şi activități

educative:

 
 ,, DANUBEDU”- proiect regional;                 
 „ Proiect privind Învățământul Secundar ( ROSE )”
 „ Cu școala ai un viitor mai bun! ̎ V.I.A. Virtual Intelligence
Academy - By using Language Digitally Transformed - ID 252200
Participanți: Turcia (x8), Romania, Moldova” 
           https://live.etwinning.net/projects/project/252200
„ Intercultural - Knowing ourselves through the eyes of the
others"- ID 256484 
     Participanți: Polonia, Italia, Turcia (x8), Portugalia, Romania
(x4), Tunisia, Armenia, Macedonia de Nord, Spania, Croatia (x2),
Franța, Cehia”
     https://live.etwinning.net/projects/project/256484
 „ Learning about another culture is like seeing the world
through a new pair of glasses" - ID 253864
           Participanți: Polonia, Serbia (x4), Italia, Turcia (x3),
Portugalia, Romania (x2), Albania, Macedonia de Nord, Marea
Britanie”
           https://live.etwinning.net/projects/project/253864

LICEUL TEORETIC
“DUNĂREA”  

Pentru anul şcolar 2021-2022,

LICEUL TEORETIC “DUNĂREA” 

 propune:

https://live.etwinning.net/projects/project/252200
https://live.etwinning.net/projects/project/256484
https://live.etwinning.net/projects/project/253864


CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII 2020-2021

Tehnologii de realizare a paginilor web
Complemente de geometrie
Utilizarea tehnologiilor de modelare și imprimare 3D
Istoria monarhiei în România
Gramatica normativă
Istoria recentă a României
Teaching english through movies
Lectura ca abilitate de viață
 Administrarea calculatoarelor și a rețelelor CISCO

          Elevii liceului nostru au obţinut rezultate notabile atât la examenele naţionale şi la

admiterea în învăţământul superior, cât şi la concursuri şi olimpiade şcolare: 

 
 Informatica (Infoeducaţie, Info-CNVA, Open Web, It Idea, Visual Contest); 
 Matematica (Infoeducaţie, Cristian Calude, Matematică Aplicată);
 Fizica (Concurs Phi);
 Limba şi literatura română(Olimpiada şcolară, ±Poezie);
 Biologie-Chimie(Sanitarii pricepuți, Concurs Național de Comunicări Științifice, Concurs

Național de Chimie „ Magda Petrovanu”);
 Istorie ( Istorie şi societate în dimensiune virtuală, Olimpiada şcolară)
 Educație fizica(Campionatul judeţean de handbal băieţi şi fete) 

CABINETUL DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ AL LICEULUI TEORETIC ”DUNĂREA”

GALAŢI

Profesor psiholog: DUȚU ADRIANA

Tipuri de servicii oferite:
 consiliere psihologică individuală
 consiliere psihologică de grup                                                                                  
 informare în cadrul orelor de consiliere și orientare
 informare în cadrul lectoratelor cu părinții
 realizare de studii și cercetări
 elaborare de materiale pe diverse problematici

VIITORUL ESTE ACUM! - program de consiliere şi orientare a carierei elevilor din clasele
terminale de gimnaziu şi liceu;
MEDIEREA ÎN ŞCOALĂ, ÎNTRE NECESITATE ŞI ARTĂ - abilitarea în tehnici de mediere,
de negociere, de comunicare eficientă şi rezolvare de conflicte ale elevilor-mediatori de
conflicte;
VIOLENŢA NU ESTE O SOLUŢIE ! - program de intervenţie şi prevenire a comportamentelor
violente în mediul şcolar;
Ro-PARENT - Program de formare şi dezvoltare a unor atitudini şi comportamente eficiente
în relatiile părinte-copil;
FII ACTIV, NU PASIV !- Program de prevenire şi evitare a comportamentelor de risc;
NU EŞTI O VICTIMĂ! FIINŢELE UMANE NU AU PREȚ ! - Program de prevenire a traficului
de fiinţe umane;

Programe şi proiecte derulate în anul Școlar 2020-2021
 

 



      Școală prietenoasă, școala viitorului

      Cartea de vizită a Colegiului Național ”Costache Negri” este înnobilată de
tradiția acestei școli, de aspirațiile și performanțele celor care își desfășoară
activitatea aici:
 - Colegiul Naţional "Costache Negri", se află pe poziția 22 în topul național al
liceelor - 2020, cu un scor de 8,71, cu 9,15 - media aritmetică la Bacalaureat, 9,53
media aritmetică - Admitere şi cu 100% promovare la examenul de Bacalaureat;

COLEGIUL NAȚIONAL
„COSTACHE NEGRI”

Galați, 2021-2022

Strada Brăilei  nr. 134, Galați
Telefon: 0236.430.650
Fax: 0236.463.694
E-mail: office@cncn.ro
Site Web: www.cncn.ro

MISIUNEA
COLEGIULUI

dezvoltarea individuală a
elevului,
organizarea unui climat de
muncă și învățare
stimulativ, generator de
performanță,
crearea unui mediu sigur
pentru formarea personală
permanentă,
pregătirea de absolvenți
capabili de a se integra
activ și eficient în societate,
valorizarea colaborării cu
parteneri din comunitatea
locală. 

  Colegiul Național „Costache
 Negri” își propune să ofere cele
 mai bune servicii educaționale 
prin:

 - An de an, elevii Colegiului Național ”Costache Negri”
obțin numeroase premii la Olimpiadele și concursurile
școlare, etape județene, naționale și internaționale,
încununare a muncii de echipă profesori-elevi;

 - Încurajăm inițiativa și creativitatea, motivând elevii să se implice în proiecte,
parteneriate, programe europene Erasmus+, e-Twinning, activități de voluntariat,
cluburi de dezbateri, cluburi de robotică, simpozioane, competiții sportive, trupe de
teatru, ateliere.

 - Oferim un învățământ la standarde europene, adaptat
noilor contexte;
 - Ne mândrim cu un corp profesoral tânăr în spirit și
inițiative, dedicat meseriei nobile de dascăl;
  -  Suntem centru de examinare Cambridge: YLE (Starters, 
Movers, Flyers), PET, FCE, Advanced, Proficiency dar
pregătim și pentru obținerea atestatelor DELF. Peste 75%
dintre absolvenții clasei a XII-a echivalează cu ajutorul
acestor atestate proba de Bacalaureat–Competențe
lingvistice de comunicare într-o limbă străină;

  Dăm noi valențe verbului ”a învăța”



RESURSE
MATERIALE

26 de săli de clasă (dotate
cu videoproiector și
calculator);
2 laboratoare de
informatică (aparatură de
ultimă generație și
conectare la internet);
sală de spectacole complet
renovată,
sală dotată cu aparatură de
teleprezență și tablă
electronică,
laboratoare de biologie,
chimie și fizică (dotate cu
videoproiectoare interactive
și cameră de documente);
cabinet de limbi moderne;
sală de sport și terenuri de
sport;
bibliotecă;
cabinet de asistență
psihopedagogică;
cabinet medical;
cantină și internat.   

FILIERĂ TEORETICĂ – PROFIL  REAL
  se adresează elevilor cu înclinații spre științele exacte: matematică, fizică,
  chimie, biologie
  ►MATEMATICĂ–INFORMATICĂ - o clasă
     (ultima medie de admitere în 2020 – 9,54) 
  ►MATEMATICĂ–INFORMATICĂ–BILINGV ENGLEZĂ - o clasă
     (ultima medie de admitere în 2020 – 9,50)
  ►ȘTIINȚE ALE NATURII - o clasă
     (ultima medie de admitere în 2020 – 9,48)
 Trasee educaționale: inginerie, medicină, protecția mediului, informatică,
  robotică

FILIERĂ TEORETICĂ – PROFIL  UMANIST
  se adresează elevilor cu înclinații spre disciplinele umaniste: limba și literatura
  română, limbi străine, istorie, geografie, discipline socio-umane
  ►FILOLOGIE – INTENSIV FRANCEZĂ - o clasă
     (ultima medie de admitere în 2020 – 9,19) 
  ►ȘTIINȚE SOCIALE – BILINGV  ENGLEZĂ - o clasă
     (ultima medie de admitere în 2020 – 9,35)
 Trasee educaționale: relații publice, jurnalism, traduceri și interpretariat,
  marketing/vânzări/publicitate, asistență socială, psihologie/sociologie

FILIERĂ VOCAȚIONALĂ – PROFIL PEDAGOGIC
  se adresează elevilor cu înclinații spre disciplinele umaniste și care doresc să 
  urmeze o carieră didactică.
  ►ÎNVĂȚĂTOR – EDUCATOARE - o clasă
     (ultima medie de admitere în 2020 – 9,04) 
  ►EDUCATOR – PUERICULTOR - o clasă
 Trasee educaționale: învățământ, educație formală și nonformală,  asistență
  socială, psihologie/sociologie

ADMITERE ÎN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL

OFERTA EDUCAȚIONALĂ
2021 – 2022
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LICEUL TEORETIC 
 „EMIL RACOVIŢĂ” 

27 mai 

 

ZIUA 

 

        

 

Misiunea şcolii 
   Şcoala noastră îşi 

propune să creeze un climat de 

învăţare stimulativ pentru 

dezvoltarea individuală bazată 

pe respectarea unor valori 

fundamentale, precum: 

libertate, demnitate, gândire 

critică, creativitate. 

Şcoala noastră este 

preocupată de formarea şi 

dezvoltarea la elevi a unor 

mentalităţi şi a unor abilităţi 

care să îi ajute să accepte 

schimbările din societate şi să 

se adapteze permanent 

cerinţelor sociale, profesionale, 

de familie.  

Misiunea şcolii noastre 

vizează o atitudine pozitivă 

faţă de dobândirea unei solide 

culturi generale, a 

deprinderilor de comunicare 

eficientă şi de relaţionare, a 

inteligenţei emoţionale. Toate 

acestea au rolul de a le facilita 

absolvenţilor noştri drumul 

către o carieră de succes. 

 



 



Milcov 13, 800514, Galaţi, România 
        +40236460882  

         www.ltmeliadegl.ro 
       ltmeliade@yahoo.com 

 
 
  

Un înalt  grad  de  pregătire profesională al cadrelor  didactice împletit cu   un   avansat  
grad  de folosire    a    noii   tehnologii   în procesul instructiv-educativ. 

     O   relaţie   armonioasă    şi eficientă  între  profesori,  elevi şi părinţi. 
     Oferirea   de    şanse   egale tuturor    elevilor  şcolii   atât    pe parcursul anilor de studiu    
      cât şi la absolvire. 
 
 

      PLANUL DE ŞCOLARIZARE 
                                       2021-2022    
 
   Clasa pregătitoare 

 2 clase – 44 locuri 
   Clasa a V – a 

 2 clase – 50 locuri 
   Clasa a IX – a 

 Matematică – informatică – 26 locuri (8,60) 
 Ştiinţe ale naturii – 26 locuri (8,51) 
 Filologie – 52 locuri (8,41) 
 Ştiinţe sociale – 26 locuri (8,55) 

 

 
PROGRAME ŞI PROIECTE EDUCAŢIONALE 

 
 Familia - partener in educaţie 
 Inovaţii în creaţia literară şi artă dramatică 
 Muzeul şi biblioteca – porţi deschise spre cunoaştere 
 Micul cetăţean – valori şi principii democratice 
 Cunoaşterea are prioritate 
 Comportamentul uman în situaţii de risc 
 Viaţă sănătoasă fără droguri 
 Salvează-ţi viaţa! Trăieşte în verde! 
 Nu sunt de vânzare! 
 Ajută fără recompensă! 
 Să exmatriculă violenţa! 
 Dificultăţi sociale, emoţionale, comportamentale 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
BAZA MATERIALĂ 

      
       laborator: informatică, fizică, chimie, biologie 
       sală de sport 
       sală Multimedia 

  bibliotecă 
 
 

PARTENERIATE 
 

 Biblioteca “V.A. Urechia” 
 Universitatea “Dunarea de Jos” 
 A.P.M. Galaţi 
 Palatul Copiilor 
 RTV Galaţi-Brăila 
 Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog 
 Muzeul de Istorie 
 Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii 
 D.G.A.S.P.C. – centrul de tranzit 

       DSP Galaţi 
 
 

CABINETUL DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ 
 
 
       Asistenţă psihopedagogică individuală  
           şi de grup în scopul prevenirii abandonului şcolar 

 Consiliere individuală şi de grup 
      în domeniul orientării şcolare şi profesionale 

 Dificultăţi emoţionale şi comportamentale.  
 Program de intervenţie/Art-terapie : 
     “Paşi de culoare către relaxare“ 

  “Character first” - educaţie pentru formarea caracterului 
  “Şcoala părinţilor – RO-Parents 

 
  
 



                                              

 

 

 

 

             

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       
 
 

CLASA 

A IX-a 
FILIERA PROFIL SPECIALIZARE 

NUMĂR 

DE 

LOCURI 

ULTIMA MEDIE 

DE ADMTERE 

2020-2021 

Liceu, curs de zi 

 

TEORETICĂ 

REAL 

Matematică-

Informatică 
28 8.39 

Ştiinţe ale naturii 28 8.32 

UMANIST Filologie 28 8.31 

TEHNOLOGICĂ TEHNIC 
Tehnician design 

vestimentar 
28 7.53 

Liceu, curs 

frecvenţă redusă 
TEORETICĂ REAL Ştiinţe ale naturii 28 - 

PLAN DE ȘCOLARIZARE  
2021-2022 

 

RESURSE MATERIALE 
 

Număr de clase  23 

Liceu – curs de zi  18 

Liceu – curs frecvenţă redusă  5 

Număr săli de clasă  24 

Laborator de fizică  1 

Laborator de chimie  1 

Laborator de informatică  2 

Atelier şcolar 

Bibliotecă: peste 25.000 volume 

Cabinet multimedia, cabinet de psihopedagogie  

Cabinet medical 

Cabinet de mediere  

Sală de sport modernizată şi teren cu gazon 

sintetic și iluminat nocturn 

ŞCOALA ÎN CARE NOI TE AJUTĂM  SĂ 

TRANSFORMI  POVESTEA TA DE SUCCES 

ÎN REALITATE !! 

VIZIUNEA ȘCOLII: „Întregul proces 

instructiv-educativ este orientat către 

formarea unui tânăr motivat de sensul 

devenirii sale, orientat către valorile 

democrației și umanismului.” 

VALORI: „Școala asigură cadrul propice 

împlinirii personale și profesionale, 

centrându-și atenția pe elev, prin 

promovarea inițiativei, a valorilor perene, 

egalității de șanse și multiculturalismului.” 

Valori promovate: competiție, 

inovație, creativitate, libertate de expresie, 

spirit de echipă, respect reciproc etc. 

CARIERA: o călătorie care începe acasă și se continuă prin 

școală. Fiecare pas te apropie de destinație: SUCCESUL! 

LICEUL TEORETIC „SFÂNTA MARIA”, oferă pentru 

anul școlar 2021-2022, următoarele profiluri și specializări: 

FILIERA TEORETICĂ, specializarea MATEMATICĂ-

INFORMATICĂ: dezvoltarea unei gândiri deschise, creative şi 

a unui spirit de obiectivitate şi imparţialitate; dezvoltarea 

independenţei în gândire şi acţiune; formarea motivaţiei pentru 

studierea matematicii ca domeniu relevant pentru viaţa socială şi 

profesională. 

FILIERA TEORETICĂ, specializarea ȘTIINȚELE 

NATURII: Respect față de argumentația științifică; grija față de 

propria persoană, față de ceilalți și față de mediu; interes pentru 

ameliorarea continuă a propriilor performanțe în domeniul 

cunoașterii științifice; scepticism față de generalizări 

nefundamentate pe observații verificabile și repetabile. 

FILIERA TEORETICĂ, specializarea FILOLOGIE: 

Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba și literatura 

română şi recunoaşterea rolului acestora în dezvoltarea 
personală şi pentru îmbogăţirea orizontului cultural; dezvoltarea 

interesului pentru comunicarea interculturală; dezvoltarea de 

competențe de comunicare într-o limbă modernă, de circulație 

internațională. 

 

FILIERA TEHNOLOGICĂ, specializarea TEHNICIAN 

DESIGN VESTIMENTAR: realizarea de schiţe ale produselor 

vestimentare, proiectare și transformări de tipare utilizând soft-

uri informatice de specialitate; confecţionarea de produse 

vestimentare folosind mașini de cusut și aplicând tehnicile 

necesare; îmbinarea culorilor, remodelarea volumelor corpului, 

folosirea efectelor vizuale în proiectarea costumelor. 



 

 

 

 

ACTIVITATEA EDUCATIVĂ EXTRACURRICULARĂ ȘI EXTRAȘCOLARĂ 

 

 

 

 

 

 

 

PARTENERIATE 
 Casa Corpului Didactic 

 Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului 

 CJRAE, Galați 

 Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii 

 ONG „Noi Orizonturi ” 

 Asociația „Tinerii și viitorul” 

 Grupul EDUCATIVA, București 

 Biblioteca franceză „Eugen Ionesco” etc. 

  

PROIECTE EDUCATIVE 
 

 Cities of the future. Future citizens - 

Erasmus+ 2018-2021 

 Lutte contre les discriminations en 

Europe - Quid de l'égalité des genres? - 

Erasmus+ 2018-2021 

 ROSE – parte din Programul Național al 

MEN „Sprijin la bacalaureat, acces la 

facultate” 

 Agresivitatea indiferenței în școală – 

monitorizarea actelor de agresivitate și 

violență din școală 

 Programul de prevenire a 

comportamentelor de risc – în colaborare 
cu Poliția Galați, Secția 2, DGASPC 

Galați 

 Campania Umanitară „De la inimă la 

inimă... Dăruiește bucurie copiilor!” – în 
psarteneriat cu ISJ Galați, Asociația 

Umanitară Mundis etc. 

 

*PROGRAME EDUCAȚIONALE 
- Proiect de prevenire a abandonului şcolar 

- Proiect de asistare a elevilor în conturarea 

unei opţiuni realiste privind viitoarea carieră 
- „Agresivitatea indiferenței în școală” 

- „Școala şi familia” 

- „Școala viitorilor părinți” 
-„Sistem de informare on-line” etc. 

 

REVISTE ȘCOLARE: 

„ORIZONTURI” – revistă de știință 

„10 (zece)!” – revistă de informare și 

cultură (caleidoscop) 

CLUBURI/CERCURI CU ELEVI: 

CLUBUL „ IMPACT VERDE” – 

voluntariat 

„ECOeducația/ Grădina mea” – cerc de 

educație ecologică prin metode și strategii 

non-formale 

SNAC – voluntariat în cadrul Strategiei 

Naționale Acțiunea Comunitară 

CLUB SPORTIV – activități și competiții 

sportive 

CURRICULUM LA DECIZIA ȘCOLII: 

*„Editoare grafice” – Informatică 

*„Eseul structurat” – Limba română 

*„English through films” – Limba 

engleză 

*„Culture et civilisation” – Limba 

franceză 

*„Istoria fizicii” – Fizică  

*„Textul argumentativ” – Limba română 

*„Across cultures” – Limba engleză 

*„Tehnici artistice plastice” – Desen 

 

http://sfmaria.gl.edu.ro/erasmusplus/Proiect/proiect.html
http://sfmaria.gl.edu.ro/erasmusplus/Proiect/proiect.html


 
ÎNVĂŢĂMÂNT SECUNDAR SUPERIOR 

 

 

 

GALAŢI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

o SEMINARUL TEOLOGIC  ORTODOX „SF. APOSTOL  

ANDREI“ 

 

 

o LICEUL DE ARTE „DIMITRIE  CUCLIN“ 

 

 

o LICEUL CU PROGRAM SPORTIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





LICEUL DE ARTE “DIMITRIE CUCLIN”, GALAȚI
Str. Domnească nr. 97-99
Tel.: 00.40.236.415414
Fax: 00.40.372.875130
E-mail: liceularta@yahoo.com
http://www.cuclin.ro

LICEUL DE ARTE ”DIMITRIE CUCLIN”, GALAȚI

”În artă și numai în artă se pot prezenta lucrurile în desăvârșirea ființei lor.”
                                                                                                                                                 

                                                                                                                                               Ioan Slavici 
SCURTĂ PREZENTARE A LICEULUI

  Liceul de Arte ,,Dimitrie Cuclin” este, de la începuturile sale, un reper important în cultura oraşului 
Galaţi. Piatra de temelie a instituţiei a fost pusă în 1956, prima titulatură fiind „Școală gimnazială de 
muzică“. Adăpostind doar două secţii, această şcoală se transformă în 1966 în „Liceul de muzică şi artă 
plastică“,  funcţionând astfel până în anul 1979. Din motive economice şi politice, instituţia de 
învăţământ îşi schimbă din nou structura, devenind, pentru o perioadă de 11 ani, „Grupe de artă pentru 
clasele l-Vlll”.
În 1990 se va reînfiinţa Liceul de Artă cu cele două secţii iniţiale, luând acum numele patronului spiritual, În 1990 se va reînfiinţa Liceul de Artă cu cele două secţii iniţiale, luând acum numele patronului spiritual, 
Dimitrie Cuclin, compozitor, filosof şi estetician gălăţean de notorietate internaţională. Paleta 
specializărilor acestei instituţii se îmbogăţeşte în timp, prin includerea în planul de învăţământ a altor 
domenii artistice cum ar fi: coregrafie - 1998, teatru - 2001, arhitectură - 2002. uno
  Parteneriatele pe care liceul le are cu diferitele instituţii de cultură, precum: Teatrul Muzical „Nae 
Leonard”, Muzeul de Arte Vizuale, Biblioteca „V. A. Urechia”, derularea r programe educaţionale, cum ar 
fi: Concursul Internaţional „Camil Ressu”, Concursul Naţional „Dimitrie Cuclin”, Concursul Internaţional 
„Miniatura Romantică”, “Art pour Francophonie”, Proiectul Comenius – „Cultural Values Under 
Magnifying  Glass”, Proiectul Erasmus+  „My culture, my music!”, redactarea revistei „De-aș fi artist...”, 
toate acestea oferă cadrul prielnic elevilor de a-și  pune în valoare talentul şi măiestria artistică.
  Numeroasele premii obţinute la diverse competiţii naţionale şi internaţionale, dar mai ales la 
olimpiadele şcolare de specialitate, asigură Liceului de Arte „Dimitrie Cuclin” un nivel ridicat în cadrul 
învăţământului vocaţional naţional şi un loc de frunte în ierarhia instituţiilor de profil din ţară.
  Prin limbajul universal al artelor, menit să dea armonie şi frumuseţe naturii umane, liceul gălăţean 
„Dimitrie Cuclin” continuă o bogată tradiţie, de-a lungul  anilor formându-se aici personalităţi de 
anvergură internaţională. Iată câteva repere în acest sens: Eugen Sârbu, Remus Azoiței, membrii 
Cvartetului „Voces”, Dan Atanasiu, Liviu Câșleanu, Livia Teodorescu-Ciocănea, Răzvan Săraru, Atena 
Simionescu, Crenguţa Munteanu, Nicolae Mitrofan, Romelo Pervolovici, Mircea Enache, Dragoş Pătrașcu, 
Ion Chiriac, Adriana Chebac şi  încă mulţi alţii.

STRUCTURĂ, SECȚII, SPECIALIZĂRI

În prezent, Liceul de Arte ,,Dimitrie Cuclin” are un număr de 492 de elevi, distribuiţi în 21 de clase, de la 
clasa pregătitoare până la clasa a Xll-a, după cum urmează: 8 clase de muzică, 6,5 clase de arte 
plastice, 1,5 clase de arhitectură, 2,5 clase de coregrafie, 1,5 clase de teatru.
În anul școlar trecut, 2020-2021, ultima medie de intrare la liceu a fost 6,13 pentru secția muzică În anul școlar trecut, 2020-2021, ultima medie de intrare la liceu a fost 6,13 pentru secția muzică 
(media maximă obținută fiind 9,59), 8,19 pentru arte plastice (media maximă fiind 9,79), 6,03 pentru 
profilul arhitectură (media maximă fiind 9,93) și 6,65 pentru profilul teatru (media maximă fiind 9,44).

Liceul pregăteşte elevi pentru următoarele specializări:
• Artă plastică
• Muzică
• Dans, coregrafie, balet
•• Arhitectură
• Teatru



În anul şcolar 2021-2022, se vor face înscrieri pentru următoarele clase și profiluri:
Clasa pregătitoare: 25 locuri
Clasa I: 25 locuri muzică (pian şi vioară)
Clasa a V-a:
1 clasă muzică + coregrafie (12 locuri muzică + 12 locuri coregrafie) – 24 elevi
1 clasă arte plastice – 24 elevi
Clasa a IX-aClasa a IX-a:
1 clasă muzică + arta actorului (12 locuri muzică + 12 locuri arta actorului) – 24 elevi
1 clasă arte plastice – 24 elevi
 
  Zilele Porților Deschise ale Liceului de Arte „Dimitrie Cuclin” vor fi organizate în perioada 20-23 
aprilie 2021, perioadă ce coincide cu desfășurarea Târgului de Oferte Educaționale „Cariera 2021”.
        Liceul primeşte candidaţi din toate grădiniţele şi şcolile generale din judeţul Galaţi şi 
judeţele limitrofe. 
       Admiterea se face pe baza probelor de aptitudini pentru fiecare specializare. În acest sens, 
se organizează cursuri de pregătire gratuită pentru: clasele I-IV şi clasa a IX-a muzică, secţia 
teoretică (elevi începători); clasa de teatru; clasele de arte plastice.  

SERVICII OFERITE DE CABINETUL DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ

- Consilierea psihologică a elevilor în probleme de:
• Adaptare la mediul școlar;
• Prevenire a eșecului școlar;
• Modalități de autocunoaștere și verificare a propriului potențial;
• Prevenire a disconfortului psihic prin metode de combatere a stresului
-- Rezolvarea tulburărilor emoționale și a dezechilibrului afectiv;
- Consiliere individuală și de grup a elevilor pe aspecte legate de luarea deciziei în carieră;
- Consilierea cadrelor didactice în vederea optimizării relației profesor-elev;
- Organizarea de activități cu cadrele didactice în vederea dezvoltării competențelor 
psihopedagogice, comportamentale (organizarea grupului de elevi, manifestarea 
comportamentului empatic, dezvoltarea capacităților de cooperare, comunicare);
- Integrarea în cultura organizațională a școlii.

FACILITĂȚI

Fiind o unitate de performanţă şi reprezentativă în domeniul artistic, Liceul de Arte „Dimitrie 
Cuclin” oferă absolvenților posibilitatea de a opta pentru înscrierea în învăţământul superior sau de 
a se angaja în orchestrele simfonice sau în alte colective ale teatrelor muzicale din ţară şi 
străinătate. La absolvire, elevii primesc diplomă de bacalaureat, certificate de competenţe 
profesionale, precum şi atestatul profesional.



 
 
 

  
             LICEUL CU PROGRAM SPORTIV GALAȚI 

Str. Stadionului Nr. 5  0236498083  0236310062 

          E-mail: liceulsportivgl@yahoo.com Site: www.lpsgalati.ro 

 

                                 
 
 
 
 
                                                    ATLETISM                       FILIERA                      BASCHET 

                                                7,39                        VOCAȚIONALĂ      7,81 
 
  
                                FOTBAL                           MOZAIC 
                                                                      7,08       8,82 
 
 
                                                                
 

FOTBAL 

 

BASCHET 

MOZAIC 

ATLETISM 

FILIERA VOCATIONALĂ – 72 LOCURI 

                Educație Fizică și Sport 

                   Academia de Poliție 

                Facultatea de Medicină 

                    Academia Militară 

                     Academia Navală 

                 Școala de Agenți de Poliție 

                Școală Postliceală Sanitară 

                        Școala de Arbitri 

                  Școala Postliceală de 

                   instructori sportivi  

                     Școala de antrenori 

 

ZIUA PORTILOR DESCHISE 

17 MAI 2021 

CRITERII ADMITERE: 

*Aviz medical favorabil 

participării la probele de 

aptitudini sportive – 

condiție eliminatorie; 

*Susținerea și promovarea 

probelor de aptitudini 

sportive; 

*Nota finală la probele de 

aptitudini – minim 7; 

*Examen de Evaluare 

Națională. 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARUL 

ADMITERII: 

*24-25 mai – înscriere 

probe aptitudini; 

*26-28 mai – 

desfășurarea probelor de 

aptitudini; 

31 mai  - comunicarea 

rezultatelor; 

22-24 iunie evaluarea 

națională; 

29 iunie – afișarea 

rezultatelor finale. 

mailto:liceulsportivgl@yahoo.com
http://www.lpsgalati.ro/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
                                COMPETENȚE 

          Practicarea unui sport de performanță 
                                                                                        Organizarea și monitorizarea activităților sportive 
              Realizarea programelor de instruire individuală                                                  
                                                                                                          sau colectivă  pentru sportivi 

            Evaluarea nivelului de performanță a sportivilor 
 

 
                                                       

 

                                                                      
          PFA-uri                                                                                                                                

 

                                                          
        
      Baze sportive   

                              Cluburi sportive 
                                           Unități școlare 

                                  ONG-uri de profil  
       
        
 
 

         

 

Aptitudini psiho-motrice 
Coordonarea membrelor  
Timp de reacție fizică 
Capacitate de control a mișcării 
Capacitate de orientare spațio- 
temporală                
Aptitudini fizice: 
Rezistență fizică 
Echilibru 
Dinamica contracției musculare 
 
Orientare spre disciplină 

 Încredere 
   Îndemânare                                      
    Autocontrol                                                    

Empatie 
                    Spirit de echipă 

                       Tact pedagogic 
                           Atitudine pozitivă  

                              Capacitate decizională 
 
 
 
 

Ești mereu în formă în cadrul 

activităților sportive din școala ta??? 

Ai motive întemeiate pentru a fi mai 

aproape de visul tău 

și, bonus, 

poți obține atestatul de 

Instructor Sportiv!!! 



 
ÎNVĂŢĂMÂNT SECUNDAR SUPERIOR 

 
 

GALAŢI 

 

 

 COLEGIUL ECONOMIC „V. MADGEARU“ 

 LICEUL DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ ”ELENA DOAMNA” 

 LICEUL TEHNOLOGIC „PAUL DIMO“ 

 LICEUL DE TRANSPORTURI AUTO „TRAIAN VUIA“ 

 LICEUL TEHNOLOGIC “RADU NEGRU“ 

 LICEUL TEHNOLOGIC „A. SALIGNY“ 

 LICEUL DE TURISM SI ALIMENTAŢIE „DUMITRU  MOŢOC“ 

 LICEUL TEHNOLOGIC “AUREL VLAICU” 

 LICEUL TEHNOLOGIC “CAROL I”  

 LICEUL TEHNOLOGIC „SIMION MEHEDINŢI“ 

 ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ “EMIL GÂRLEANU”                                                                     

  
 
 
 



 

COLEGIUL  ECONOMIC 

"VIRGIL  MADGEARU" 

MISIUNEA:  

Pregătirea unor absolvenţi competenţi profesional, 

motivaţi personal, capabili să se adapteze rapid 

cerinţelor unei societăţi moderne, în calitatea lor de 

producători activi, consumatori avizaţi, investitori 

prudenţi, cetăţeni responsabili. 

 
AMPLASARE : 

Cartier Dunărea, lângă piaţa Micro 19 şi Aleea 
Comerţului. 
Şcoala este situată 
într-o zonă comercială, 
intens populată, fapt 
ce asigură un grad 
sporit de securitate 
elevilor. 
 
Strada Strungarilor, Nr. 
31, Telefon:  
0236 446248 
virgilmadgearu@yahoo.com 
www.cevmg.ro  
https://www.facebook.com/cevmg 
 

FACILITĂŢI DE TRANSPORT 
 
Autobuz/troleibuz/tramvai: 7, 10, 17, 23, 27, 28, 29, 
30, 31, 38, 39, 41, 102 
 

PROIECTE EUROPENE 
1.Acreditarea CEVM pentru participarea la 
mobilități Erasmus VET pentru perioada 2020-2025 
 
2. KA1 Erasmus+ VET (2019-2021), 2019-1-RO01-
KA102-061757, cu titlul  „Pregătire practică în 
Europa, o șansă pentru viitorul meu” 
 
3. KA2 Erasmus+Edu Sc (2020-2022), 2020-1-
RO01-KA201-080014, cu titlul „4TEEN-Writing, 
Acting and Playing” 
 
4. Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, 
cu titlul „PRACTIC-Pregătire Practică adaptată 
pieței muncii”, în care liceul nostru este instituție 
parteneră 
 
5. Proiectul PULCHRA, finanțat prin programul 
european Horizon 2020, cu titlul „Dezvoltarea de 
centre comunitare de învățare urbană parcipativă 
prin cercetare și activare” are ca temă de cercetare 
în CEVM „Studiul variației parametrilor fizico-
chimici ai apei Dunării în zona municipiului 
Galați. Stabilirea calității apei prin intermediul 
indicilor de calitate” 

 

6. Proiect interdisciplinar francofon “De la 

învăţământul bilingv către filierele universitare 

francofone”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIZIUNEA ŞCOLII 
 

Colectivul de cadre didactice şi elevi din colegiul 
nostru doresc să se dezvolte instituţional în scopul 
integrării europene a şcolii româneşti, pentru a oferi 
şanse egale tuturor elevilor. 

 
 

CERTIFICAT DE COMPETENTE PROFESIONALE 

Absolvenţii de liceu primesc certificate de 
competențe profesionale pentru următoarele 
meserii: 

 tehnician în activităţi economice; 

 tehnician în activități economice – intensiv engleză; 

 tehnician în administraţie; 

 tehnician în comerţ; 

 tehnician în turism bilingv franceză; 

 tehnician în gastronomie; 

 bucătar/ospătar; 

 asistent de gestiune 
Absolvenții de la profilul turism-bilingv, primesc 

Diploma de Bacalaureat cu menţiunea specială 
„Secţie bilingvă francofonă”. 

 
ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE 

 Târgul firmelor de exerciţiu Tânărul antreprenor; 

 Teatru școlar Trupele: Contrast, Ectors, D’ale 

comediei, Videohappening; 

 Teatru francofon Trupa Fanado; 

 Teatru anglofon  Trupele: Rainbow, ReAct; 

 Club de dezbatere CEDA; 

 Club foto Blitz; 

 Trupa de dans FearleSS ; 

 Formații sportive: fotbal băieți, baschet băieți. 

 

 



 

CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ 

ÎN LICEU VEI ÎNVĂȚA: 

 Să ai încredere în tine şi să încerci mereu să te 
autodepăşeşti. 

 Să înveţi să îţi cunoşti propria valoare. 

 Să-ţi rezolvi singur problemele de viaţă. 

 Să-ţi planifici sarcinile şi să le duci Ia îndeplinire. 

 Să înveţi să te protejezi singur. 

 Să îţi planifici singur propriile clipe de intimitate, 
atunci când vei decide. 

 
MĂRTURII ALE ABSOLVENȚILOR NOȘTRI  

 Marian, Promoția 2014, Consultant HR, antreprenor:  

 

 Mihaela, Promoția 2016, inginer Damen:  

 
 

 Georgiana Loredana, Promoția 2011, ofițer poliție:  

 
 

 Alexandru, Promoția 2010, medic: 

 
 

 

 

 

 

PROFESORII TE ÎNCURAJEAZĂ 

 Să obții performanța în domeniile care te 
pasionează. 

 Să-ți valorifici întregul potențial creator. 

 Să înveți prin exemple, alături de colegii de clasă. 

 Să dobândești o personalitate complexă, cu șanse 
reale de succes. 

 Să aplici noțiunile de marketing personal și 
profesional pe piața forței de muncă. 

 
OFERTA ŞCOLARĂ   2021-2022 

 

Liceu zi: clasa a IX-a – 10 clase 

Domeniul economic – 6 clase, calificări: 

 Tehnician în activități economice  3 clase 

 Tehnician în activități economice  

– intensiv engleză    1 clasă 

 Tehnician în administrație   2 clase 
Domeniul comerț – 2 clase:  

 Tehnician în activități de comerț 2 clase 
Domeniul turism - alimentație – 2 clase, calificări: 

 Tehnician în gastronomie  1 clasă 

 Tehnician în turism bilingv franceză  1 clasă 
Școală profesională – 1 clasă 

 Bucătar/Ospătar   1 clasă 
Școală postliceală – 1 clasă 

 Asistent de gestiune      1 clasă 

 

Ultima medie la admitere 2020-2021: 

 Specializarea Comerț:                         8.14 

 Specializarea Economic:                       7.87 

 Specializarea Turism și Alimentație:    7.78 

 Specializarea Turism și Alimentație Bilingv FR    7.56 

 
EVENIMENTE  

 

Cu prilejul aniversării Francofoniei în liceu am fost 
onorați de vizita Doamnei Laurence Auer, Ambasador 
al Franței în România. Implicare, entuziasm, emoții 
pentru elevii și profesorii din cadrul secției turism-
bilingv franceză! Absolvenții promoțiilor anterioare și 
elevii de la această specializare au conversat, în limba 
lui Molière, cu Doamna Ambasador și i-au prezentat 
firmele de exercițiu-agenții de turism și ofertele turistice 
promovate cu prilejul Sărbătorilor Pascale.             

 
 

  

 

 

http://www.cevmg.ro/site/images/liceu/articole/ambasador_2021.jpg


  

CALIFICĂRI- MESERII- COMPETENŢE 
 

NIVEL 4 
Tehnician în activităţi comerciale 
Absolvenţii ce vor obţine certificatul de competenţe 
profesionale nivel 4 de calificare în meseria 
tehnician în activităţi de comerț vor obţine 
competenţe privind analiza pieţei, negocierea vânzării, 
protecţiei consumatorului, realizării unei oferte 
competitive şi promovării produselor prin reclamă şi 
publicitate. 

 

Organizator Banqueting 
Absolvenţii ce vor obţine certificatul de competenţe 
profesionale nivel 4 de calificare în meseria de 
organizator banqueting vor desfăşura pe piaţa 
muncii activităţi privind organizarea serviciilor de 
protocol, planificarea activităţilor de servire în bar şi în 
restaurant şi realizarea unei decontări operative 
privind serviciile prestate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tehnician în gastronomie 
Absolvenţii ce vor obţine certificatul de competenţe 
profesionale nivel 4 de calificare în meseria de 
tehnician în gastronomie vor obţine competenţe în 
domeniul organizării producţiei culinare, al realizării 
preparatelor cu specific naţional şi internaţional 
respectând drepturile clienţilor legate de protecţia 
consumatorilor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Tehnician în administraţie 
Absolvenţii ce vor obţine certificatul de competenţe 
profesionale nivel 4 de calificare în meseria 
tehnician în administraţie vor dobândi competenţe 
privind activităţile de corespondenţă în administraţie şi 
secretariat, însuşirea şi aplicarea legislaţiei în 
administraţie şi realizarea activităţilor de birou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tehnician în turism 
Absolvenţii ce vor obţine certificatul de competenţe 
profesionale nivel 4 de calificare în meseria de 
tehnician în turism vor obţine competenţe în 
organizarea agenţiei de turism negocierea şi 
argumentarea vânzării produselor şi serviciilor turistice 
şi realizarea unor analize de preţ competitive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tehnician în activităţi economice 
Absolvenţii ce vor obţine certificatul de competenţe 
profesionale nivel 4 de calificare în meseria 
tehnician în activităţi economice vor dobândi 
competenţe în analiza pieţii, în gestionarea resurselor 
umane şi financiare şi în evidenţa operativă şi 
contabilă. 
 



 

Colegiul de Industrie Alimentară 

„Elena Doamna” 
Str. Domnească, nr. 169, Galați 

 
 

Școală europeană cu tradiție în industria alimentară! 

 

Colegiul de Industrie Alimentară „Elena 

Doamna” din Galați a fost înființat în anul 1966 când s-a 

numit Liceul Industrial pentru Industrie Alimentară.  

 

În anul 1999 a primit numele de Grup Școlar de 

Industrie Alimentară „Elena Doamna”, iar în anul 2008 a 

devenit colegiu, cu denumirea actuală, purtând cu mândrie 

numele Elenei Cuza care împreună cu soțul ei, domnitorul 

Alexandru Ioan Cuza, au pus bazele unui adevărat sistem 

de învățământ în România.  

 

Colegiul de Industrie Alimentară „Elena Doamna”, 

școală europeanăîncepând cu anul 2007, își propune să 

ofere absolvenților o educație de calitate, pregătindu-i în 

domeniul industriei alimentare și serviciilor, în acord cu 

nevoile de schimbare ale societății.  

 

La îndeplinirea acestei misiuni contribuie baza materială 

din dotare și resursele umane de înalt profesionalism. 
 

 

 

 

 

Colegiul de Industrie Alimentară „Elena Doamna” dispune în prezent de următoarele dotări: 

 

1. Două corpuri de clădire: Corpul A cu 24 săli de clasă, Corpul B cu 16 săli de clasă 

2. Laboratoare de chimie (2), fizică (1), microbiologie (2), biochimie(2) 

3. Cabinete informatică (3) 

4. Ateliere pentru instruirea practică: 

- atelier pentru prelucrarea laptelui 

- atelier pentru prelucrarea cărnii 

- atelier de panificaţie 

- atelier produse de patiserie 

- atelier pentru prelucrarea legumelor și fructelor 

- microstație de obținere a berii 

- atelier de gastronomie 

 

5. Bibliotecă  cu peste 4 000  de volume 

6. Sală de sport 

7. Cămin cu 350 locuri, în care se găsește cabinet stomatologic și cabinet medical 

8. Cantină 

9. Centrale termice (2) 

 

 

 

Baza materială a școlii 

 



Calificări pentru care suntpregătițieleviiColegiului de Industrie Alimentară  

„Elena Doamna”, Galați 
 

 Liceu – zi 
 

 Domeniul – Industrie Alimentară 

Profil – Resurse naturale și protecția mediului 

Calificări: 

 Tehnician analize produse alimentare 

 Tehnician în industria alimentară 

 Tehnician în morărit, panificație și produse 

făinoase 

 Tehnician în prelucrarea produselor de origine 

animală 

 Tehnician în industria alimentară fermentativă și 

în prelucrarea legumelor și fructelor 

 Domeniul – Turism și alimentație 

Profil – Turism și alimentație 

Calificarea: 

 Tehnician în gastronomie 

 

 Liceu – seral 

 Domeniul – Industrie Alimentară 

Profil – Resurse naturale și protecția mediului 

Calificări: 

 Tehnician în industria alimentară 

 
 
 

 
 
 

 

 Școală profesională cu durata de trei ani                   
I. Domeniul – Industrie Alimentară 

Calificarea: 

 Brutar – patiser – preparator produse făinoase 

 Preparator produse din carne şi peşte              

 

Important ! 

În timpul liceului: 
- vei putea participa la numeroase proiecte 

internaționale; 

- vei putea fi pe podium la olimpiadele de profil 

industrie alimentară - faza națională; 

- vei desfășura permanent activități extracurriculare 

diverse; 

- vei avea rezultate deosebite la numeroase concursuri 

extrașcolare cu tematici diverse. 

La finalizarea liceului: 
- beneficiezi de certificate de atestare 

profesională recunoscute în Uniunea 

Europeană; 

- poți urma cursurile unei facultăți în orice 

profil; 

- ai șanse de angajare în meserii bine 

plătite, căutate și în străinătate. 

Invățământul profesional 
- bursă lunară în valoare de 200 lei; 
- certificat de atestare profesională recunoscut în Uniunea Europeană; 

- posibilitatea angajării de către partenerii de practică. 

 

                  Ziua porților deschise: 21 mai 2021 

 

COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ „ELENA DOAMNA” – 

MEREU O ECHIPĂ CÂȘTIGĂTOARE! 

TE AȘTEPTĂMȘI PE TINE SĂ TE ALĂTURI ECHIPEI! 



Date de contact  



-laboratoare, ateliere și cabinete dotate conform cerințelor  
de pe piața muncii; 
-practică la cei mai buni specialiști din domeniul de calificare; 
-echipament de protecția muncii gratuit; 
-cazare și masă în căminul și cantina școlii; 
-activități educative și recreative; 
-consiliere psihologică și orientare în carieră; 
-ne ocupăm și de timpul tău liber prin activități si excursii; 

îți asigurăm un loc de muncă cu salariu atractiv la partenerii noștri economici:  

 

Alewijnse Marine, ATCR, Liberty Galați, Eekels, Acced Grup 



Descrierea specializărilor oferite de LICEUL TEHNOLOGIC „PAUL DIMO” GALAŢI 

AN ŞCOLAR 2021-2022 

 

Tehnician operator tehnică de calcul este capabil să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, 

punere în funcţiune, întreţinere şi depanare a sistemelor de calcul. De asemenea, asigură suport tehnic 

pentru utilizatori, instalează și configurează sisteme de operare, drivere, aplicații, antiviruși, programe 

utilitare. Realizează și depanează rețele de calculatoare de mici dimensiuni. 
 

Tehnician în instalaţii electrice 

Această calificare asigură formarea unor competenţe tehnice generale, specifice domeniului tehnic şi a 

competenţelor cheie necesare inserţiei pe piaţa muncii. Competenţele tehnice specializate permit 

absolvenţilor să realizeze lucrări de întreţinere a instalaţiilor şi echipamentelor electrice de joasă 

tensiune, să asigure partea de dimensionare a proiectelor de instalaţii electrice şi să exploateze aceste 

instalaţii. Cunoştinţele dobândite permit şi desfăşurarea de activităţi specifice staţiilor şi posturilor de 

transformare aparţinând sistemului de transport şi distribuţie a energiei electrice.  
 

Tehnician prelucrări pe maşini cu comandă numerică asigură absolventului un nivel sporit de 

cunoştinţe teoretice in domeniu, un grad sporit de responsabilitate, autonomie personală completă, 

atribiţii de coordonare şi supraveghere, de a executa lucrări de nivel inalt pe maşinile unelte cu comandă 

numerică, precum şi capacitatea de a întreţine şi regla, echipamentele, dispozitivele mecanice şi electrice 

din componenţa acestora. 
 

Tehnician multimedia execută activităţi care presupun: prelucrare şi îmbinarea de grafică, imagine, 

sunet, animaţie, secvenţe video utilizând tehnologiile digitale (sistemul multimedia) prin care se creează 

şi se redă conţinut interactiv, aplicând legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul 

de muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor, utilizând limbajul tehnic de specialitate, asumându-şi 

responsabilităţile şi rolurile care îi revin în echipă, dezvoltându-şi capacitatea de a lua decizii şi de a 

rezolva probleme specifice locului de muncă, consolidându-şi atitudini de corectitudine, respect, 

încredere în forţele proprii, satisfacţie pentru lucrul bine făcut. 
 

Atestat profesional obținut la absolvire: Certificat de calificare nivel 4, însoțit de un supliment 

descriptiv. 
 

Electrician exploatare joasă tensiune 

Această calificare asigură dobândirea de deprinderi şi abilităţi care permit punerea în funcţiune, 

exploatarea, întreţinerea şi repararea aparatelor şi maşinilor electrice din instalaţiile electrice de joasă 

tensiune, aplicând legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de 

muncă,prevenirea şi stingerea incendiilor, asumându-şi responsabilităţile şi rolurile care îi revin în 

echipă, dezvoltându-şi capacitatea de a lua decizii şi de a rezolva probleme specifice locului de muncă, 

consolidându-şi atitudini de corectitudine, respect, încredere în forţele proprii, satisfacţie pentru lucrul 

bine făcut. 
 

Electrician exploatare centrale, staţii şi reţele electrice 

Această calificare dezvoltă abilităţi şi atitudini care permit realizarea, montarea şi punerea în funcţiune 

a echipamentelor şi instalaţiilor electrice din centrale, staţii şi reţele electrice, exploatarea, întreţinerea 

şi executarea de lucrări de reparaţii specifice acestor echipamente şi instalaţii electrice, aplicând 

legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă, prevenirea şi stingerea 

incendiilor, asumându-şi responsabilităţile şi rolurile care îi revin în echipă, dezvoltându-şi capacitatea 

de a lua decizii şi de a rezolva probleme specifice locului de muncă, consolidându-şi atitudini de 

corectitudine, respect, încredere în forţele proprii, satisfacţie pentru lucrul bine făcut. Absolventul 

acestei calificări trebuie să aibă capacitatea de a se adapta la mediul de lucru din subteran, să poată lucra 

în echipă, să respecte procedurile de lucru, să comunice ușor, să-și asume răspunderea și să aibă 

competențe practice, de execuție. 

Atestat profesional obținut la absolvire: Certificat de calificare nivel 3, însoțit de un supliment 

descriptiv. 



 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEU 

FILIERĂ TEHNOLOGICĂ 
PROFIL TEHNIC 
Domeniul: Electric 
Calificare profesională: Tehnician electrician electronist auto  

                       48 locuri 

FILIERĂ TEHNOLOGICĂ 
PROFIL TEHNIC 
Domeniul: Mecanică 
Calificare profesională: Tehnician transporturi 

                       24 locuri 

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL 

Domeniul: Mecanică 
Calificare profesională: Mecanic auto                                    48 locuri        
Calificare profesională: Tinichigiu vopsitor auto               24 locuri 

 

 

 

 

 

DATE DE CONTACT: 

Liceul de Transporturi Auto „Traian Vuia” Galaţi 

Str. Anghel Saligny, nr. 117 

Tel.: 0236 316 748, 0236 316 873 

Fax: 004 0236 316 862 

E-mail: cttvgalati@yahoo.com 

Site web: www.liceulautogl.ro  

Facebook: www.facebook.com/traianvuiagalati 

 

 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ 

ANUL ŞCOLAR 2021 – 2022 

 

 

 

Liceul de Transporturi Auto „Traian Vuia” Galaţi te conduce pe drumul succesului! 

 

LICEUL DE TRANSPORTURI AUTO „TRAIAN VUIA” GALAŢI 

mailto:cttvgalati@yahoo.com
http://www.facebook.com/traianvuiagalati


10 MOTIVE PENTRU A FI CU NOI ! 

 

1. Cadre didactice dinamice cu experiență 

profesională.  

2. Bază materială modernă (săli de clasă, 

cabinete, laboratoare, parc auto propriu, 

autodrom, cămin-internat, cantină, ateliere, 

sală de sport, teren de sport). 

3. Calificări solicitate pe piaţa muncii din 

ţară şi străinătate.  

4. Parteneri din diferite segmente ale 

comunităţii locale.  

5. Statut de „campus”, conferit de internat 

şi cantină. 

6. Proiecte europene Erasmus+.  

7. Activităţi extracurriculare diverse. 

8. O bună locaţie a şcolii în oraş. 

9. Exigenţă şi flexibilitate din partea 

echipei manageriale şi a colectivului 

didactic şi auxiliar. 

10.  Climat educaţional  deschis şi 

stimulativ. 

 

VĂ AŞTEPTĂM în săptămâna PORŢILOR DESCHISE (17-21 mai 2021), pe 

pagina de facebook: www.facebook.com/traianvuiagalati! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRASEUL PROFESIONAL AL ELEVILOR 

Absolvenţi clasa a VIII-a 

Liceu tehnologic   Învăţământ profesional 

Clasele a IX-a,  a X-a 

Electric 

Clasele a IX-a,  a X-a 

Mecanică 

Clasele a IX-a, a X-a, 

a XI-a 

Mecanic auto 

Tinichigiu-vopsitor auto 

Absolvenţii obţin gratuit 

permis de conducere 

categoriile B şi C 

 

Clasele a XI-a,  a XII-a  

Tehnician electrician electronist auto 

Absolvenţii obţin gratuit permis de 

conducere categoria B 

Clasele a XI-a,  a XII-a  

Tehnician transporturi 

 Absolvenţii obţin gratuit permis de 

conducere categoria B 

 

 

 

 Universitate 
 Şcoală postliceală  

Angajare 
  

AVANTAJE 

 

•  GRATUIT - obţinerea 

permisului de conducere auto, 

categoriile B, C şi E; 

• Pregătire practică la operatori 

economici de prestigiu; 

• Oportunitate de  angajare 

după absolvire; 

• Certificat de calificare 

recunoscut pe plan european; 

• Bursă de studiu lunară  - 200 

lei, pentru învăţământul 

profesional.  

TU VEI FI CEL MAI BUN 

PRIN NOI! 

 

✓50 de ani de experienţă; 

✓1259 de clase; 

✓40075 de absolvenţi, printre 

care se regăsesc: oameni de 

afaceri şi cu profesii de succes, 

personalităţi din lumea tehnicii, 

culturii şi  sportului.  

 

 

http://www.facebook.com/traianvuiagalati


DESCRIEREA CALIFICĂRILOR PROFESIONALE DIN OFERTA EDUCAŢIONALĂ A 
LICEULUI DE TRANSPORTURI AUTO „TRAIAN VUIA” GALAŢI 

 
Absolvenţi nivel 4, liceu tehnologic 

 

TEHNICIAN ELECTRICIAN ELECTRONIST AUTO 

 

Tehnicianul electrician electronist auto analizează starea de funcţionare a 

sistemelor electrice, electronice, mecanice, pneumatice şi hidraulice ale 

automobilului. Îndeplineşte sarcini cu caracter tehnic de montaj, testare şi punere în 

funcţiune a mijloacelor de transport rutier. Urmăreşte realizarea activităţilor de 

testare, de întreţinere şi intervenţie asupra automobilelor. 

Absolvenţii care dobândesc  calificarea profesională Tehnician electrician 

electronist auto pot practica şi alte ocupaţii din domeniu, cum ar fi Tehnician prestaţii 

vehicule.  

 

TEHNICIAN TRANSPORTURI 

 

Tehnicianul transporturi este capabil să opereze cu documente de transport, să analizeze mărfurile în vederea transportării 

şi depozitării, să realizeze operaţii specifice planificării şi derulării unor activităţi de transport, să planifice reviziile tehnice în 

conformitate cu legislaţia în vigoare, să coordoneze şi să monitorizeze activităţi de reparare a mijloacelor de transport. 

Absolvenţii care dobândesc această calificare pot practica şi alte ocupaţii din domeniu, de acelaşi nivel sau de nivel inferior, 

cum ar fi:   - Referent TIR şi tranzite – studii medii; 

- Inspector de trafic rutier – studii medii; 

- Agent transporturi; 

- Controlor trafic; 

- Impiegat auto;  

- Verificator documente expediţie; 

- Impiegat registru mişcare; 

- Agent de transport internaţional; 

- Agent transporturi externe; 

- Agent transporturi interne; 

- Tehnician prestaţii vehicule. 

 

Absolvenţi nivel 3, şcoală profesională 

 

MECANIC AUTO 

 

Absolvenţii calificării profesionale Mecanic auto vor dobândi o serie de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini, care le vor permite 

să realizeze operaţii, cu grad redus de complexitate, de întreţinere, reparare şi verificare a stării de funcţionare a autovehiculelor. 

Totodată, absolvenţii vor acumula cunoştinţe specifice şi îşi vor forma abilităţile necesare conducerii în siguranţă a automobilului 

în interiorul unităţilor de reparaţii auto, precum şi pe drumurile publice.  

Absolvenţii care dobândesc calificarea profesională Mecanic auto pot practica şi alte ocupaţii 

din domeniu, cum ar fi: - Operator pregătire încercări vehicule; 

- Operator standuri încercări; 

- Electromecanic auto; 

- Motorist; 

- Ungător-gresor. 

 

TINICHIGIU VOPSITOR AUTO 

 

Tinichigiul vopsitor auto este capabil să repare şi să vopsească caroseriile 

autovehiculului. Absolvenții acestei calificări profesionale trebuie să aibă cunoştinţe temeinice 

de sudură, trebuie să cunoască natura materialelor (rezistenţele şi punctele critice) şi cunoaşterea 

diverselor tipuri de caroserii. De asemenea aceștia trebuie să dea dovadă de operativitate şi să 

aibă o bună colaborare cu clienţii oferind sfaturi competente în domeniul mentenanţei 

autovehiculului. Absolvenții vor dobândi cunoștințele și abilităţile necesare conducerii 

automobilului.  



LICEUL TEHNOLOGIC 

”RADU NEGRU” GALAȚI

OFERTA
EDUCAȚIONALĂ
2021-2022

ÎNVĂȚĂMÂNT  LICEAL – ultima medie 6.60

Tehnician ecolog și protecția calității mediului 

- 12 locuri

Tehnician proiectant CAD              - 12 locuri

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL -
ȘCOALA PROFESIONALĂ

Sudor – 24 locuri
Strungar - 12 locuri

Electromecanic nave - 12 locuri

ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL ZI
Tehnician laborant pentru protecția calității 

mediului - 28 locuri

Tehnician echipamente periferice și birotică - 28 locuri

AGENȚI ECONOMICI PARTENERI

SANTIERUL DAMEN  S.A GALAȚI

LIBERTY S.A  GALAȚI

ALEWIJNSE MARINE S.A GALATI

LICEUL TEHNOLOGIC 

”RADU NEGRU” GALAȚI

Strada STIINTEI, Nr. 119

Tel/Fax: 0236411634

E-mail:office@radu-negru.ro

Bursă 
200 lei/lună

FĂRĂ TAXĂ

EXPERIENȚĂ EUROPEANĂ - proiecte cu finanțare Banca Mondială – proiectul ROSE

ÎNVĂȚĂMÂNT FRECVENȚĂ REDUSĂ  
clasa a IX-a– Matematică – informatică - 28 locuri

ÎNVĂȚĂMÂNT SERAL
clasa a IX-a – tehnician în automatizări – 28 locuri

clasa a XI-a – tehnician mecanic pentru întreținere

și reparații – 56 locuri

ÎNVĂȚĂMÂNT ȘCOALĂ DE MAIȘTRI
Maistru cazangerie, construcții metalice și sudură- 14 locuri
Maistru mecanic -14 locuri
Maistru mașini și aparate electrice - 28 locuri 

FĂRĂ TAXĂ

,,PENTRU VIITOR, SPUNE 

PREZENT

LA RADU NEGRU ! ÎMPREUNĂ

FACEM DIFERENȚA !,,

www.facebook.com/ctrngl

SĂPTĂMÎNA PORȚILOR 
DESCHISE 17-21 mai 2021

www.radu-negru.ro



TEHNICIAN PROIECTANT CAD
Ce înveți?

 Realizezi desene în 2D și 3D cu ajutorul programului AUTOCAD, AUTODESK

 Propui soluţii de proiectare iniţiale pentru un produs dat

 Foloseşti calculatorul ca instrument de lucru curent

Care sunt beneficiile tale?

 Utilizezi soft-uri de proiectare într-un mod creativ, eficient

 Poți obține permisul european de utilizare a calculatorului în domeniul de pregătire-ECDL CAD

 Cunoștințele, deprinderile dobândite îți permit dezvoltarea profesională pe diferite domenii: 

construcții, arhitectură, mecanic, electric, electronic

ȘCOALA PROFESIONALĂ - diplomă absolvent școală profesională- nivel 3

MINISTERUL 
EDUCATIEI ȘI 
CERCETĂRII

LICEUL TEHNOLOGIC 
„RADU NEGRU” 

GALATI

LICEU - FILIERA TEHNOLOGICĂ- diplomă absolvent liceul nivel 4

TEHNICIAN ECOLOG ȘI PROTECȚIA CALITĂȚII MEDIULUI
Ce înveți?

 Realizezi teste de teren și de laborator pentru a monitoriza mediul și a investiga sursele poluării

 Recoltezi și pregătești probe supuse experimentării, efectuezi citiri pentru poluare a aerului și apei

 Urmărești factorii de mediu: apă, aer, sol și gradul de poluare al acestora

 Analizezi și interpretezi datele colectate și prelucrate cu programe informaționale și de 

monitorizare 

 Care sunt beneficiile tale?

 Analizezi factorii de mediu: apă, aer, sol, pentru desfășurarea unor activități economice

 Ai numeroase posibilități de a alege o carieră după absolvire, în domenii înrudite

 Îmbini pregătirea teoretică cu stagii de pregătire practică la cei mai importanți agenți economic 

specializați în protecția mediului

 Poți consilia beneficiarii pentru obținerea avizelor de mediu

SUDOR
Calificarea asigurã absolvenţilor capacitatea de a: executa îmbinări sudate, folosind utilajele şi

echipamentele specifice tehnologiei de sudare indicate în documentaţia tehnologicã.

STRUNGAR
Calificarea oferă absolvenților competențe de a: executa lucrări de prelucrări prin aşchiere pe 

diferite tipuri de strunguri, pentru obţinerea unei game variate de produse, folosind SDV-uri, utilajele şi 

echipamentele specifice tehnologiei de strunjire, indicate în documentaţia tehnologicã.

ELECTROMECANIC  NAVE
Calificarea asigură absolventilor cunoştinţele teoretice şi practice de a: exploata instalații

electromecanice navale, întreține și repară mașinile, utilajale și instalațiile navale, aplică prevederile

legislației navale, utiliza nomenclatura navală.

DESCRIEREA  CALIFICĂRILOR



          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEUL TEHNOLOGIC  ANGHEL SALIGNY 

 

OFERTA 
EDUCAŢIONALĂ 

   AN ŞCOLAR 2021 – 2022 
 

Beneficiile şcolarizării în învăţământul profesional! 

Acces la programul Bursa profesională, decont transport, 

asigurare echipamente de lucru, truse profesionale de lucru pentru toate 

specializările, ghiozdan cu rechizite, cazare în căminul şcolii – camere 

dotate cu televizor, computer, acces gratuit la internet, frigider, centrală 

termică, apă caldă curentă! 

Finalizare de studii – învăţământ profesional! 

ATESTAT PROFESIONAL, însoțit de suplimentul EUROPASS, ce vă confirmă 

competențele dobândite, cu recunoaştere pe teritoriul Uniunii Europene. 

NOI te vom ajuta să faci ceea ce te reprezintă, să te identifici cu universul 

în care vei învăţa. 

Cu NOI ești în armonie cu ceea ce îţi doreşti să devii în viitor! 

Zilele Porților Deschise: 17-21 mai 2021 



 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

     

 

                      2 CLASE – 56 locuri 
                             DOMENIUL – ESTETICA ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC 

                   SERVICII – FRIZER – COAFOR - MANICHIURIST-PEDICHIURIST 
 

Certificat de calificare NIVEL 3, specializarea: FRIZER-COAFOR-
MANICHIURIST-PEDICHIURIST 

 A fi coafor este o meserie cu adevărat globală și atât timp cât ai foarfecă și 
pieptene în mână, poți să lucrezi cam oriunde, mai ales dacă ai abilități și studii în 
acest domeniu. Fiecare persoană este unică și frumoasă în felul ei. Părul, dacă este 
îngrijit atent cu produse corespunzătoare devine rezistent, ușor de coafat, frumos 
colorat, lucios și mătăsos. Specific meseriei de coafor este executarea de lucrări cu 
caracter de igienă, lucrări menite să înfrumusețeze aspectul fizic. 
 Dacă îți place și esti pasionat de coafură, frizerie, manichiură-pedichiură, de 
dorința de a face pe oricine să arate bine, te așteptăm în școala noastră pentru a 
performa. 

 

1 CLASĂ – 28 locuri 
DOMENIUL – TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 

SERVICII – COFETAR-PATISER 
Certificat de calificare NIVEL 3, specializarea: COFETAR-PATISER 

Doriţi să faceţi parte din lumea magică a produselor de patiserie şi cofetărie: 
torturi, prăjituri, sortimente de îngheţată şi alte produse de cofetărie? 

Atunci vă aşteptăm la Liceul Tehnologic “Anghel Saligny” Galaţi să dobândiţi 
competenţele necesare pentru pregătirea unor produse delicioase de patiserie şi 
cofetărie, să realizaţi decoraţiuni precise şi delicate, să aprofundaţi tehnici de 
prezentare, să ambalaţi estetic şi să pregătiţi produsele pentru comercializare, să 
depozitaţi produsele corepunzător, să exploataţi corespunzător echipamentele pentru 
copt şi răcit, să efectuaţi aprovizionarea cu materii prime şi produse alimentare, 
manipularea, conservarea şi depozitarea materialelor şi produselor alimentare. 

Îţi doreşti un job în restaurante clasice și specializate sau firme de catering? 
   Vino la Liceul Tehnologic “Anghel Saligny” Galaţi să participi la amenajarea 

spațiilor de producție culinară și de patiserie-cofetărie, să organizezi activitatea de 
producție culinară, să aprovizionezi unitatea și să gestionezi stocurile de materii 
prime, să participi la realizarea preparatelor culinare din gastronomia națională și 
internațională, să aplici legislația privind protecția consumatorului.  

 Pregătirea practică se desfăşoară în atelierele-şcoală şi la agenţi economici 
de prestigiu din oraşul Galaţi: Restaurant “Café Anglais”, Laboratorul Cofetăriei „Dulce 
by Paula”, Laboratorul de cofetărie-patiserie „Dana”. 

 

 
 

1 CLASĂ – 28 locuri 
DOMENIUL – CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE 
TEHNIC - ZUGRAV, IPSOSAR, VOPSITOR, TAPETAR – 14 locuri 
TEHNIC – INSTALATOR INSTALAŢII TEHNICO-SANITARE ŞI DE GAZE – 14 locuri 

 
Certificat de calificare NIVEL 3, specializarea: INSTALATOR INSTALAȚII 

TEHNICO-SANITARE ȘI DE GAZE 
Instalatorul este o persoană specializată în lucrările de montare și reparare a 
instalațiilor tehnico-sanitare, conducte, aparate. În limbajul cotidian instalatorul este 
meseriașul care ne instalează centrala termică, caloriferele, obiectele sanitare, contoare 
de apă, mașina de spălat, instalația de gaz metan sau GPL aragazul și altele. Același 
meseriaș este și cel care repară aceste lucruri.  

Certificat de calificare NIVEL 3, specializarea ZUGRAV- IPSOSAR-VOPSITOR-
TAPETAR 

Un adevarat designer de interior trebuie să aibă o astfel de calificare. Un stil clasic de 
decor se poate implementa cu ușurință, chiar dacă locuiți într-o casă mai mică sau o vilă 
somptuoasă. Acest stil se adaptează ușor unei astfel de locuințe, atât timp cât avem 
sfaturile și ideile creative ale unor specialiști pe care ne putem baza.  

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DUAL  
1 CLASĂ – 28 locuri 

DOMENIUL – CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE 
TEHNIC – INSTALATOR INSTALAŢII TEHNICO-SANITARE ŞI DE GAZE 

 

Certificat de calificare NIVEL 3, specializarea: INSTALATOR INSTALAȚII 

TEHNICO-SANITARE ȘI DE GAZE 
Pe lângă avantajele oferite de învățământul profesional clasic, învățământul profesional 

dual vine cu o serie nouă de avantaje: 

 Bursă lunară   
 Premii pentru stimularea performanței  
 Cazare cămin și transport  
 Asigurarea unei mese/zi pe perioada activităților de instruire practică 

 Echipament de protecție 

 Examinări de medicina muncii și analize medicale obligatorii 
 Asigurări de răspundere civilă 

 



DESCRIEREA SPECIALIZĂRILOR EXISTENTE ÎN CADRUL 

LICEULUI TEHNOLOGIC ”ANGHEL SALIGNY”, GALAŢI 

 

 ZUGRAV, IPSOSAR, VOPSITOR, 

TAPETAR 

Certificat de calificare NIVEL 3, 
specializarea 

ZUGRAV- IPSOSAR-VOPSITOR-TAPETAR 
Zugrav-ipsosar-vopsitor-

tapetarul pregătește suprafețele clădirilor 

și ale altor structuri pentru zugrăvire și 

vopsire, aplică gleturi, aplică straturi din 

material pentru zugrăveli și vopsitorii. 

Acoperă pereții interiori și plafoanele 

clădirilor cu tapet. Realizează și montează 

ornamente din ipsos. Realizează lucrări de 

compartimentare, tavane false și placare 

cu plăci din gips carton. 

COFETAR-PATISER 

 
Certificat de calificare NIVEL 3, 

specializarea  
COFETAR-PATISER 

Cofetarul și patiserul se ocupă 

cu prepararea diferitelor tipuri de 

prăjituri și alte produse din făină, precum 

și ciocolată și produse de cofetărie. În 

principal, cofetarul patiser se ocupă cu 

prepararea semipreparatelor de patiserie 

și cofetărie, prepararea produselor de 

patiserie și cofetărie, realizarea 

decorațiunilor pentru produselele de 

patiserie și cofetărie, pregătirea și 

ambalarea pentru comercializarea 

produselor, exploatarea echipamentelor 

pentru copt și răcit, pentru pregătirea 

semifabricatelor de patiserie și cofetărie, 

precum și cu asigurarea aprovizionării cu 

materii prime și produse alimentare, 

manipularea, conservarea și depozitarea 

materialelor și produselor alimentare. 

FRIZER – COAFOR - 

MANICHIURIST-PEDICHIURIST 
 

Certificat de calificare NIVEL 3, 

specializarea  
FRIZER-COAFOR-MANICHIURIST-

PEDICHIURIST 
 

Calificarea frizer-coafor-

manichiurist-pedichiurist oferă pregătirea de 

specialitate necesară pentru prestarea 

serviciilor prin realizarea lucrărilor de 

frizerie, coafură, manichiură și pedichiură. 

De asemenea, calificarea oferă pregătirea 

necesară pentru realizarea unor activități 

conexe lucrărilor de estetică (programarea 

clienților, relația cu clienții, aprovizionarea 

locului de muncă). 

INSTALATOR INSTALAŢII 

TEHNICO-SANITARE ŞI DE GAZE 

Certificat de calificare NIVEL 3, 
specializarea 

 INSTALATOR INSTALAȚII TEHNICO-
SANITARE ȘI DE GAZE 

Măsoară, taie, pozează, îmbină 

conducte, realizează treceri prin ziduri și 

planșee pentru conducte, montează 

conducte, utilaje, aparate de utilizare, 

accesorii, pune în funcțiune instalații pentru 

sisteme de apă, gaz, drenaj, sisteme de 

canalizare și echipamente hidraulice și 

pneumatice pe baza interpretării planurilor 

specific proceselor de execuție, înlocuiește, 

repară conductele, îmbinările și garniturile 

acestora, diagnostichează și remediază 

defecțiunile constatate în toate tipurile de 

instalații și utilaje/aparate de utilizare 

folosite pentru alimentarea cu apă, 

canalizare, ridicare a presiunii apei, stingere 

incendii, gaze naturale și efectuează lucrări 

de întreținere a acestora, în condiții de 

siguranță, de calitate și de protecție a 

mediului conform legislației în vigoare. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ 
2021-2022 

Liceul de Turism și Alimentație ”Dumitru Moțoc” Galați 

Învățământ
LICEAL ZI

Tehnician în turism 
Tehnician în hotelărie 
Tehnician în gastronomie 

Organizator banqueting 

1 clasă 

Învățământ

LICEAL SERAL

1 clasă 
Tehnician în turism 

1 clasă 
1 clasă Organizator banqueting 

Tehnician în gastronomie 

Învățământ

PROFESIONAL

1 clasă 
1 clasă 
1 clasă 

Tehnician în turism 

1,5 clase 
1 clasă 
1 clasă 
0,5 clase 

 



 

Traseu educațional 

Liceul de Turism și Alimentație ”Dumitru Moțoc” Galați 

Studii  
universitare 

Studii  
postliceale 

 

Inserție pe piața  
muncii - ANGAJARE 

Studii liceale 
ZI sau SERAL 

Studii  
universitare 

Studii  
postliceale 

 

Inserție pe piața  
muncii - ANGAJARE 



Adresa : Str. 1 Decembrie 1918, Nr.25, Galati       

Tel : 0236/463740   Fax : 0236/463740 

E-mail : lic_metalurgic_gl@yahoo.com 

Web : www.ltaurelvlaicu.ro 

 

 

 

                                                Motto : Lansăm cu Tine Alături, Viitorul! 
 

LICEUL TEHNOLOGIC  „AUREL  VLAICU”  GALAŢI 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

   

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                             

   Viziunea: Să asigurăm accesul elevilor şi tinerilor din Galaţi la servicii de educaţie şi instruire profesională prin 
formele de învăţământ promovate de acest liceu, stimulând dezvoltarea carierei şi inserţia socio-profesională. 

Misiunea: Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” urmăreşte formarea personalităţii autonome şi creative a 
elevilor, asigurând o pregătire de înaltă calitate, bazată pe cunoştinţe de cultură generală şi formarea de competenţe 
profesionale, care să le permită elevilor exercitarea unei profesii în domeniul lor de pregătire, continuarea studiilor în 
învăţământul superior sau realizarea propriei afaceri.  

INFORMATII UTILE : 

Ziua Liceului: 
23 aprilie – “Sf. Gheorghe” 

Ultima medie de admitere: 6,20 

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ – AN ȘCOLAR 2021-2022 
 

LICEU ZI 

CLASA a IX-a 

  1 clasă- Domeniul Electronică şi automatizări; Calificarea: Tehnician operator roboți industriali 

  1 clasă - Domeniul Protecţia mediului; Calificarea: Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului 

 

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL - 3 ani 

  1 clasă – Calificarea profesională – Lăcătuş construcţii navale + Sudor 

 

LICEU  SERAL 

CLASA a IX-a 

  1 clasă - Domeniul Electromecanică; Calificarea: Tehnician electromecanic 

CLASA a XI-a 

  1 clasă - Domeniul Mecanică; Calificarea: Tehnician mecatronist 

                                                              LICEU FRECVENŢĂ REDUSĂ                                                                                                                                    

CLASA a IX-a 

            1 clasă - Profil Real, Specializarea: Ştiinţe ale naturii 

ŞCOALĂ POSTLICEALĂ DE MAIŞTRI 

  2 clase – Specializările – Maistru mecanic/ Maistru electromecanic aparate de măsură și 

                                                     automatizări  

ŞCOALĂ POSTLICEALĂ 

  3 clase - Specializările - 1. Asistent manager/ 2.Tehnician laborant pentru protecţia calităţii  

                                                   mediului /3.Tehnician electronist echipamente de automatizare 

 

                  

„Omul nu este propriul 

lui prezent. El este 

propriul lui viitor.” 

   

                 Constantin Noica

   

   

   

   



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

RESURSE MATERIALE: 

 

 28  Săli de clasă 

 9  Laboratoare : 2 - chimie, 3 - informatică, 2- fizică, 1-

electrotehnică, 1- automatizări 

 1 Cabinet – Materii prime  Măsurări Tehnice 

 1 Cabinet – Protecţia Mediului 
 8 Cabinete de specialitate (1- limba şi literatura română, 1- 

protecţia muncii, 1- desen tehnic, 1- tehnologii, 1- limbi 

străine, 1- socio- umane, 2 - matematică) 
 12 Ateliere şcoală  (1-electrotehnică, 1-electromecanică, 1-

electronică, 1-sudură, 5- lăcătuşerie, 2 strungărie, 1-tâmplărie 

lemn) 
 1 Bibliotecă şcolară cu peste 34000 de volume şi peste 3962 

de carţi de specialitate 

 1 Sală de sport, 2 terenuri de sport , 1 sală de gimnastică 
 1 Cabinet de Asistenţă Psihopedagogică 

 1 Cabinet medical + stomatologie 

PROGRAME ŞI PROIECTE 

EDUCAŢIONALE: 

 

 Proiectul privind Învățământul Secundar 

(ROSE)- Schema de Granturi pentru Licee; 

Titlul subproiectului: Dezvoltarea reprezintă 

echipă, ambiție, motivație – D.R.E.A.M. 

Acord de grant nr. SGL/RI/142/27.06.2017 

 CLUBUL FACT 

 CLUB DE ROBOTICĂ POWER THEK 

 Trupa de teatru CONTRASTE 

 Cercuri de teatru și lectură 

 Festivalul Intercultural “ContrastArt” 

 Proiectul pilot EPAS – Școli Ambasador ale 

Parlamentului European în România – în 

2017 CTAV a primit titlul de Școală 

Ambasador a Parlamentului European 

 Proiectul ECO-provocarea 
 

 

Oferta educaţională este realizată în parteneriat cu: 

 

 S.C. LACON ELECTRONIC SRL 

 FACULTATEA DE MECATRONICĂ, GALAŢI 

 S.C. CRIOMEC SA 

 S.C. DMT MARINE EQUIPAMENT 

 S.C. DAVEROSAN SRL 

POSIBILITĂŢI DE ANGAJARE:  
 S.C. LACON ELECTRONIC SRL 

 S.C. DMT MARINE EQUIPAMENT 

 SC DAVEROSAN SRL  

 Laboratoare de analize chimice 

 Agenţii de protecţia mediului, ONG-uri de profil 

 Ateliere de mobilă şi prelucrare a lemnului 

 Service  montaj/mentenanţă aparatură electromedicală  

 

 

CABINETUL  DE ASISTENŢĂ 

PSIHOPEDAGOGICĂ 
 

CARE SUNT SERVICIILE DE CARE POŢI BENEFICIA? 

- examinare, evaluare psihologică 

- consiliere psihologică individuala și de grup 

- orientare şi informare şcolară şi profesională 

- consultaţii psihologice în situaţii de criză 
 
 

 

DE CE SĂ ALEGI LTAV? 

 
1. Pentru că NOI suntem mai mult decât o instituție 

școlară, suntem o FAMILIE! 

2. Pentru profesionalismul și empatia cadrelor didactice; 

3. Pentru cabinetele moderne, adaptate exigențelor unei 

societăți aflate într-o continuă schimbare; 

4. Pentru o specializare unică în zona de Sud-Est, cea de 

technician operator roboți industriali, care răspunde din 

plin cerințelor unei societăți tehnologizate; 

5. Pentru că suntem singura unitate școlară din 

municipiu cu specializarea tehnician ecolog pentru 

protecția calității mediului; 

6. Pentru că suntem „Școală- ambasador a Parlamentului 

European în România”  

7. Pentru că proiectul ROSE oferă șansa unui învățământ 

modern, care să permită promovarea cu brio a 

examenului de bacalaureat. 

8. Alegându-ne, vei alege educaţia, 

comunicarea, libertatea asumării 

adevăratelor valori, școala prietenoasă pe 

care ți-ai dorit-o mereu! 
 

 

RESURSE MATERIALE: 

 

 28  Săli de clasă 
 9  Laboratoare : 2 - chimie, 3 - informatică, 2- fizică, 1-

electrotehnică, 1- automatizări 

 1 Cabinet – Materii prime  Măsurări Tehnice 
 1 Cabinet – Protecţia Mediului 

 8 Cabinete de specialitate (1- limba şi literatura română, 1- 

protecţia muncii, 1- desen tehnic, 1- tehnologii, 1- limbi 
străine, 1- socio- umane, 2 - matematică) 

 12 Ateliere şcoală  (1-electrotehnică, 1-electromecanică, 1-

electronică, 1-sudură, 5- lăcătuşerie, 2 strungărie, 1-tâmplărie 
lemn) 

 1 Bibliotecă şcolară cu peste 34000 de volume şi peste 3962 

de carţi de specialitate 
 1 Sală de sport, 2 terenuri de sport , 1 sală de gimnastică 

 1 Cabinet de Asistenţă Psihopedagogică 

 1 Cabinet medical + stomatologie 



COMPETENŢE SPECIFICE SPECIALIZĂRILOR 
 Liceul Tehnologic “Aurel Vlaicu” Galaţi pregăteşte elevi prin formele de învăţământ: liceu zi,şcoală profesională, liceu seral, liceu frecvenţă redusă, şcoală 

postliceală şi şcoală postliceală de maiştri. Elevii noştri sunt cuprinşi atât la învăţământ tehnologic,  cât şi teoretic, profil real. Şcoala a fost : 

 evaluată de către ARACIP în ianuarie 2014,  

 acreditată pe calificarea de nivel 2 – confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice 

 acreditată pe calificări de nivel  3 avansat: 

1. asistent manager,   

2. tehnician laborant protecţia calităţii mediului, 

3. tehnician electronist  echipamente de automatizare, 

 acreditată pe calificări de nivel 3: 
1. tehnician operator roboţi industriali, 

2. tehnician designer mobilă şi amenajări interioare, 
3. tehnician chimist de laborator. 

 Educabilii noștri sunt absolvenți de gimnaziu, de şcoală profesională sau de liceu, formele de învăţământ zi sau seral, promoții curente sau anterioare.  

 După terminarea cursurilor gimnaziale, absolvenţii se pot înscrie în clasa a IX-a liceu, sau în anul întâi al şcolii profesionale. Un absolvent al cursurilor gimnaziale, 
promoții anterioare,  poate urma cursurile clasei a IX-a la liceu seral sau frecvență redusă. Ciclul inferior de pregătire prin liceu se încheie după clasa a X-a, iar şcoala 

profesională, numai după parcurgerea a trei ani de pregătire într-un  anumit domeniu profesional. Absolventul de școală profesională își poate continua cursurile la liceu 

zi, în clasa a XI-a sau la seral până la finalizarea ciclului superior și ulterior îți poate încheia traseul de profesionalizare la școala postliceală. 
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA ŞCOLARĂ A LICEULUI TEHNOLOGIC „AUREL VLAICU”- AN ȘCOLAR 2021-2022 
 

Calificarea profesională Domeniul de bază Durata studiilor Posibilităţi de angajare Posibilităţi de continuare a studiilor 

Tehnician operator roboţi 
industriali 

Electronică şi 
automatizări 

Ciclul inferior 2 ani - Ciclul superior şi finalizare liceu 

Ciclul superior 2 ani S.C. LACON ELECTRONIC SRL, S.C. 
DMT MARINE EQUIPAMENT SA, SC  
CRIOMEC SA, SC DAVEROSAN SRL, 
LIBERTY GALAȚI 

Şcoală postliceală- Tehnician aparatură electromedicală sau 
o altă calificare 
Studii universitare Facultatea de Mecanică/ secția Roboți și 
sudare sau orice altă specialitate 

Tehnician ecolog și 
protecția calității mediului 

Resurse naturale si 
protectia mediului 

Ciclul inferior 2 ani - Ciclul superior şi finalizare liceu 

 Ciclul superior 2 ani Orice laborator de analize chimice din 
oraș 

Şcoală postliceală- Tehnician laborant protecția calității 
mediului sau o altă calificare 
Studii universitare Facultatea de Mecanică/Ingineria mediului 
sau orice altă specialitate 

Sudor / Lăcătuș 
construcții navale 

Mecanică Învăţământ 
profesional de 3 ani 

S.C. DMT  MARINE  EQUIPEMENT SA, 
S.C.  CRIOMEC SA, S.C. DAVEROSAN 
SRL,  

Ciclul superior şi finalizare liceu 

Tehnician electromecanic Electromecanică Ciclul inferior 2,5 ani  Ciclul superior şi finalizare liceu 

 Ciclul superior 2,5 
ani 

S.C. DMT  MARINE  EQUIPEMENT SA, 
S.C.  CRIOMEC SA, S.C. DAVEROSAN 
SRL, orice serviciu în domeniul 
mentenanței instalațiilor electromecanice 

Şcoală postliceală- Tehnician laborant protecția calității 
mediului sau o altă calificare 
Studii universitare Facultatea de Mecanică/Ingineria mediului 
sau orice altă specialitate 

Tehnician mecatronist Mecanică Ciclul superior 2,5 
ani 

Agenții de protecția mediului, ONG-uri de 
profil 

Şcoală postliceală- Tehnician laborant protecția calității 
mediului sau o altă calificare 
Studii universitare Facultatea de Mecanică/Ingineria mediului 
sau orice altă specialitate 

Asistent manager Comerț 2  ani AJOFM, Orice serviciu în domeniul 
resurselor umane 

Studii universitare 

Tehnician electronist  
echipamente de 
automatizare 

Electronică şi 
automatizări 

Service montaj/mentenanță aparatură 
electromedicală 

Studii universitare 

Tehnician laborant 
protecția mediului 

Resurse naturale si 
protectia mediului 

Agenții de protecția mediului, ONG-uri de 
profil 

Studii universitare Facultatea de Mecanică/Ingineria mediului 
sau orice altă specialitate 

Maistru mecanic Mecanic Trei semestre S.C.  CRIOMEC SA, S.C. DAVEROSAN 
SRL, LIBERTY GALAȚI, S.C. DMT  
MARINE  EQUIPEMENT SA 

Studii universitare 

Maistru electromecanic 
aparate de măsură și 
automatizări 

Electric S.C.  CRIOMEC SA, S.C. DAVEROSAN 
SRL, LIBERTY GALAȚI, S.C. DMT  
MARINE  EQUIPEMENT SA 

 

Tehnician mecatronist 

Asamblarea componentelor de bază ale subansamblurilor și 

ansamblurilor mecanice 
Acționarea electrică, hidraulică și pneumatică a sistemelor mecatronice 

Senzori, traductoare și automate programabile 

Asigurarea service-ului la beneficiar a produselor mecatronice 

Lăcătuș construcții navale 

Executarea părților constructive ale corpului navei 

Asamblarea și montarea corpurilor de nave 

Întreținerea și repararea corpurilor de nave 

 

Tehnician operator roboți industriali 
Utilizarea senzorilor pentru roboţii industriali 

Asigurarea funcţionării sistemelor de acţionare a roboţilor 

industriali 

Utilizarea sistemelor de reglare automată în procesele tehnologice 

Analizarea sistemelor de conducere a roboţilor industriali cu 

microprocesoare/microcontrolere 

Utilizarea organelor de maşini la construcţia roboţilor industriali 

Sudor 
Realizarea de îmbinări sudate 

Realizarea operațiilor de tăiere tehnică                  

Executarea, în condiții de calitate și de securitate a muncii,  a 

îmbinărilor sudate în colț și cap la cap, utilizând procedee de sudare 

prin topire și prin presiune, cu echipamente de sudare adecvate 

Tehnician ecolog și protecția calității mediului 
Efectuarea operațiilor de bază în laborator 

Efectuarea analizelor chimice 

Efectuarea analizelor instrumentale 

Efectuarea analizelor biologice și microbiologice 

Monitorizarea indicatorilor de calitate a apei 

Monitorizarea indicatorilor de calitate a solului 

Monitorizarea indicatorilor de calitate a solului              

Conservarea biodiversității 

Tehnicianelectromecanic 

Utilizarea aplicațiilor de proiectare asistată de calculator 

Supravegherea sistemelor de automatizare din instalațiile electromecanice 

Asigurarea mentenanței instalațiilor electromecanice 



 

 
 

 

 

 

 

 

Date de contact 

 Adresa: b-dul George Coșbuc, nr. 225 

 Telefon: 0236/ 319422 

 Fax : 0236/ 319422 

 e-mail secretariatcfr@yahoo.com 

 site: http://liceulcfrgalati.ro/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ 2021 - 2022 

Liceul Tehnologic ”CAROL I” oferă 

adolescentului șansa de a se împlini moral și 

profesional, de a deveni cetățean activ al timpului 

european. 

LICEU ZI 

CLASA a IX-a 
 

Filiera tehnologică 
Profil tehnic 

 
Electromecanică 
- 1 clase - 24 elevi 
Ultima medie: 5,90 

 

   LICEU ZI 

   CLASA a IX-a 
 

Filiera tehnologică 
Profil tehnic 

 
Electronică automatizări 

- 1 clase - 24 elevi 
Ultima medie: 7,41 

 

LICEU 

FRECVENȚĂ REDUSĂ 
CLASA a IX-a 

 

Filiera teoretică 
Profil real  

 
Matematică – informatică 

- 1 clasă – 28 elevi 
 

LICEU- SERAL 
Filiera tehnologică 

Profil tehnic 
 

CLASA a IX-a 
Mecanică 

- 1 clasă - 28 elevi 

 
CLASA a XI-a 

 Tehnician electromecanic  
 - 1 clasă - 28 elevi 

ŞCOALA POSTICEALĂ 

An I 
    -  - Informatică – Administrator rețele  locale  și de 

comunicații, 1 clasă, 28 elevi 
- Electronică  automatizări - Tehnician aparate 
electromedicale, 1 clasă, 28 elevi 
- Transporturi – Tehnician transporturi auto interne și 
internaționale, 1 clasă, 28 elevi 

 
 

mailto:secretariatcfr@yahoo.com
http://liceulcfrgalati.licee.edu.ro/


 

Având o bază materială excelentă şi un corp profesoral bine pregătit, Liceul Tehnologic "Carol I" 

Galați  pregăteşte viitorii specialişti în domeniile căutate pe piaţa forţei de muncă. 

Mărturie a eforturilor şi a experienţei didactice a colectivului de profesori şi ingineri sunt 

rezultatele bune obţinute de elevii noştri la concursurile judeţene şi naţionale, buna adsorbţie a 

absolvenţilor noştri în piaţa muncii. 

Posibilităţi pentru absolvenţi: 
După absolvirea clasei a XII‐a elevii  

 pot primi, în afara Diplomei de Bacalaureat : 

- Certificare competențe nivel liceal filieră tehnologică, de nivel 4, tehnician, cu specificarea specializării 

înscrise în structura formării pentru clasa a XII‐a 

- Certificare competențe nivel liceal filieră teoretică-pentru absolvenții de matematică-informatică la 

informatică 

- Certificate de competenţe lingvistice şi digitale nivel avansat şi experimentat. 

 îşi pot continua studiile în cadrul universităţilor sau se pot angaja. 

Asigurăm condiții optime de desfășurare a stagiilor de pregătire practică la agenți economici din 

domeniul specific calificării. 

Facilităţi pentru elevi : 
Liceul dispune de resurse care asigură un ambient plăcut şi condiţii didactico‐materiale la standarde 

europene : 

 15 săli de clasă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Laborator mecanică/ transporturi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Laborator electronică – automatizări 

   1 Laborator electrotehnică/ electromecanică 

 1 Laborator aparatură 

electromedicală 

 3Ateliere instruire 

practică 

 1 Laborator biologie 

  1 Laborator științe 

(fizică-chimie) 

  2 Laboratoare de 

informatică conectate la INTERNET prin fibră 

optică 

 

 Sală de sport cu dotări moderne 

 Cazare : Cămin de fete şi cămin de băieţi 

 Sănătate : Cabinet medical şi Cabinet de Asistenţă 

Psihopedagogică 

 

 

 

 
"Semeni fapte, culegi deprinderi, semeni deprinderi, culegi caracter, semeni caracter, culegi un destin." 

Prin implicarea elevilor noştri în diverse activităţi educative şcolare şi 

extraşcolare, contribuim la formarea şi educarea caracterului acestora. 

Relaxare : 

 Activitați extracurriculare 

 Bibliotecă cu peste 15000 volume 

 Acces INTERNET Wireless, în incintă şi în curtea interioară, pentru 

elevii liceului nostru 

 Teren de sport în aer liber cu gazon sintetic 

 



 

 

 

(LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CĂI FERATE – GALAȚI) 

DESCRIEREA CALIFICARILOR 
 

PROFIL REAL 
Specializarea: MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 

Specific: Clasele cu profilul matematică - informatică din cadrul liceului nostru au ca obiectiv 

permanent pe durata celor 4 ani de liceu, pregătirea elevilor la cel mai 

înalt nivel în domeniul tehnicii de calcul si al limbajelor de programare 

moderne. 

Oportunități la finalizarea programului de formare:  
Absolvenţii acestei specializări se îndreaptă cu precădere spre 

facultăţi tehnice (Automatica si Calculatoare, Electronică si 

Telecomunicaţii), la care se adaugă informatica, matematica, arhitectura, medicina, economia etc.    

 

PROFIL TEHNIC 
Domeniul: Electronică automatizări 
Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul 

 
Tehnicianul operator tehnică de calcul este capabil să 

îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în 
funcțiune, întreținere și depanare a sistemelor de calcul. de asemenea, 

asigură suport tehnic pentru 
utilizatori, instalează sisteme 
de operare, drivere, aplicații, 
antiviruși, programe utilitare. Realizează și depanează rețele 
de calculatoare de mici dimensiuni. 

 
 
 
 

 
 Ocupațiile ce pot fi practicate după absolvire: 

 Operator calculator electronic și rețele 
 Tehnician echipamente de calcul și rețele 
 Operator suport tehnic pentru servicii de comunicații electronice 

Competențele dobândite sunt deosebit de utile elevilor ce doresc să-și continue studiile în 
cadrul facultăților tehnice din domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației, Automatică, 
Electronică și Telecomunicații, Informatică. 

 
Domeniul: Electromecanic  
Calificarea: Tehnician electromecanic  

Tehnicianul electromecanic se ocupă în principal cu montajul, punerea în funcţiune, 
întreţinerea şi repararea instalaţiilor electromecanice (instalaţii 
care combină atât părţi mecanice cât şi electrice, cum ar fi 
motoarele electrice, calculatoare, alarme etc.).  

Testează prototipurile, concepe şi realizează scheme de 
montaj ale instalaţiilor, contribuie la estimarea cantităţilor şi 
costurilor materiale, la estimarea forţei de muncă necesare, asigură 
controlul tehnic al instalaţiilor, întreţine sistemele electromecanice 
in vederea funcţionării conform specificaţiilor şi reglementărilor. 

Ocupațiile ce pot fi practicate după absolvire: 
 Tehnician electromecanic 
 Tehnician energetician/electrician 
 Tehnician mentenanta, electromecanica-automatica, echipamente industriale 

 Tehnician maşini si utilaje 
 Maşinist la instalaţii de turbine hidraulice 



 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Unitatea noastră şcolară oferă posibilitatea elevilor cu cerinţe educative speciale, 

 să beneficieze de un proces instructiv- educativ de calitate pentru viitoarea carieră 

 

ZILELE PORTILOR DESCHISE  se vor desfăşoara în perioada 17-21 Mai  2021.   

Au loc diverse manifestări: simpozioane, expoziţie de carte, expoziţie de obiecte tradiţionale româneşti, 

expoziţie de produse realizate de elevii noştri, întâlniri cu agenții economici parteneri, actvități de promovare 

a școlii în cadrul proiectului EduNetworks. 

Parteneriate încheiate cu alte unități 

școlare: 

-Universitatea ,,Dunărea de Jos" Galați; 

-Liceul Teoretic ,,Sfânta Maria" Galaţi; 

-Liceul Teoretic ,,Dunărea" Galați; 

-Liceul de Arte ,,Dimitrie Cuclin" Galați 
-Școala Profesională Specială ,,Emil Gârleanu" Galați 
-Școala Gimnazială Specială ,,Constantin Pufan" Galați  

-Școala Gimnazială nr.2 Lugoj  
-Școala Gimnazială nr. 7 Galați  

-Școala Gimnazială nr.28, Galați  

-Liceul Teoretic Special IRIS Timișoara  

-Școala Profesională Specială ,,Samus"Cluj-Napoca  
-Liceul de Artă Sibiu 

-Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe 

Auditive Buzău  

-Colegiul Național ,,Ștefan cel Mare" Târgu Neamț 

Parteneriate cu agenti economici: 

S.C. CRIS CAKES S.R.L.  

S.C. CHEF GIGI DA S.R.L. 

S.C. ELECTRO SERVICE T.C. S.R.L. 

S.C. TERASA TEILOR S.R.L. 

S.C. IONISTEF CONCEPT S.R.L. 

S.C. SOWIENS S.R.L. 

S.C. RAMDOR SAVA S.R.L. 

S.C. AUTOUNIVERSAL S.R.L. 

S.C. ARCOTEX TRADE S.R.L.. NETWORK LOGIC  
 I.Î.STANCIU ANGELICA 

 

 

Unitatea noastră şcolară are în derulare următoarele proiecte: 

 Erasmus+,,Un viitor european pentru elevii cu CES", cu parteneri -agenți economici din localitatea Paphos,  Cipru. 

 Erasmus+,,Growing skills on farms for budding learners with disabilities"-coordonator Enso Group Bristol-Anglia 

și partener Associatione Voluntariato Famiglie Italiene Disabili-Palermo, Italia 

 ,,Meseria -cale spre succes"-concurs regional pentru elevii cu CES 

 ,,Mari dascăli și oameni de știință-in memoriam Simion Mehedinți"- concurs regional 

 Firma de exercițiu-punte către mediul economic real-concurs regional 

 ,,Mari români"-concurs județean 

 

Parteneriate cu alte unități: 
-Casa Corpului Didactic Galați 
-Biblioteca ,,V.A. Urechia" Galați 
-Agenția Națională Antidrog de Prevenire, Evaluare și Consiliere 
Antidrog Galați 

-Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Galați 

-Asociația Generală a Cadrelor Didactice din România 

,,Dăscălimea Română" Ialomița  

-Junior Achievement of România 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                ŞCOALĂ PROFESIONALĂ                 
                                                                     Învăţământ special zi 
                                                                Durata de şcolarizare 4 ani 

 

 PROFIL DOMENIUL CALIFICARE PROFESIONALA  NR. 
CLASE/ELEVI 

        

SERVICII TURISM ȘI ALIMENTAȚIE Cofetar -patiser 1/12 
 

TEHNIC ESTETICA ȘI IGIENA CORPULUI 

OMENESC 

Frizer-coafor-manichiurist-

pedichiurist 

1/12 

 

TEHNIC 
MECANICĂ      Tinichigiu vopsitor auto 1/12 

 
 
 
 
 

CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI  - NIVEL 4           

 Învăţământ special seral 
 

 

 

                                                                        
                                                                        
 
 
 
 
                                                                      ȘCOALĂ POSTLICEALĂ 

      NIVEL 5 AVANSAT 
   Învăţământ special zi 

 

 

PROFIL DOMENIUL CALIFICARE PROFESIONALA NR. 
CLASE/ELEVI 

 

TEHNIC 

FABRICAREA PRODUSELOR 

DIN LEMN 

Tehnician în prelucrarea 

lemnului 

1/12 

PROFIL DOMENIUL CALIFICARE PROFESIONALA 

NIVEL V 
NR. 

CLASE/ELEVI 

    

 SERVICII 
TURISM ȘI ALIMENTAȚIE Asistent de gestiune în unități de 

cazare și alimentație 

1/12 



 

 LICEUL TEHNOLOGIC ,,SIMION MEHEDINŢI’’ GALAŢI 

 
 

     Unitatea noastră școlară oferă posibilitatea  elevilor cu cerințe educative speciale, să beneficieze de un proces instructiv- 

educativ de calitate pentru viitoarea carieră, prin parcurgerea învăţământului  profesional, liceal şi postliceal. 

     Școala noastră este acreditată pentru certificarea competențelor profesionale de nivel  3, 4 și autorizată pentru nivelul 5. 

 Învățământul profesional special de 4 ani este organizat după clasa a VIII-a, ca parte a învățământului liceal, filiera tehnologică. 
Formarea profesională inițială prin învățământul profesional constă în pregătirea profesională generală într-un domeniu profesional  

și pregătire profesională de specialitate specifică unei calificări profesionale pe parcursul celor 4 ani de învățământ profesional. 

Absolvirea învățământului  profesional se echivalează cu dobândirea competențelor învățământului obligatoriu și se finalizează cu 

examen de certificare a calificării profesionale de nivel 3 cu obținerea Certificatului de calificare profesională nivel 3 și a  

Certificatului de absolvire a ciclului inferior al liceului, în următoarele domenii: 

 Domeniul Construcții, instalații și lucrări publice, calificarea Zugrav, ipsosar,vopsitor, tapetar oferă absolvenților  

 competențe specifice ce vor contribui la formarea următoarelor deprinderi: pregătirea materialelor și realizarea zugrăvelilor 

complexe, realizarea gleturilor din ipsos și a vopsirilor complexe. 

 Domeniul Fabricarea produselor din lemn, calificarea Tâmplar universal oferă absolvenţilor competenţe specifice ce  

vor contribui la formarea următoarelor deprinderi: asigură îmbinarea materialelor, taie, decupează, găureşte elementele la 

dimensiunile specificate; interpretează desenul tehnic al ansamblului ce urmează a fi realizat; dovedeşte o bună cunoaştere a 

utilajelor, sculelor, dispozitivelor şi verificatoarelor din dotarea secţiilor de producţie, precum şi a defectelor, cauzelor  şi măsurilor 
de remediere a acestora. 

 Domeniul Mecanică, specializarea Tinichigiu vopsitor auto, oferă absolvenților competențe specifice ce vor 

contribui la formarea deprinderilor în: identificarea şi remedierea defectelor cadrului sau caroseriei automobilelor; realizarea  

protecţiei anticorosive şi terosonice a caroseriei şi estetica automobilului.  

 Domeniul Industrie textilă şi pielărie, specializarea Confecționer produse textile, oferă absolvenților competențe  

 specifice ce vor contribui la formarea următoarele deprinderi în: efectuarea controlul materialelor utilizate în confecții; efectuarea 

operațiilor de spănuire; realizarea operațiilor de decupare a materialelor textile; efectuarea operațiilor de confecționare a 

semifabricatelor. 

 Domeniul Estetica și igiena corpului omenesc, specializarea Frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist oferă  

absolvenților de școală profesională, competențe specifice ce vor contribui la formarea următoarelor deprinderi: de realizarea 

tunsorilor de damă, bărbătești; lucrări de manichiură, pedichiură; vopsirea și șuvitarea părului, decolorarea, realizarea lucrărilor de 
coafură specific fizionomiei feței. 

 Domeniul Turism și alimentație, specializarea Cofetar-patiser  oferă absolvenților de școală profesională, competențe 

specifice ce vor contribui la formarea următoarelor deprinderi: realizarea preparatelor de cofertărie-patiserie, montarea estetică a 

preparatelor de cofertărie-patiserie, recomandări făcute  clienților într-o manieră plăcută și amabilă cu o  servire  impecabilă . 

 Astfel, cei care doresc continuarea studiilor la ciclul superior al liceului, o pot face la unitatea noastră școlară pentru a obține 

calificare de nivel 4 la  una din specializările: 

 Tehnician prelucrări mecanice-cu formarea următoarelor deprinderi: întocmirea documentației tehnologice;realizarea 

traseului de prelucrare tehnologică a piesei; analizarea confederației piesei în vederea prinderii și prelucrării. 

 Tehnician în construcții și lucrări publice-cu formarea următoarelor deprinderi: întocmirea fișelor tehnologice pentru lucrări 

de finisaje și izolații, analizarea sistemelor constructive ale structurilor de rezistență, prezentarea tehnologiei de execuție a 

structurilor metalice, din elemente prefabricate, din beton armat; 

  Tehnician în industria textilă-cu formarea următoarelor deprinderi: stabilirea resurselor necesare procesului de producție, 
respectarea documentației tehnice și construirea tiparelor de bază pentru lenjerie și îmbrăcăminte; 

 Tehnician în prelucrarea lemnului-cu formarea următoarelor deprinderi: organizarea fluxului tehnologic pentru mobilă în 

construcție mixtă, elaborarea documentației tehnice pentru diferite tipuri de uși și ferestre, verificarea preciziei de prelucrare a 

utilajelor; 

 Tehnician în gastronomie-cu formarea următoarelor deprinderi: îndrumarea activităților de producție culinară; stimularea 

perfecționării pregătirii profesionale, aplicarea principiilor protecției consumatorului în activitatea de producție culinară ; 

 Coafor-stilist-cu formarea următoarelor deprinderi: realizarea coafurilor prin aplicarea diferitelor moduri de stilizare, crearea 

tunsorii potrivite clientului; conceperea machiajului potrivit profilului clientului . 

   În învăţământul postliceal special, unitatea noastră şcolară oferă cursanților de școală postliceală calificări de nivel 5: 

 Asistent gestiune în unităţile de cazare şi alimentaţie. 

 Tehnician produse finite din industria  lemnului. 
Aceste calificari oferă elevilor o gamă de abilități,  cunoștințe și capacitati de înțelegere în cadrul unor contexte bine structurate prin 

intermediul unor activități de instruire și învățare practică atât în cadrul formal al școlii cât și în unitățile de profil partenere. 

 Stagiile de pregătire practică se efectuează atât în atelierele școlii care sunt dotate cu  echipamente moderne, cât şi la  

agenții economici parteneri. 

 

 

          



 

 

 

  

  

    

 

 

      
      
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ 
„PAUL POPESCU NEVEANU” 

GALAȚI 
Str.Regiment 11 Siret, nr. 7 bis, 

Tel./fax 0236 433 777 

  

 

OFERTA 

 EDUCAȚIONALĂ 

2021-2022 

Viziune: 

„Deși suntem diferiți,  

școala ne oferă șanse  

de dezvoltare egale 

 cu ale celorlalți copii!” 

Misiune: 
Asigurarea unei educații 

de calitate în acord cu nevoile  
copiilor cu dizabilități și ale  
comunității care să permită  

absolvenților a adaptabilitate  
cât mai înalt funcțională.   

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    CE OFERIM ? 

 Servicii educaţionale pentru copii cu deficienţe 

mintale și senzoriale;  

 Programe instructiv-educative şi de instruire 

practică; 

 Terapii de stimulare cognitivă,  psiho-motrică, 

ocupaţională și ludică; 

 Terapii specifice și de compensare (logopedie, 

kinetoterapie, psihodiagnoză); 

 Stimulare polisenzorială; 

 Consiliere pentru elevi și  aparținătorii legali; 

 Pregătire pentru integrarea  socio-profesională; 

 Programe de învăţare – predare - evaluare în 

limbaje specifice: mimico-gestual, braille. 

 

CE DORIM? 

 Să aducem zâmbet şi încredere în sufletele  

copiilor şcolii; 

 Să învățăm copiii cu deficiențe senzoriale să 

comunice cu semenii lor; 

 Să pregătim copiii deficienţi pentru o integrare 

socio-profesională  optimă. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PERSONALUL ŞCOLII și       

ELEVII  vă invită să vizitaţi: 
 
 

 Săli de clasă dotate corespunzător; 

 Laborator AeL/informatică; 

 Cabinete psihopedagogice - terapii specifice 

și consiliere; 

 Cabinet de kinetoterapie dotat cu aparatură 

specifică; 

 Sală multisenzorială; 

 Bibliotecă; 

 Laborator de alimentație publică; 

 Internat cu o capacitate de 70 de locuri; 

 Cantină; 

 Sală de mese cu o capacitate de 100 de 

locuri; 

 Sală de sport dotată cu aparatură modernă; 

 Teren de sport; 

 Cabinet de audiologie; 

 Cabinet medical; 

 Cluburi pentru petrecerea plăcută a timpului 

liber; 
 
 
 

 

RESURSE UMANE: 

Situată în unul din cele mai vechi 
cartiere din  Galaţi, Ţiglina I, 
Școala 
Profesională Specială „Paul 
Popescu 
Neveanu” asigură pregătirea 
copiilor și elevilor cu deficiențe 
senzoriale pe următoarele nivele: 
preșcolar, primar, gimnazial, 

profesional. 

 

                                                  

A fi bucătar, astăzi, nu 

înseamnă numai  a face 

o meserie, ci a împleti 
tehnici foarte exacte 

cu inspirația artistică. 

 

 

 
Oportunităţi la finalizarea programul de 

formare: 

angajarea pe piaţa muncii în una din 

ocupaţiile specificate într-o calificare de 
nivel superior. 

Bucătar- cod COR 512001 

Pizzar – cod CPR 512002 
Agentul economic  

cu care școala  

are încheiat  
parteneriat: 

SC MARYHRIS   

2010 SRL  

Galați 

Profil: Servicii 

Domeniu: Turism și alimentație        

publică 

Calificare  profesională: Bucătar 

Nr. clase: 1 (12 locuri) 

Plan de școlarizare  

2021-2022  
 

Școala profesională 

Învățământ special de zi 

cu durata de 

4 ani 

Clasa a IX-a 
 

 

 
  



 
ÎNVĂŢĂMÂNT SECUNDAR SUPERIOR 

 
 

TECUCI 
 
 
 

  
 
 

 
o COLEGIUL NAŢIONAL „C. HOGAŞ“ 

o COLEGIUL NAȚIONAL „SPIRU HARET“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o COLEGIUL NAŢIONAL DE AGRICULTURĂ ŞI 

ECONOMIE 

o LICEUL TEHNOLOGIC “ELENA                         

CARAGIANI” 

o LICEUL TEHNOLOGIC „OVID CALEDONIU“ 

 



2021-2022 

OPORTUNITĂŢI 

 

DOTARE MODERNĂ 

 studiu centrat pe elev  
 receptivitate la nou, stil managerial  
deschis, direct, democratic 
 principii pedagogice moderne 
 proiecte, parteneriate educaţionale 
 informatică - operator PC  
 asistent programator  
 trei limbi străine: engleză, franceză, germană 
 centru de testare acreditat ECDL 
 echipa de robotică THOBOR 
 

 

 

 16 săli de clasă ( 9 cabinete organizate pe 
discipline) 

 8 cabinete multimedia; infotecă 
 Centru de Documentare şi Informare 
 6 Laboratoare (1 Fizică, 1 Chimie, 1 Biologie, 3 

Info) 
 Cabinet psihologic. Cabinet medical 
 Biblioteca, spaţiu modern (25 000 volume) 
 Post de radio propriu.  
 Colecţii de reviste, portofolii, albume 
 

 

PROIECTE/ PROGRAME/ PARTENERIATE 
NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE 

 Internaţional: EDMUNDO, JARomânia,                
Strategia Națională de Acțiune Comunitară/SNAC 
Global English, Biblioteca anului, 
Ecofotografia anului - concurs naţional 
Proiectul  „Jurnalul nostru” 
Proiect pentru activități remediale P.E.P.S.! 
„ZILELE COLEGIULUI”  1 - 8 noiembrie  
 

 SĂLI SPECIALIZATE: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, 
RELIGIE, LIMBA ENGLEZĂ, ISTORIE, SOCIO-UMANE, 
MATEMATICĂ, LATINĂ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
r. 

 
Filieră / Profiluri / Specializări 

Număr clase în proiectul 2021-2022 

c
r
t. 

IX Nr. locuri 
Medii de admitere 

anul anterior 

1 MATEMATICA - INFORMATICA INTENSIV 1 26 8,37 – 8,14 

2 MATEMATICĂ - INFORMATICĂ 1 26 9,93 – 8,41 

3 ŞTIINŢE ALE NATURII 2 52 9,73 – 7,88 

4 FILOLOGIE - JURNALISM  1 26 9,08 –7,81 

5 FILOLOGIE - LIMBI MODERNE 1 26 9,26 – 7,87 

 NR. TOTAL ELEVI: 820/28 de clase 6 156  

Discipline opţionale din CDŞ 
Jurnalism.  Sistemul mass-media       Hazarduri naturale şi antropogene  

          Geografia turismului. Ecoturism de masă Voluntariat în comunitate  

Compuşi organici de lângă noi Pachete de aplicaţii (TIC) 

Noutăți : Limba  Germană în trunchiul comun la clasele a IX-a 
CLUB DE ROBOTICĂ 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ 

http://www.cnchogastecuci.ro  

https://www.facebook.com/cnchogastecuci/ 
Continuarea unei tradiţii 

Toate clasele de gimnaziu au programate ore 
opţionale de informatică şi de TIC 
 

1 CLASĂ A V-A / 28 DE ELEVI 
 
Reţea cu 95 de calculatoare de ultimă              
generaţie - ClickNet  acces non-stop. 
 Implementare  program AEL.  

Contact : Tecuci, Str. Costache Racoviţă, nr. 20,   
tel:0236/820 010  fax: 0236/816 915 
 e-mail: lchogas@yahoo.com   
web-site: www.cnchogastecuci.ro 

 

Contact > Tecuci, Str. Costache Racoviţă, nr. 

TECUCI - JUDEŢUL GALAŢI 

http://www.cnchogastecuci.ro/
mailto:lchogas@yahoo.com


 perspectiva integrării depline în spaţiul 
românesc şi european economic, ştiinţific şi 
ocupaţional; 

 continuarea studiilor în învăţământul 
superior de stat sau particular; 

 consiliul elevilor - participant activ şi 
democratic în luarea deciziilor; 

 elevii tuturor profilurilor învaţă să opereze 
pe calculator; acces Internet non - stop; 

 atestat  în  informatică (operator PC, asistent 
programator );  

 diplome speciale şi de performanţă în 
jurnalism şi comunicare media;  

 derulare proiecte și parteneriate 
educaţionale; exprimarea opiniilor  în presa 
şcolară şi locală; soft-uri educaţionale şi 
ştiinţifice proprii compatibile cu platforma AEL 
şi Şcoala Discovery 

 ,,Parteneriat” – Asociația părinților din CNCH 

 
CABINET ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ 
 

Direcţii de acţiune 

Orientare pentru carieră;  

Asistenţă psihopedagogică. 
 

Scopul activităţii de consiliere 

-  Asistarea elevilor în construirea carierei; 

-  Atingerea ţintelor personale (de pregătire 

ştiinţifică, opţiuni pentru carieră/educaţie). 

Principalul scop al consilierii îl reprezintă 

asistenţa în vederea identificării şi folosirii cât 

mai eficiente a propriilor resurse 
 

Metode 

Consiliere individuală şi de grup;  

Consilierea părinţilor; 

Metode moderne de testare psihologică, 

dezvoltare, prevenţie;  

Colaborarea cu diriginţii claselor; 

 

 

 

 

 

EXTRAȘCOLARE 
 

- Formaţii artistice: 
dans, folclor, muzicale, 
trupa SHADOW THEATRE, 
- Reviste şcolare  
- Sesiuni ştiinţifice;  
- Săptămâna Altfel 
- Concursuri de tradiţie;  
- Echipa de robotică 
THOBOR 
- Cerc de robotică;              
- Cenaclul elevilor;              
- Întreceri sportive;             
- Expoziţii de artă plastică  
- Expediţii, excursii 
- Competiţii sportive 
 

DOAR ALĂTURI DE NOI VEI REUŞI! 

 

     Colegiul Naţional   ,,Calistrat Hogaş” din Tecuci este şcoala cu cea mai 
mare reprezentativitate pentru învăţământul din municipiul Tecuci şi zona 

fostului judeţ cu acest nume. Gimnaziul Real de băieţi a fost înfiinţat în 

1878 (o clasă cu 51 elevi), funcţionând iniţial într-o sală a vechii Primării. 
Între 1879-1887 este găzduit în casele din Str. Gheorghe Petraşcu, nr. 5. La 3 

septembrie 1889 se inaugurează clădirea proprie (actuala Şcoală Generală 
Nr. 10 " D. A. Sturdza " ). Din 1921 Gimnaziul s-a transformat în Liceul 

Real de băieţi. Între 1948-1967 s-a numit Şcoala Medie Mixtă Nr. 2 Tecuci. 

În 1967 Liceul s-a mutat în localul actual. În octombrie 1978 a fost organizat 
Centenarul. Din 1977 a devenit Liceul Industrial Nr. 2 Tecuci, până în 

decembrie 1989. Din 1990 se revine la forma de Liceu Teoretic, luând numele lui Calistrat Hogaş, scriitor, elev şi apoi profesor 
al şcolii. În octombrie 2003, la sărbătorirea celor 125 de ani, i se acordă de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin decret 
prezidenţial titlul de Colegiul Naţional ,,Calistrat Hogaş”. Absolvenţi, nume celebre afirmate în ştiinţa, arta şi cultura 

românească : scriitorii Ştefan Petică, Calistrat Hogaş, Ion Dongorozi, Tudor Pamfile, Eugen Boureanul, I. Valerian, Ion 

Hurjui, acad. Iorgu Iordan, Militiade Filipescu, Mihai Berza, Vintilă Dongorozi, pedagogul Constantin Narly, pictorul 

Gheorghe Petraşcu, sculptorul George Apostu, ziariştii N.N. Lupu, Pamfil Şeicaru, chimistul Ilie Matei şi mulţi alţii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   REZULTATE  PERFORMANTE 
 

  Colegiul Naţional "Calistrat Hogaş" Tecuci tradiţie  

şi implicare în formarea absolvenţilor bine pregătiţi; 

 număr mare de elevi participanţi şi câştigători la  

olimpiade şi concursuri judeţene şi naţionale; 

 în programul "Bani de liceu" = 46 de elevi; 

 16 elevi cu media generală 10;  

 514 elevi cu media generală între 9 şi 9,99; 

 303 elevi cu media generală între 7 şi 8,99; 
 

SUNTEM O ŞCOALĂ PENTRU ASPIRAŢIILE TALE 

 

O ŞCOALĂ PENTRU ASPIRAŢIILE TALE! 

  OFERTA EDUCAŢIONALĂ 2021-2022 

ECOLOGIŞTII 

ECOLOGIŞTII 

 

INFO 



COLEGIUL NAȚIONAL „SPIRU HARET” 
TECUCI  

Bd.Victoriei, nr. 12 
Telefon/Fax 0236  811695 

E-mail: cnsh.tecuci@gmail.com 
Site: www.spiruharet-tecuci.ro 
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CNSH este promotorul unui învăţământ de 
cea mai bună calitate, propunându-și 
drept coordonate fundamentale îmbinarea 
echilibrată a tradiției cu inovația, formarea 
unor personalități orientate către succes, 
apte a se adapta optim la schimbare, în 
acord cu principiile dezvoltării durabile – 
totul, pe fondul competenței şi 
responsabilității acționale. 
 

MISIUNEA ȘCOLII 

V 
A 
L 
O 
R 
I 
 
P 
R 
O 
M 
O 
V 
A 
T 
E 

 

Responsabilitate 
Demnitate 
Implicare 

Perseverență 
Cooperare 
Toleranță 

mailto:cnsh.tecuci@gmail.com
http://www.spiruharet-tecuci.ro/


OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2021 -2022  

Începe prin a lua decizia potrivită privind 

educația și formarea ta! 

Profil 

UMAN 

Cercetașii României                   

PERFORMANŢA ŞCOLARĂ ESTE DOVEDITĂ DE 
REZULTATELE OBŢINUTE: 

* 98,28% promovabilitatea la examenul de  
bacalaureat 2020 
* 100% promovabilitatea la examenul de evaluare 
națională 2020 
* 95% absolvenți integrați în învățământul  
superior 
* Între anii 1998-2020, elevii haretiști au obținut la 
olimpiadele școlare naționale și internaționale un 
număr de 223 de premii.  

MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 
3 clase - 84 locuri 
Prima medie: 9,98  

  Ultima medie: 8,84 

ȘTIINŢE SOCIALE 
1 clasă - 28 locuri 
Prima medie : 9,72 
Ultima medie: 8,68 

 

ȘTIINȚE ALE NATURII 
1 clasă - 28 locuri 
Prima medie: 9,80 
Ultima medie: 8,70 

FILOLOGIE 
1 clasă - 28 locuri 
Prima medie: 9,13 
Ultima medie: 8,26 

Alege specializarea MATEMATICĂ-INFORMATICĂ și poți deveni:  

PROGRAMATOR CALCULATOARE, OPERATOR ÎN TEHNICĂ DE CALCUL,  

ANALIST SISTEME! 

Vrei să devii MEDIC, FARMACIST, BIOLOG, FIZICIAN, CHIMIST?  

Alege specializarea ȘTIINȚE ALE NATURII! 

Te interesează o carieră în DIPLOMAȚIE, RELAȚII INTERNAȚIONALE,  

AVOCATURĂ? Vrei să devii PSIHOLOG, SOCIOLOG?  

Specializarea ȘTIINȚE  SOCIALE este o bună alegere! 

Vrei să devii AVOCAT, JURNALIST, TRADUCĂTOR sau TRANSLATOR?  

Specializarea FILOLOGIE este pentru tine! 

Profil 

REAL 
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 Clubul de dezbateri 

„Everest” 

PROIECTE 
EDUCAŢIONALE 

European Waves On The 
Internet Radio 
Euroscola 
Zâmbete în dar 
Şcoala din inima mea 
Francophonie, francofolie 
 
 



                Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, Nr.107;  
    Tel./Fax: 0236811133,  E-mail: cnaetecuci@yahoo.com 

 Colegiul Naţional de Agricultură şi Economie Tecuci are o tradiţie de peste 91 de 

ani în învăţământul economic şi 71 de ani în învăţământul agricol. 

 Unitatea de învăţământ oferă elevilor oportunităţi de educaţie şi instruire de calitate, 

sprijinind dezvoltarea carierei  în unul din domeniile esenţiale: Agricol, Industrie 

Alimentară,  Protecţia mediului şi Economic, asigurându-le  acestora şanse egale în 

obţinerea performanţelor şi sporirea calităţii vieţii.  

 În anul şcolar 2020-2021, prima medie de admitere a fost de 9,05 şi ultima medie 

de admitere la colegiu a fost de 5,69. 

 După finalizarea studiilor in cadrul Colegiului Naţional de Agricultură şi Economie 

Tecuci, fiecare elev se poate încadra pe piaţa muncii în funcţie de specializare sau poate 

urma studii postliceale şi superioare ȋn orice domeniu, deoarece  planurile-cadru de 

ȋnvӑţӑmânt pentru liceele tehnologice cuprind studiul disciplinelor de specialitate şi al ce-

lor de culturӑ generalӑ.   

            ZilelE PorŢilor Deschise:  

                      20 - 23 aprilie 2021 

       Împreună construim cariere! 

mailto:cnaetecuci@yahoo.com


 

Piaţa muncii Studii 

AGRICULTURĂ ECONOMIC PROTECȚIA 

MEDIULUI 

INDUSTRIE 

ALIMENTARĂ 

clasa a IX-a 

3 clase 

clasa a X-a 

clasa a XI-a 

clasa a XII-a 

Tehnician 

agronom 

Tehnician 

horticultor 

Tehnician 

veterinar 

clasa a IX-a 

3 clase 

clasa a X-a 

clasa a XI-a 

clasa a XII-a 

clasa a IX-a 

2 clase 

clasa a X-a 

clasa a XI-a 

clasa a XII-a 

Tehnician activităţi 

economice 

Tehnician analize 

produse alimentare 

clasa a IX-a 

1 clasă 

clasa a X-a 

clasa a XI-a 

clasa a XII-a 
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    RESURSE MATERIALE : 
 21 clase, din care 7 cabinete de specialitate şi 

5 pentru disciplinele de cultură generală;  3 

laboratoare: 1 de fizică, 1 de chimie şi 1 de 

biologie; 

 1 centru de documentare şi informare; 

 1 cabinet pentru firme de exerciţiu; 

 2 săli multimedia  

 1 sală de festivităţi; 

 2 terenuri de sport (din beton şi ȋnierbat) 

 cantină şi internat; 

 două cabinete medicale, dintre care unul 

stomatologic;  

 ferma didactică cu o suprafaţă de 6 ha, struc-

turată pe loturi didactice pentru efectuarea 

stagiului de pregătire practică de către elevi, 

conform domeniilor de calificare. 

      
RESURSE UMANE :  
 
 cadre didactice calificate şi foarte 

bine pregătite; 

 psiholog şcolar; 

 medic şcolar, medic stomatolog şi 

două asistente medicale; 

 personal didactic auxiliar şi nedi-

dactic de 

specialitate. 

Tehnician ecolog şi 

protecţia calităţii  
mediului 



 

    Tehnologia de cultivare a 

p l a n t e l o r ,  m a n a g e m e n t u l 

exploatațiilor agricole, circulație 

rutieră, conducerea tractorului, 

legislație și etică profesională 

Tehnician 

agronom 

 

    Patologie și 

o b s t e t r i că  ch i ru rg i ca l ă , 

patologie infecțioasă, control 

sanitar veterinar, etică și 

legislație profesională 

AGRICULTURĂ 

 

       Tehnologia de cultivare a 

legumelor, florilor și pomilor fructiferi 

managementul exploatațiilor 

agricole, circulație rutieră, 

conducerea tractorului, legislație 

și etică profesională 
 

Tehnician 

horticultor 

Tehnician 

veterinar 

 

     

         Contabilitate, marketing, 

contracte economice, planificare 

operațională 

ECONOMIC 

 

 

     G e s t i o n a r e a  d e ș e u r i l o r , 

supravegherea și  controlul calităţii 

apelor, a solului, a ecosistemelor  

   antropizate și a aerului, 

PROTECȚIA 

MEDIULUI 

 

        Efectuarea analizelor 

specifice în industria alimentară 

extractivă, efectuarea analizelor 

s p e c i f i c e  l a  o b ţ i n e r e a 

produselor de origine animală și 

vegetală 

Tehnician activităţi 

economice 

INDUSTRIE 

ALIMENTARĂ 

Tehnician analize 

produse alimentare 

competenŢe specifice  

Tehnician ecolog şi 

protecţia calităţii  
mediului 



 

  

                                                                                 

  

 

 

    

 

ŞCOALĂ POSTLICEALĂ: 
❖ Sănătate şi asistenţă pedagogică - 3 clase 

❖ Estetică şi igiena corpului omenesc - 1 clasă 
 

Ultima medie de admitere la liceu în anul şcolar 2020- 2021: 

▪ Comerț: - 

 

                                                                

PROFILUL /  

DOMENIUL 
SPECIALIZAREA 

LICEU LICEU ŞCOALĂ 

PROFESIONALĂ ZI SERAL 

SERVICII 

Tehnician în 
activităţi de comerţ 

1   

Organizator 
banqueting 

 1  

Bucătar   1 

Ospătar (chelner), 
vânzător în unităţi 

de alimentaţie  
  1 

Comerciant-
vânzător 

  1 

Frizer - coafor - 
manichiurist - 
pedichiurist 

  1 

TEHNIC 
Zidar – pietrar - 

tencuitor   1 

RESURSE 

NATURALE 

ȘI 
PROTECȚIA 

MEDIULUI  

Operator în 
prelucrarea 
legumelor şi 

fructelor  
  1 

Brutar - patiser - 
preparator produse 

făinoase 
  1 

Dragi elevi, 
          Misiunea  școlii noastre este de a asigura 

pregătirea voastră la nivelul standardelor 

Uniunii Europene  în vederea integrării pe 

piața  forței de muncă. 

Str. Matei Basarab, nr. 11, Tecuci 

Tel/fax: 0236811344 / 0236811322 

E-mail: ovidcaledoniu@yahoo.com 

http://www.gsoc.ro 

 

 

 

PENTRU VOI, ŞCOALA DISPUNE DE: 
                   
➢ 15 săli de clasă; 

➢ Bibliotecă cu sală de lectură;  

➢ Sală ROSE; 

➢ Sală de sport; 

➢ Cabinet de consiliere; 

➢ Laboratoare: SEI, AEL,  Științe,  Comerț,  

Turism și alimentație, Estetica și igiena corpului  

omenesc, Construcţii,  instalaţii şi lucrări 

publice.    

VĂ PUTEŢI IMPLICA ÎN DERULAREA  
URMĂTOARELOR   ACTIVITĂŢI: 

 

   „Caledonia Style” 

   „Stilişti în devenire”  

   „Drumurile carierei” 

   „Lumină din lumină”  

   „Icoana – fereastră spre cer” 

   „Fericirea se naşte din sănătate” 

   „Dăruind vei dobândi” 

   ,,Firma de exercițiu’’. 

mailto:ovidcaledoniu@yahoo.com


 
  Elevii vor desfăşura 

activitatea de  instuire   practică  în  

atelierele şcolii şi la agenţii 

economici din  municipiul    Tecuci. 

După terminarea programului 

de formare, elevii au posibilitatea să 

se angajeze pe piaţa muncii la unul 

dintre agenţii economici parteneri 

sau să-şi continue studiiile într-o 

calificare de nivel superior. 

 

 

 
PARTENERI 

 Primăria; 

 Biserica; 

 Poliţia; 

 Agenţii economici; 

 Casa de Cultură; 

 Asociaţia Mediatorilor  

Rromi din România; 

 Clubul Copiilor; 

 Clubul Sportiv; 

 Centrul de plasament 

David Austin” din 

Ţigăneşti; 

 Biblioteca municipală. 

 

Cabinetul Interşcolar de Asistenţa Psihologică oferă: 

Consilierea elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice în probleme legate de: 

➢ imaginea de sine; 

➢ probleme de comunicare şi relaţionare; 

➢  dezvoltarea personală a elevilor şi diminuarea stărilor de disconfort  

psihic; 

➢ prevenirea comportamentelor deviante şi a comportamentelor de risc; 

➢ favorizarea adaptării şi integrării sociale; 

➢ facilitarea şi optimizarea adaptării elevului  la cerinţele şcolii şi a 

şcolii la nevoile elevilor; 

➢ optimizarea relaţiilor profesori–elevi/parinţi– elevi; 

➢ cunoaşterea propriilor aptitudini, interese şi abilităţi; 

➢ informarea şi consilierea carierei etc.  



                                     MOTTO: „Nu pentru școală, ci pentru viață învățăm.” Seneca 

 
Liceul Tehnologic „Ovid Caledoniu” Tecuci, cuprinzând în planul de şcolarizare 2021-2022, toate nivelele de 

învăţământ, vizează dintre domeniile principale pe care se axează agenda reformei învățământului professional și tehnic, următoarele: 

LICEU ZI: 

Domeniul: Comerț 

Calificarea:Tehnician în activități de comerț 

Descrierea succintă a calificării: Tehnicianul în 

activităţi de comerţ  este acea persoană  care vinde/ cumpără  pe 

piaţă, dezvoltă  legături cu parteneri  externi, este un bun 

negociator şi este capabil să evalueze produsele sau serviciile la 

adevărata lor calitate pentru a justifica preţurile.  

LICEU SERAL: 

Domeniul: Turism şi alimentaţie 

              Calificarea: Organizator banqueting 

Descrierea succintă a calificării: Organizatorul 

banqueting va desfăşura pe piaţa muncii  activităţi privind  

organizarea serviciilor de protocol, planificarea activităţilor de 

servire în bar şi în restaurant şi realizarea  unei decontări 

operative privind serviciile prestate. 

Elevii  de liceu zi pot beneficia de programul național de protecție socială ,,Bani de liceu”. 

ȘCOALĂ PROFESIONALĂ : 

Domeniul: Turism și alimentație 

Calificarea: Ospătar (chelner) vânzător în unităţile 

de alimentaţie 

Descrierea succintă a calificării: Chelnerii (ospătarii) 

servesc produse  alimentare şi băuturi  în locuri comerciale de 

luat masa  şi băut, cluburi, instituţii şi cantine, la bordul navelor şi 

trenurilor de călători.  

Calificarea: Bucătar 

Descrierea succintă a calificării: Bucătarii  realizează 

preprate culinare după diferite reţete  care să satisfacă exigenţele 

consumatorilor. Se ocupă de pregătirea produselor alimentare 

pentru gătit, le găteşte  şi le  împarte în porţii. 

 

Domeniul: Comerț 

Calificarea: Comerciant – vânzător 

Descrierea succintă a calificării: Comerciant – 

vânzătorul  oferă clienţilor  marfa solicitată şi întocmeşte 

formele de vânzare. Primeşte marfa de la furnizori şi o aranjează 

în  magazin / raion într-un mod comercial , se asigură că marfa 

este accesibilă clienţilor şi oferă acestora informaţiile necesare 

despre marfă. Realizează documentele de primire/ înregistrare a 

mărfii, are cunoştiţe  şi abilităţi  privind realizarea operaţiilor  din 

depozit, aprovizionarea cu mărfuri a magazinelor, recepţia 

mărfurilor, etc.  
 

Domeniul: Estetică şi igiena corpului omenesc 

Calificarea: Frizer - coafor - manichiurist - 

pedichiurist 

Descrierea succintă a calificării:  Calificarea frizer- 

coafor – manichiurist –pedichiurist oferă pregătirea de 

specialitate necesară pentru prestarea serviciilor pentru realizarea 

lucrărilor de frizerie, coafură, manichiură şi pedichiură.  

ȘCOALĂ PROFESIONALĂ : 

Domeniul: Industrie alimentară 

Calificarea: Operator în prelucrarea legumelor și 

fructelor 

Descrierea succintă a calificării: Calificarea operator 

în prelucrarea legumelor şi fructelor este cea care asigură  

absolventului cunoştinţele teoretice şi practice necesare efectuării 

operaţiilor de recepţionare, depozitare şi transport a materiilor 

prime în vederea pregătirii lor pentru prelucrare în scopul 

obţinerii semifabricatelor şi produselor finite  de calitate 

corespunzătoare. Calificarea presupune şi capacitatea de deservire 

şi întreţinere a utilajelor şi instalaţiilor din cadrul unităţilor  

prelucratoare de legume şi fructe. 

 

Calificarea: Brutar-patiser-preparator produse 

făinoase 

Descrierea succintă a calificării: Calificarea brutar - 

patiser – preparator produse făinoase  se aplică  lucrătorilor  

care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de panificaţie, patiserie 

şi de fabricare a produselor făinoase specializate în fabricarea 

diferitelor tipuri de produse de panificaţie, de patiserie, de 

produse făinoase la nivel de calitate şi siguranţă care să asigure 

protecţia vieţii şi sănătăţii consumatorilor. 

 

Domeniul: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 

Calificarea: Zidar – pietrar- tencuitor 

Descrierea succintă a calificării: Zidarul – pietrar – 

tencuitor execută elemente de construcţii din zidării de 

complexităţi diferite. Aprovizionează locul de muncă cu 

materiale, scule, unelte, dispozitive şi utilaje necesare, le 

pregăteștepentru lucru , prepară mortarele pentru zidării şi 

tencuieli. Pregăteşte suprafeţele elementelor de construcţii din 

zidărie, în vederea tencuirii şi le tencuieşte. 

TOȚI elevii învățământului profesional beneficiază de bursă profesională în cuantum de 200 lei/lună. 

 
LA TERMINAREA STUDIILOR, ABSOLVENŢII OBŢIN URMĂTOARELE DOCUMENTE: 

Pentru absolvenții de liceu:  

• Diplomă de bacalaureat; 

• Diplomă de absolvire a ciclului inferior al liceului; 

• Diplomă de absolvire a ciclului superior al liceului; 

• Certificat de competenţe profesionale nivel 4, pentru 

meseriile în care s-a asigurat pregătirea (liceu, filiera 

tehnologică ). 

 

Pentru absolvenţii de învățământ profesional:  

• Certificat de competenţe profesionale nivel 3, pentru 

calificarile corespunzătoare. 

• Diplomă de absolvire a ciclului inferior al liceului; 

 

 

 

Oportunități la terminarea programului de formare: angajarea pe piața muncii în una din ocupațiile specificate sau 

continuarea studiilor într-o calificare de nivel superior.  





 

  

                                                                                 

  

 

 

    

 

ŞCOALĂ POSTLICEALĂ: 
❖ Sănătate şi asistenţă pedagogică - 3 clase 

❖ Estetică şi igiena corpului omenesc - 1 clasă 
 

Ultima medie de admitere la liceu în anul şcolar 2020- 2021: 

▪ Comerț: - 

 

                                                                

PROFILUL /  

DOMENIUL 
SPECIALIZAREA 

LICEU LICEU ŞCOALĂ 

PROFESIONALĂ ZI SERAL 

SERVICII 

Tehnician în 
activităţi de comerţ 

1   

Organizator 
banqueting 

 1  

Bucătar   1 

Ospătar (chelner), 
vânzător în unităţi 

de alimentaţie  
  1 

Comerciant-
vânzător 

  1 

Frizer - coafor - 
manichiurist - 
pedichiurist 

  1 

TEHNIC 
Zidar – pietrar - 

tencuitor   1 

RESURSE 

NATURALE 

ȘI 
PROTECȚIA 

MEDIULUI  

Operator în 
prelucrarea 
legumelor şi 

fructelor  
  1 

Brutar - patiser - 
preparator produse 

făinoase 
  1 

Dragi elevi, 
          Misiunea  școlii noastre este de a asigura 

pregătirea voastră la nivelul standardelor 

Uniunii Europene  în vederea integrării pe 

piața  forței de muncă. 

Str. Matei Basarab, nr. 11, Tecuci 

Tel/fax: 0236811344 / 0236811322 

E-mail: ovidcaledoniu@yahoo.com 

http://www.gsoc.ro 

 

 

 

PENTRU VOI, ŞCOALA DISPUNE DE: 
                   
➢ 15 săli de clasă; 

➢ Bibliotecă cu sală de lectură;  

➢ Sală ROSE; 

➢ Sală de sport; 

➢ Cabinet de consiliere; 

➢ Laboratoare: SEI, AEL,  Științe,  Comerț,  

Turism și alimentație, Estetica și igiena corpului  

omenesc, Construcţii,  instalaţii şi lucrări 

publice.    

VĂ PUTEŢI IMPLICA ÎN DERULAREA  
URMĂTOARELOR   ACTIVITĂŢI: 

 

   „Caledonia Style” 

   „Stilişti în devenire”  

   „Drumurile carierei” 

   „Lumină din lumină”  

   „Icoana – fereastră spre cer” 

   „Fericirea se naşte din sănătate” 

   „Dăruind vei dobândi” 

   ,,Firma de exercițiu’’. 

mailto:ovidcaledoniu@yahoo.com


 
  Elevii vor desfăşura 

activitatea de  instuire   practică  în  

atelierele şcolii şi la agenţii 

economici din  municipiul    Tecuci. 

După terminarea programului 

de formare, elevii au posibilitatea să 

se angajeze pe piaţa muncii la unul 

dintre agenţii economici parteneri 

sau să-şi continue studiiile într-o 

calificare de nivel superior. 

 

 

 
PARTENERI 

 Primăria; 

 Biserica; 

 Poliţia; 

 Agenţii economici; 

 Casa de Cultură; 

 Asociaţia Mediatorilor  

Rromi din România; 

 Clubul Copiilor; 

 Clubul Sportiv; 

 Centrul de plasament 

David Austin” din 

Ţigăneşti; 

 Biblioteca municipală. 

 

Cabinetul Interşcolar de Asistenţa Psihologică oferă: 

Consilierea elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice în probleme legate de: 

➢ imaginea de sine; 

➢ probleme de comunicare şi relaţionare; 

➢  dezvoltarea personală a elevilor şi diminuarea stărilor de disconfort  

psihic; 

➢ prevenirea comportamentelor deviante şi a comportamentelor de risc; 

➢ favorizarea adaptării şi integrării sociale; 

➢ facilitarea şi optimizarea adaptării elevului  la cerinţele şcolii şi a 

şcolii la nevoile elevilor; 

➢ optimizarea relaţiilor profesori–elevi/parinţi– elevi; 

➢ cunoaşterea propriilor aptitudini, interese şi abilităţi; 

➢ informarea şi consilierea carierei etc.  



                                     MOTTO: „Nu pentru școală, ci pentru viață învățăm.” Seneca 

 
Liceul Tehnologic „Ovid Caledoniu” Tecuci, cuprinzând în planul de şcolarizare 2021-2022, toate nivelele de 

învăţământ, vizează dintre domeniile principale pe care se axează agenda reformei învățământului professional și tehnic, următoarele: 

LICEU ZI: 

Domeniul: Comerț 

Calificarea:Tehnician în activități de comerț 

Descrierea succintă a calificării: Tehnicianul în 

activităţi de comerţ  este acea persoană  care vinde/ cumpără  pe 

piaţă, dezvoltă  legături cu parteneri  externi, este un bun 

negociator şi este capabil să evalueze produsele sau serviciile la 

adevărata lor calitate pentru a justifica preţurile.  

LICEU SERAL: 

Domeniul: Turism şi alimentaţie 

              Calificarea: Organizator banqueting 

Descrierea succintă a calificării: Organizatorul 

banqueting va desfăşura pe piaţa muncii  activităţi privind  

organizarea serviciilor de protocol, planificarea activităţilor de 

servire în bar şi în restaurant şi realizarea  unei decontări 

operative privind serviciile prestate. 

Elevii  de liceu zi pot beneficia de programul național de protecție socială ,,Bani de liceu”. 

ȘCOALĂ PROFESIONALĂ : 

Domeniul: Turism și alimentație 

Calificarea: Ospătar (chelner) vânzător în unităţile 

de alimentaţie 

Descrierea succintă a calificării: Chelnerii (ospătarii) 

servesc produse  alimentare şi băuturi  în locuri comerciale de 

luat masa  şi băut, cluburi, instituţii şi cantine, la bordul navelor şi 

trenurilor de călători.  

Calificarea: Bucătar 

Descrierea succintă a calificării: Bucătarii  realizează 

preprate culinare după diferite reţete  care să satisfacă exigenţele 

consumatorilor. Se ocupă de pregătirea produselor alimentare 

pentru gătit, le găteşte  şi le  împarte în porţii. 

 

Domeniul: Comerț 

Calificarea: Comerciant – vânzător 

Descrierea succintă a calificării: Comerciant – 

vânzătorul  oferă clienţilor  marfa solicitată şi întocmeşte 

formele de vânzare. Primeşte marfa de la furnizori şi o aranjează 

în  magazin / raion într-un mod comercial , se asigură că marfa 

este accesibilă clienţilor şi oferă acestora informaţiile necesare 

despre marfă. Realizează documentele de primire/ înregistrare a 

mărfii, are cunoştiţe  şi abilităţi  privind realizarea operaţiilor  din 

depozit, aprovizionarea cu mărfuri a magazinelor, recepţia 

mărfurilor, etc.  
 

Domeniul: Estetică şi igiena corpului omenesc 

Calificarea: Frizer - coafor - manichiurist - 

pedichiurist 

Descrierea succintă a calificării:  Calificarea frizer- 

coafor – manichiurist –pedichiurist oferă pregătirea de 

specialitate necesară pentru prestarea serviciilor pentru realizarea 

lucrărilor de frizerie, coafură, manichiură şi pedichiură.  

ȘCOALĂ PROFESIONALĂ : 

Domeniul: Industrie alimentară 

Calificarea: Operator în prelucrarea legumelor și 

fructelor 

Descrierea succintă a calificării: Calificarea operator 

în prelucrarea legumelor şi fructelor este cea care asigură  

absolventului cunoştinţele teoretice şi practice necesare efectuării 

operaţiilor de recepţionare, depozitare şi transport a materiilor 

prime în vederea pregătirii lor pentru prelucrare în scopul 

obţinerii semifabricatelor şi produselor finite  de calitate 

corespunzătoare. Calificarea presupune şi capacitatea de deservire 

şi întreţinere a utilajelor şi instalaţiilor din cadrul unităţilor  

prelucratoare de legume şi fructe. 

 

Calificarea: Brutar-patiser-preparator produse 

făinoase 

Descrierea succintă a calificării: Calificarea brutar - 

patiser – preparator produse făinoase  se aplică  lucrătorilor  

care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de panificaţie, patiserie 

şi de fabricare a produselor făinoase specializate în fabricarea 

diferitelor tipuri de produse de panificaţie, de patiserie, de 

produse făinoase la nivel de calitate şi siguranţă care să asigure 

protecţia vieţii şi sănătăţii consumatorilor. 

 

Domeniul: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 

Calificarea: Zidar – pietrar- tencuitor 

Descrierea succintă a calificării: Zidarul – pietrar – 

tencuitor execută elemente de construcţii din zidării de 

complexităţi diferite. Aprovizionează locul de muncă cu 

materiale, scule, unelte, dispozitive şi utilaje necesare, le 

pregăteștepentru lucru , prepară mortarele pentru zidării şi 

tencuieli. Pregăteşte suprafeţele elementelor de construcţii din 

zidărie, în vederea tencuirii şi le tencuieşte. 

TOȚI elevii învățământului profesional beneficiază de bursă profesională în cuantum de 200 lei/lună. 

 
LA TERMINAREA STUDIILOR, ABSOLVENŢII OBŢIN URMĂTOARELE DOCUMENTE: 

Pentru absolvenții de liceu:  

• Diplomă de bacalaureat; 

• Diplomă de absolvire a ciclului inferior al liceului; 

• Diplomă de absolvire a ciclului superior al liceului; 

• Certificat de competenţe profesionale nivel 4, pentru 

meseriile în care s-a asigurat pregătirea (liceu, filiera 

tehnologică ). 

 

Pentru absolvenţii de învățământ profesional:  

• Certificat de competenţe profesionale nivel 3, pentru 

calificarile corespunzătoare. 

• Diplomă de absolvire a ciclului inferior al liceului; 

 

 

 

Oportunități la terminarea programului de formare: angajarea pe piața muncii în una din ocupațiile specificate sau 

continuarea studiilor într-o calificare de nivel superior.  



 
ÎNVĂŢĂMÂNT SECUNDAR SUPERIOR 

 

 

 
JUDEŢUL GALAŢI 

 

 BEREŞTI 

LICEUL TEHNOLOGIC „PAUL BUJOR“ 

      TG. BUJOR 

LICEUL TEHNOLOGIC „E. GRIGORESCU 

 TUDOR VLADIMIRESCU 

LICEUL TEHNOLOGIC „T. VLADIMIRESCU 

 PECHEA 

LICEUL TEHNOLOGIC „COSTACHE CONACHI“ 

      COROD 

LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 COROD 

      CUDALBI 

LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 CUDALBI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LICEUL TEHNOLOGIC 
„PAUL BUJOR”
O R A Ș  B E R E Ș T I ,  J U D E Ț  G A L A Ț I

T E  A Ș T E P T Ă M  S Ă  T E  A L Ă T U R I  Ș C O L I I  N O A S T R E !

de ce să ne alegi pe noi?

Dispunem de o bază materială
dotată pentru toate specializările.

Oferim activități extracurriculare și
pregătire suplimentară elevilor prin

proiectul ROSE.

Colectivul de cadre didactice este
dedicat și profesionist.

CINE SUNTEM NOI?
Liceul Tehnologic„ Paul Bujor” este situat în oraşul Bereşti, o
localitate mică din nordul judeţului Galaţi.

 
SCURT ISTORIC

Bazele învăţământului din localitate au fost puse în urma
reformei învăţământului din timpul domnitorului Alexandru Ioan
Cuza – 1865. 
În 1921 se trece la învăţământul obligatoriu de 7 clase şi din
1964 unitatea şcolară devine Liceu de cultură generală. 
Începând cu anul şcolar 2000/2001 unitatea şcolară devine
Grup Şcolar, luând numele ilustrului biolog român „Paul Bujor”
născut în localitate, al cărui tată a fost printre primii învăţători
din şcoală, iar din 2012 a revenit la statutul de liceu teoretic.
Din 2014, Liceul își ia numele de Liceul Tehnologic „Paul
Bujor”.
Din anul 2013 – 2014 am obținut autorizare de funcționare
pentru alte specializări, precum: științe sociale, comerț,
estetică, agricultură. 
În prezent unitatea şcolară dispune de 4 localuri cu 39 săli de
clasă, 3 cabinete şi 3 laboratoare, sală de sport, 2 ateliere,
maşină de transport şcolar. 

            

Am încheiat parteneriate cu agenții
economici pentru stagiile de

practică.



ÎMPREUNĂ, UNIM TALENTUL CU OPORTUNITATEA!
ALEGE-NE PE NOI!

 
Tel/Fax: 0236/342345                                                                                                   Email: grscpaulbujorberesti@yahoo.ro

O F E R T A  E D U C A Ț I O N A L Ă  -  A N  Ș C O L A R  2 0 2 1 - 2 0 2 2
Plan școlarizare: 

Învățământ liceal:
    clasa a IX-a - teoretic - profil uman  

- științe sociale    - 26 de locuri

 
    clasa a IX-a - tehnologic - resurse

naturale și protecția mediului -
agricultură    - 24 de locuri

 
Învățământ profesional:  

 Anul I:  Mecanică - 14 locuri 
             Comerț - 14 locuri

Învățământ seral:
    clasa a XI-a - tehnologic- profil

mecanic   - 24 de locuri

Ziua Porților Deschise ale Liceului - 19 mai 2021

Profilul uman se adresează elevilor cu o înclinație spre
comunicare, literatură, științe umaniste, filosofie și limbi străine. 
Acest profil oferă o paletă largă de oportunități pentru absolvenți. 
cei mai mulți dintre absolvenți aleg să-și continuie studiile în Drept,
Jurnalism, Publicitate, Comunicare și Relații Publice, Istorie,
Turism sau Filosofie.

Domeniul de pregătire agricol se adresează elevilor care vor să
devină antreprenori sau fermieri, având în vedere potențialul de
dezvoltare a activităților agricole în România.

Calificarea comerciant-vanzator oferă un nivel ridicat de
cunoștințe teoretice și practice în domeniu, capacitate de
coordonare și supraveghere și autonomie în desfășurarea
activităților specifice.

Domeniul de pregătire mecanic se adresează elevilor care doresc
să dobândească o serie de cunoștințe, abilități și atitudini care le
vor permite să întrețină, verifice și repare diverse bunuri și
accesorii. 

Derulăm
numeroase
proiecte și
activități

extracurriculare!



Alegerea materialelor şi semifabricatelor necesare
executării pieselor prin operaţii de lăcătuşerie;
Curăţarea, îndreptarea, trasarea, debitarea,
îndoirea manuală a semifabricatelor;
Executarea controlului calităţii semifabricatelor;
Efectuarea reglajelor ale aparatelor de măsură în
funcţie de natura mărimii măsurate;
Executarea unor confecţii artizanale de uz casnic şi
gospodăresc estetice;

Mecanică - Calificarea  Lăcătuş mecanic prestări
servicii

Competenţe specifice ocupaţiei:

La absolvire elevii vor obţine un certificat de
calificare cu care se vor putea angaja în diferite
unităţi de profil. Cei care vor să-şi continue
pregătirea profesională pot opta pentru continuarea
studiilor în învăţământul Seral.

D E S C R I E R E A  O C U P A Ț I I L O R

Pregătirea terenului pentru înfiinţarea culturii de
câmp;
Executarea lucrărilor de întreţinere a plantelor de
câmp;
Recoltarea, depozitarea şi valorificarea culturilor de
câmp şi furajelor;
Îngrijirea animalelor de producţie, reproducţie,;
Organizarea activităţii de producţie a fermei;
Organizarea activităţii de asigurare a calităţii
lucrărilor de creşetre a animalelor.  

Agricultură - Specializarea Tehnician în agricultură
Competenţe specifice ocupaţiei:

După absolvirea liceului, elevii  se vor putea angaja
ca tehnician în ferme zootehnice, ferme agricole
sau pot să-şi înfiinţeze propria afacere în domeniul
agricol.

Informarea clienţilor cu privire la noile oferte de
produse şi servicii/ reduceri ale firmei;
Completarea documentelor specifice livrării
produselor vândute;
Ambalarea şi etichetarea produselor vândute;
Expunerea mărfurilor în sala de vânzare cu
respectarea regulilor. 

Comerţ - Calificarea Comerciant-vânzător
Competenţe specifice ocupaţiei:

La absolvirea celor trei ani de învăţământ
profesional, elevii vor putea să se angajeze ca şi
comerciant vânzător în diferite lanţuri de
magazine. Pot, în acelaşi timp, să îşi continue
studiile şi să se înscrie la învăţământul liceal, pot
dobândi şi a doua calificare, având posibilitatea de
a promova şi examenul de bacalaureat.

 

Coordonarea reparaţiilor maşinilor şi utilajelor
folosite la prelucarea prin aşchiere, deformare
plastic, utilizarea documentaţiei tehnice şi
aplicarea NSM, PSI şi PM;
Coordonarea operaţilor pregătitoare în vederea
realizării activităţilor de mentenanţă;

Mecanică Seral- Specializarea: Tehnician mecanic
pentru întreţinere şi reparaţii

Pe lângă competenţele specifice de la învăţământul
profesional se mai pot enumera şi alte competenţe, ca
de exemplu:

Elevii vor dobândi un certificat de calificare
profesională putându-se angaja, cu ajuorul
acestuia,  ca tehnician mecanic pentru întreţinere
şi reparaţii în diferite ateliere mecanice sau
societăţi comerciale de profil.



 Frizer – coafor – manichiurist - pedichiurist 

Descrierea calificării 
  
 
Calificarea „Frizer – coafor – manichiurist – pedichiurist” 

oferă pregătirea de specialitate necesară pentru prestarea 
serviciilor prin realizarea lucrărilor de frizerie, coafură, manichiură 
și pedichiură. De asemenea, calificarea oferă pregătirea necesară 
pentru realizarea unor activități conexe lucrărilor de estetică 
(programarea clienților, relația cu clienții, aprovizionarea locului 
de muncă etc.). 

 

Tâmplar universal 

Descrierea calificării 
Această calificare asigură absolventului competențele 

necesare realizării operațiilor de croire (tivire – spintecare – 
retezare - secționare), de prelucrare a reperelor din lemn masiv și 
panouri (îndreptare, rindeluire, tăiere la lungime, burghiere, 
cepuire, frezare, strunjire), șlefuire, finisare, asamblare și ambalare 
a produselor finite din lemn, de asigurare a calității operațiilor, de 
organizare a locului de muncă și de respectare a normelor de 
securitatea muncii, igienă și protecție a mediului. 

                                                                                                                                                      Confecționer produse textile 

Descrierea calificării 

 
 
Confecționerii produselor textile realizează operații de pregătire a materialelor textile pentru confecționare, operații de coasere 

la diferite tipuri de mașini de cusut, călcare, finisare și ambalare. Cofecționerul produse textile asigură prelucrarea și asamblarea 
semifabricatelor, urmărind procesul tehnologic până la obținerea produsului finit. 

  

CONTACT : Str. G-ral Eremia Grigorescu Nr. 117; Localitate Tg. Bujor; Cod Poștal 805200;  
Telefon secretariat +40236/340.727; Fax +40236/340.897; 

 E-mail grupscolartgbujor@gmail.com; Website http://liceultehnologic.weebly.com   

Îți recomandăm ca alegerea meseriei și, implicit, a calificării, să fie 
făcută ținând cont de abilitățile pe care le ai deja, nativ, precum și de 
preferințele tale pentru un anumit domeniu. 

Oamenii care au succes în meseria lor nu au ținut cont de ce face 
majoritatea, ci de ce le place și la ce se potrivesc cel mai bine. 

ASIGURĂ-ȚI VIITORUL – învață o profesie la 
Liceul Tehnologic „Eremia Grigorescu” Tg. Bujor 

 

CADRE DIDACTICE : 
 Maistru Postelnicu Costică 

Maistru Berbeci Lucica; Maistru Miron Neculia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAGII DE PREGĂTIRE PRACTICĂ 

OFERTA EDUCATIONALĂ 

LICEUL TEHNOLOGIC „EREMIA GRIGORESCU” TG. BUJOR 

 

AN ȘCOLAR 2021 – 2022 

ȘCOALA PROFESIONALĂ 

Agenți economici: S.C. ADINA SRL  (Textile), S.C. MOBMIH SRL (Prelucrarea lemnului), S.C. ConsumCoop (Textilă) 

Plan de școlarizare 

2021 - 2022 

 
 

   

 

      Școala PROFESIONALĂ – 3 ANI  
 

o Formă de învățământ ZI 

Profil  Tehnic Domeniul de bază  

Fabricarea produselor din lemn 

Calificarea profesională Tâmplar 

universal - clasa a IX-a (12  

locuri) 

o Formă de învățământ ZI 

Profil  Servicii Domeniul de bază  

Estetica și igiena corpului 

omenesc Calificarea profesională 

Frizer – coafor – manichiurist - 

pedichiurist  - clasa a IX-a (24 

locuri) 
o Formă de învățământ ZI 

Profil  Tehnic Domeniul de bază  

Industrie textilă și pielărie 

Calificarea profesională 

Tehnician în industria textilă  - 

clasa a IX-a (12  locuri) 

 

 

 

mailto:grupscolartgbujor@gmail.com
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LICEUL TEHNOLOGIC „EREMIA GRIGORESCU” TG. BUJOR 
 

 
Liceul Tehnologic „EREMIA GRIGORESCU” Tg. Bujor este situat în Târgu Bujor, oraș cu 

7625 locuitori din județul Galați. Unitatea noastră de învățământ are o vechime de jumătate de secol, 
fiind înființată la 1 septembrie 1956. În anul școlar 1956-1957 școala avea 45 elevi care învățau în 2 săli 
de clasă, ca în prezent să dispună de 39 de clase cu 958 elevi. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Corp A – Liceul Tehnologic „Eremia Grigorescu” Tg. Bujor 

 
Tipul școlii este liceu tehnologic cu următoarele niveluri de școlarizare : 
- Învățământ preșcolar – 2 grădinițe (structuri); 
- Învățământ primar – clasele 0-IV; 
- Învățământ gimnazial – clasele V-VIII; 
- Învățământ liceal teoretic – clasele IX-XII (învățământ de zi și frecvență redusă); 
- Învățământ liceal tehnologic – clasele IX-XII (învățământ de zi și seral); 
- Școala profesională – anul I-III. 
- A Doua Șansă  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
                       Grădinița cu Program Normal „Căsuța Piticilor” Tg. Bujor                                      Grădinița cu Program Normal Moscu – Tg. Bujor 

 
Profile de studiu : 
- Filiera teoretică, profil real cu specializarea ȘTIINȚE ALE NATURII; 
- Filiera teoretică, profil uman cu specializările ȘTIINȚE SOCIALE și FILOLOGIE; 
- Filiera tehnologică, profil tehnic cu domeniile FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN; 

INDUSTRIA TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE; CONSTRUCȚII, INSTALAȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE 
și MECANICĂ; 

- Filiera tehnologică, profil servicii cu domeniul ESTETICA ȘI IGIENA CORPULUI 
OMENESC; 

- Școala profesională cu domeniile FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN, INDUSTRIA 
TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE și CONSTRUCȚII, INSTALAȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Liceul Tehnologic „Eremia Grigorescu” Tg. Bujor este o unitate școlară pentru învățământ 

de masă, finanțat din resurse publice, adoptând sistemul tradițional de învățământ la forma de 
învățământ de zi și frecvență redusă. 

Predarea este în limba română iar limbile străine studiate sunt limba franceza și limba engleza. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   

deviza Liceului Tehnologic „Eremia Grigorescu” Tg. Bujor 

 
 
 

„Școala cea mai bună este aceea în care 
înveți, înainte de toate, a învăța!” 

                                      Nicolae Iorga 

 



        "Caracterul însă, al unei școli bune, e ca elevul să învețe în ea mai mult decât i se preda, mai mult decât știe însuși 

profesorul.” 

MIHAI EMINESCU 

Misiunea școlii este să asigure o educație de calitate pentru 
dezvoltarea individului, în vederea integrării acestuia în plan social și 
profesional. 

Şcoala noastră, împreună cu toți factorii educaționali, asigură 
elevilor din comuna Tudor Vladimirescu și din comunele limitrofe, servicii 
de educație și instruire profesională de calitate, stimulând dezvoltarea 
carierei și creșterea potențialului economic și social al zonei. 

 

LICEUL TEHNOLOGIC TUDOR 

VLADIMIRESCU 

OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ  

Anul școlar 2021-2022 

Contact: Com. Tudor Vladimirescu, jud. Galaţ i,  Str. Mircea cel Bă trân Nr. 2464 
Telefon: 0236/828621, Fax: 0236/828621 

Email: lttvgl@yahoo.com, lttvgl@gmail.com 

Site: http://lttvgl.wixsite.com/home 

CONCURSURI 
Anul școlar 2019-2020 

PREMIUL I 

CEA MAI BUNĂ PREZENTARE 

POWERPOINT  

Târgul Național al F.E. ”Kretzulescu-
tradiție și contemporaneitate”, București 

SITE 

Târgul Regional al F.E. ”Pași spre 
succes”, Iași; 

CELE MAI BUNE MATERIALE 

PROMOȚIONALE 

Târgul Regional F.E., Galați  
 

CEL MAI BUN SPOT 

PUBLICITAR 

Târgul Național F.E. ”Elevul de azi, 
antrepronorul de mâine”, Focșani 

PREMIUL II 

CEA MAI BUNĂ 

PREZENTARE .PPT 

Competiție Internațională ”Elevii 
antreprenori, de la virtual la real” 

PREMIUL III 

CELE MAI BUNE MATERIALE 

PUBLICITARE   

Târgul întreprinderilor simulate și al 
F.E., Alba-Iulia  

PROIECTE 
 

POCU “Competențe reale prin stagii de 

practică pentru o economie inovativă” 

SNAC Strategia Națională de Acțiune 

Comunitară   

„La joie d’etre francophone” 

„Pergamentul lecturii” 

„Ora de net”-voluntariat 

”Tradiții și obiceiuri” 

Ofertă Educaţională 

Clasa Filiera Profilul Domeniul Specializarea 
Nr. 

Locuri 

a IX-a 

Liceu zi 
Tehnologică Servicii Comerț 

Tehnician în 

activități de 

comerț 

24 

a IX-a 

Liceu 

seral 
Teoretică Real - 

Științe ale 
naturii 

28 

SPRIJIN FINANCIAR 
 

• “BANI DE LICEU” - se acordă sprijin financiar 
pentru elevii de liceu în cadrul Programului national 
de protecție socială 

• BURSE DE MERIT - se acordă un sprijin financiar 
pentru rezultate deosebite la învățătură 

mailto:lttvgl@yahoo.com


     „Educația este cea mai puternică armă pe care voi o puteți folosi pentru a schimba lumea.”  

Nelson Mandela 

 

LICEUL TEHNOLOGIC TUDOR 

VLADIMIRESCU 

OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ  

Anul școlar 2021-2022 

RESURSE UMANE  

31 de cadre didactice din care: 

• 27 titulare 

• 4 suplinitori calificaţi,  

• Personal didactic auxiliar 5 şi 
nedidactic 11. 

 
BAZĂ MATERIALĂ 

• 2 laboratoare fizică-chimie 

• 2 laboratoare informatică 

• 1 laborator comerț 

• 1 atelier de practică – textile/
pielărie 

• 21 săli de curs dotate cu 
echipamente TIC 

 
CABINET DE PSIHOLOGIE 

• Consiliere informaţională 

• Consiliere educaţională 

• Activităţi de dezvoltare per-
sonală 

• Consiliere suportivă 

• Consiliere vocaţională 

PARTENERI ŞI  

COLABORATORI 

• Universitatea ”Dunărea de 
Jos”, Facultatea de Științe și 

Ingineria Alimentelor, Galați 

• Centrul de protecţie a 
victimelor traficului de persoane 

• Liceul Tehnologic „Alexiu 
Berinde”, Şeini Maramureş 

• Centrul de zi pentru copiii cu 
dizabilități “Suflet lieștean”, com. 

Liești 

• Colegiul Tehnic de Alimentație 
și Turism ”Dumitru Moțoc”, 

Galați  

• Liceul Teoretic ”Emil 
Racoviță”, Galați 

• S.C. “MARCEL  PROD” 
S.R.L. 

• S.C. “PROFI FOOD” S.R.L. 

Contact: Com. Tudor Vladimirescu, jud. Galaţ i,  Str. Mircea cel Bă trân Nr. 2464 
Telefon: 0236/828621, Fax: 0236/828621 

Email: lttvgl@yahoo.com, lttvgl@gmail.com 

Site: http://lttvgl.wixsite.com/home 

ZIUA PORȚILOR 
DESCHISE 

21 MAI 2021 

 

Vă așteptăm cu drag! 

TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂȚI DE 

COMERȚ 
 

Oportunități după terminarea liceului:  
Reprezentant comercial 

Agent de vânzări 

Agent comercial 

Agent reclamă publicitară 

Agent servicii client 

Asistent vânzări în magazine 

Șef raion/adjunct mărfuri  

 ȘTIINȚELE ALE NATURII  

 

Evoluţie în carieră: 

· Facultatea de Medicină, Stomatologie, 

Farmacie, Chimie, Biologie, Fizică  

· Facultatea de Asistență medicală  

· Facultatea Politehnică  
Învățământ postliceal: Asistent medical 

L EGĂMÂNT 
 
 

T RADIȚII 
 
 

T ENACITATE 
 
 

V ALORI 

mailto:lttvgl@yahoo.com


 

Com. Tudor Vladimirescu, jud. Galați; Tel./fax: 0236/828621; E-mail: lttvgl@yahoo.com;  
Website: www.lttvgl.wixsite.com/home 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Filiera TEHNOLOGICĂ - Profil SERVICII 

TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂȚI DE COMERȚ 
Calificare 

 

Este meseria potrivită pentru tine, dacă te interesează: 

• Identificarea caracteristicilor produselor alimentare/nealimentare și prezentarea ofertei de mărfuri 

(prețuri, avantaje, dezavantaje); 

• Verificarea cantitativ/calitativ a produselor, din punct de vedere al integrităţii, a proprietăţilor calitative; 

• Realizarea ofertei de mărfuri conform nevoilor şi cerinţelor consumatorilor; 

• Promovarea produselor; 

• Analizarea oportunităților de piață; 

• Comunicarea eficientă cu clienții; 

• Utilizarea tehnicilor de negociere în afaceri; 

• Dezvoltarea abilităților antreprenoriale. 

 

FINALITĂȚI ȘI OPORTUNITĂȚI 

La absolvirea clasei a XII-a, elevii primesc un ATESTAT DE CERTIFICARE A COMPETENȚELOR 

PROFESIONALE NIVEL 4, ce permite angajarea în mod calificat, ceea ce dă dreptul la un salariu de încadrare 

superior. 
 

Încadrarea în muncă după absolvire: 
Această calificare permite absolvenţilor să se încadreze pe posturile de:  

✓ Reprezentant comercial 

✓ Agent de vânzări 

✓ Agent comercial 

✓ Agent reclamă publicitară 

✓ Agent servicii client 

✓ Asistent vânzări în magazine 

✓ Șef raion/adjunct mărfuri alimentare/nealimentare. 

FINALITĂȚI ȘI OPORTUNITĂȚI 

Continuarea demersului profesional prin studii superioare universitare: 
Această calificare permite absolvenţilor să urmeze oricare dintre următoarele specializări:  

➢ Facultățea de Management 

➢ Facultatea de Marketing 

➢ Facultățea de Contabilitate 

➢ Facultățea de Administrare a afacerilor  

➢ Facultățea de Economia comerțului turismului și serviciilor 

➢ Facultățea de Economie și afaceri internaționale 

 

mailto:lttvgl@yahoo.com


 
 

 

 

 

 
OFERTA EDUCAŢIONALĂ  2021-2022 

Învățământ liceal zi 
Profil Real, specializarea Ştiinţe ale naturii o clasă: 26 de locuri  

(ultima medie de admitere 8,07); 

Profil Tehnic domeniul Mecanică  

Calificarea profesională  Tehnician proiectant CAD 
clasă: 24 de locuri 

 (ultima medie de admitere 6,37) 
Învățământ liceal seral 

Profil Servicii - domeniul Comerţ  

Calificarea profesională Tehnician în activităţi de comerţ 

o clasă: 28 de locuri; 

 

Învățământ profesional de stat 

Domeniul Mecanică 

 calificarea  Lăcătuș mecanic prestări servicii 

o clasă: 28 locuri 

Domeniul Industrie Textilă și Pielărie 

 calificarea Confecționer produse textile 

o clasă: 28 locuri 

 

Director adjunct, 

Prof. VIORICA  

ARTENIE 

 

Consilier educativ, 

Prof. DANIELA  

DINU 

 

DATE DE CONTACT 
Str. Galaţi Nr. 254;  

Tel/Fax 0236 823504 

Adresă E – mail – 

grscpechea@yahoo.com 

http://ltcc-pechea.ro/ 

 

ECHIPA 

MANAGERIALĂ 
 

ALĂTURI DE 

NOI 

VIITORUL TĂU 

ESTE MAI 

SIGUR! 
 

Director, 

Prof. VIORICA-ANA 

ŞTEFU 

ZIUA   PORȚILOR  DESCHISE 

 VINERI,  21. 05. 2021, ora 10.00 
 

mailto:grscpechea@yahoo.com
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Profilul Real – specializarea Ştiinţe ale naturii 

Ce vei învăţa? 

 

- observarea şi interpretarea proceselor naturale care au loc în mediu, pentru înțelegerea impactului  

reciproc între mediu şi activităţile umane; 
- investigarea şi interpretarea interdependențelor în și între sistemele biologice, fizice şi chimice prin  

abordări interdisciplinare; 

- aplicarea în practică a cunoştinţelor dobândite în orele de teorie, prin studiu în laboratoare de profil,  

cabinet de robotică, proiectare şi imprimare 3D. 

Ce avantaje vei 

avea? 

- vei beneficia de activitate practică în laboratoare de specialitate; 

- o bună informare documentară şi ştiinţifică; 

- participare la proiecte educaţionale, clubul de robotică, clubul de teatru, la nivel local,  regional şi  

naţional. 

Ce vei face după 

absolvirea 

liceului? 

Specializarea  Științe ale naturii este o specializare ideală pentru cei ce doresc să se pregătească pentru 

domeniile medicină, farmacie, fizică, chimie, biologie, protecţia mediului, , medicină veterinară, silvicultură. 

Poţi să-ţi continui studiile în învăţământul postliceal şi învăţământul superior. 

Profilul Tehnic – domeniul Mecanică, calificarea Tehnician proiectant CAD 

Tehnicianul proiectant CAD (Computer Aided Design) efectuează desene în AutoCAD, un program simplu, prietenos, comod, 

extrem de eficient, cu milioane de utilizatori. Meseria de proiectant te ajută să câştigi bani folosind calculatorul ca instrument de 

lucru curent. 

Ce vei învăţa? 

 

- să realizezi desene 2D şi 3D cu ajutorul programului CAD; 
- să propui soluţii de proiectare pentru un produs dat; 

- să foloseşti calculatorul ca instrument de lucru curent; 

- să proiectezi şi să asamblezi componente ale sistemelor de transmitere a mişcării. 

Ce avantaje vei 

avea? 

- Cunoştinţele dobândite îţi permit dezvoltarea profesională pe diferite domenii: mecanică, construcţii,  

arhitectură, nave, robotică, mecatronică; 

- Utilizarea soft-urilor de proiectare într-un mod creativ, eficient. 

Ce vei face după 

absolvirea 

liceului? 

Te poţi angaja  tehnician desenator în orice firmă/companie/multinaţională care are atelier de proiectare sau 

tehnician mecanic. 

Poţi să-ţi continui studiile în învăţământul postliceal şi învăţământul superior tehnic 

Profilul Servicii – domeniul Comerţ, calificarea Tehnician în activităţi de comerţ 

Tehnicianul în activităţi de comerţ este acea persoană care vinde/cumpără pe piaţă, dezvoltă legături cu parteneri externi, este un 

bun negociator şi este capabil să evalueze produsele sau serviciile la adevărata lor calitate pentru a putea justifica preţurile. 

Ce vei învăţa? 

 

- Să verifici calitatea produselor pe care le cormecializezi;  

- să  realizezi şi să prezinţi o ofertă de mărfuri; 

- să utilizezi tehnici de promovare a produslore; 

- să cunoşti legislaţia în domeniul protecţiei consumatorului. 

Ce avantaje vei 

avea? 

- Vei efectua stagii de pregătire practică în magazine; 
- Vei înţelege viaţa unei societăţi comerciale prin implicarea într-o Firmă de exerciţiu; 

- Vei învăţa tehnici de comunicare şi negociere. 

Ce vei face după 

absolvirea 

liceului? 

Te poţi angaja  agent de vânzări, casier, gestionar, merceolog, operator comenzi. 

Poţi să-ţi continui studiile în învăţământul postliceal şi învăţământul superior în domeniul ştiinţelor 

economice. 

Domeniul Mecanică, calificarea Lăcătuş mecanic prestări servicii 

Calificarea de Lăcătuş mecanic prestări servicii asigură absolventului capacitatea de a confecţiona produse de artizanat şi de uz 

casnic şi de a întreţine şi repara accesorii şi bunuri gospodăreşti. 

Ce vei învăţa? 

 

- Să realizezi şi să interpretezi schiţe ale pieselor mecanice; 

- Să execuţi operaţii de lăcătuşerie, să execuţi diferite confecţii metalice; 

- Să utilizezi SDV-uri specifice domeniului MECANICĂ. 

Ce avantaje vei 

avea? 

Pregătirea practică se va realiza atât în atelierul-şcoală, cât şi la operatorul economic partener Liberty Galaţi 

ceea ce iţi va oferi o temeinică pregătire în domeniu având alături mentori cu experienţă şi absolvenţilor un loc 

de muncă. 

Beneficiezi de o bursă lunară în valoare de 200 lei, echipament de protecţie a muncii . 

Ce vei face după 

absolvirea 

liceului? 

Te poţi angaja la Liberty Galaţi sau la orice alt operator economic ca lăcătuş mecanic, lăcătuş montator, 

lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale, lăcătuş SDV-uri.; 
Poţi continua studiile liceale, ciclul superior al liceului, filieră tehnologică, învăţământ de zi sau seral; 

Domeniul Industrie textilă şi pielărie , calificarea Confecţioner produe textile 

Confecționerii produse textile realizează operații de pregătire a materialelor textile pentru confecționare, operații de coasere la 

diferite tipuri de mașini de cusut, călcare, finisare și ambalare. 

Ce vei învăţa? 

 

- Să pregăteşti ţesăturile şi tricoturile pentru confecţionare, să prelucrezi reperele articolelor de  

îmbrăcăminte; 

-  Să asamblezi produse textile, să verifici calitatea prelucrărilor efectuate, respectând standardele 

Ce avantaje vei 

avea? 

Experienţă practică în domeniu prin efectuarea stagiilor de pregătire practică la SofaestMob SRL Galaţi 

Beneficiezi de o bursă lunară în valoare de 200 lei, echipament de protecţie a muncii  

Ce vei face după 

absolvirea 

liceului? 

Te poţi angaja în domeniu pe funcţia de cusător, confecţioner produse textile, pregătitor articole textile. 

Poţi continua studiile liceale, ciclul superior al liceului, filieră tehnologică, învăţământ de zi sau seral. 

 



LICEUL TEHNOLOGIC “COSTACHE CONACHI”
OFERTA EDUCAŢIONALĂ 2021 – 2022

1. TEHNICIAN PROIECTANT CAD

Descriere: Tehnicianul proiectant CAD (Computer Aided Design) îndeplineşte sarcini cu caracter
tehnic  de  proiectare,  desenare,  verificare,  exploatare  şi  punere  în  execuţie  a  desenelor  specifice
domeniului  tehnic.  Testează  programele,  concepe  şi  realizează  scheme ale  componentelor  tehnice  în
domeniu, contribuie la estimarea cantităţilor şi costurilor materiale, la estimarea forţei de muncă necesare.
Asigură  controlul  tehnic  al  desenelor,  corectează  şi  întreţine  bibliotecile  de  programe  aplicative  în
concordanţă cu specificaţiile şi reglementările în vigoare. 

Competenţe  specifice:  realizarea  desenelor  în  2D şi  în  3D a pieselor  mecanice,  realizarea  de
prezentări multimedia, realizarea şi montarea organelor de maşini în subansamble şi ansamble, montarea
sistemelor mecanice.

Atestare profesională: certificat de calificare profesională nivel 4 şi supliment descriptiv conform
Europass.

2. TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂŢI DE COMERŢ

Descriere: Tehnicianul în activităţi  de comerţ este acea persoană care vinde/cumpără pe piaţă,
dezvoltă legături cu parteneri externi, este un bun negociator şi este capabil să evalueze produsele sau
serviciile la adevărata lor calitate pentru a putea justifica preţurile. Are competenţe cheie necesare unei
bune comunicări, atât cu persoanele cu care intră în contact cât şi în cadrul echipei de lucru, competenţe
de utilizare a softurilor specifice, şi aplică tehnici de mbunătăţire a calităţii activităţii la locul de muncă.
Calificarea  îi  oferă  un  nivel  ridicat  de  cunoştinţe  teoretice  în  domeniu,  capacitate  de  coordonare,
supraveghere şi autonomie în desfăşurarea activităţilor specifice.

Competenţe  specifice:  gestionarea  unităţii  comerciale,  administrarea  ofertei  de  mărfuri,
recepţionarea, depozitarea şi manipularea mărfurilor alimentare şi nealimentare.

Atestare profesională: certificat de calificare profesională nivel 4 şi supliment descriptiv conform
Europass.

3. CONFEC IONER  PRODUSE  TEXTILEȚIONER  PRODUSE  TEXTILE

Descriere: Confec ionerii  produse textile  realizează  opera ii  de pregătire  a  materialelor  textileționerii produse textile realizează operații de pregătire a materialelor textile ționerii produse textile realizează operații de pregătire a materialelor textile
pentru  confec ionare,  opera ii  de  coasere  la  diferite   tipuri  de  ma ini  de  cusut,  călcare,  finisare  iționerii produse textile realizează operații de pregătire a materialelor textile ționerii produse textile realizează operații de pregătire a materialelor textile șini de cusut, călcare, finisare și șini de cusut, călcare, finisare și
ambalare.  Confec ionerul  produse textile  asigură prelucrarea  i  asamblarea  semifabricatelor,  urmărindționerii produse textile realizează operații de pregătire a materialelor textile șini de cusut, călcare, finisare și
procesul tehnologic până la ob inerea produsului finit.ționerii produse textile realizează operații de pregătire a materialelor textile

Competenţe  specifice:  efectuarea  operaţiilor  tehnologice  de  realizare  a  produselor  textile,
realizarea controlului calitativ al operaţiilor de confecţionare, menţinerea şi întreţinerea utilajelor.

Atestare profesională: certificat de calificare profesională nivel 3 şi supliment descriptiv conform 
Europass.

4. LĂCĂTU  MECANIC PRESTĂRI SERVICIIȘ MECANIC PRESTĂRI SERVICII

Descriere: Lăcătuşul mecanic prestări servicii confecţionează produse de artizanat şi de uz casnic
şi deasemenea întreţine şi repară accesoriile şi bunurile gospodăreşti. Lăcătuşul mecanic prestări servicii
execută şi repară confecţiile metalice artizanale, de uz casnic şi gospodăresc. 

Competenţe specifice:  efectuarea operaţiilor tehnologice de realizare a produselor de artizanat şi
uz casnic, realizarea controlului calitativ al operaţiilor, menţinerea şi întreţinerea utilajelor.

Atestare profesională: certificat de calificare profesională nivel 3 şi supliment descriptiv conform 
Europass. 





 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta educațională 2021-2022 
Liceu-învățământ de zi- Clasa a IX-a 24 locuri 

Calificare profesională: 

-Tehnician în agricultura ecologică 

 

Școala Profesională- învățământ de zi – Clasa a IX-a 12/12 locuri 

Calificări profesionale: 

                -Mecanic agricol /-Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ÎȚI DOREȘTI O 
CARIERĂ? 

● Alege calificarea TEHNICIAN ÎN AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ!  Tot mai 
mulţi absolvenţi de gimnaziu din România se îndreaptă spre liceele agricole în speranţa că, 
după absolvire, vor derula afaceri cu bani europeni. Mai mult, piaţa muncii din Europa are 
mare nevoie de oameni bine pregătiţi în domeniul agricol.Tinerii care obţin atestat de 
absolvire se pot înscrie pentru proiecte cu finanţări de zeci de mii de euro. Absolvenţii 
liceelor agricole după ce promovează ultimele examene din clasa a XII-a, vor primi atestate 
de tehnician in agricultura ecologica, documente recunoscute în Uniunea Europeană. 

● Îți dorești să devii MECANIC AGRICOL? Pe lângă avantajul de a putea învăţa 
o meserie căutată pe plan naţional şi european bine remunerată, viitorii beneficiari ai 

acestui program de învăţământ profesional vor obţine o bursă de stat lunară în valoare de 200 lei!. Elevii învaţă meseria de mecanic agricol la 
cele mai bune standarde. Pe această cale ne adresăm tinerilor între 14 şi 16 ani care doresc să urmeze o carieră în acest domeniu de activitate. După 
trei ani, aceştia au şansa de a învăţa o profesie, de a se certifica şi a se angaja. Iar asta poate fi doar o rampă de lansare pentru o viitoare carieră.  

● Te pasionează ESTETICA ȘI IGIENA CORPULUI OMENESC? Sub atenta îndrumare a specialiștilor în estetică, veți primi cele mai noi 
informatii și veți dobândi cunostințe vaste despre cum să deveniți un adevarat profesionist în domeniul frumusețe. În cadrul acestor cursuri  veți învăța 
cum să executați o serie de operații și de activități necesare îngrijirii părului precum și a unghiilor, respectiv mâinilor și picioarelor, utilizând tehnici, 
instrumente și produse cosmetic corespunzătoare. Orice salon de înfrumusețare caută să angajeze personal calificat care să poată activa în cât mai 
multe din subramurile acestui domeniu. Acesta este motivul pentru care, cei mai mulți dintre absolvenți își găsesc cu ușurință un loc de muncă în 
cadrul saloanelor de frumusețe. 

CINE SUNTEM 

● Liceul Tehnologic nr. 1 este situat în centrul localității Corod, la o distanță de 23 de km de orașul Tecuci. 

● Pentru o instruire de calitate a elevilor, unitatea noastră colaborează cu parteneri educaționali: 

-agenți economici 

-universități 

-unități cu același profil din țară 

-alte instituții de renume din localitate și din județ 

ÎMPREUNĂ  OBȚINEM PERFORMANȚE            PROMOVABILITATEA LA EXAMENUL DE BACALAUREAT: 

Olimpiade – faza națională 2017/2018                  2013- 80%; 2014 – 30%;2015- 100%;2016- 50%;2017-50%;2018- 45%;2019- 30%;2020-50% 

Premiul I- clasa a XI-a, Domeniul Agricultură, Cultura plantelor-2017   

 Premiul II-clasa a XII-a Domeniul Agricultură, Cultura plantelor -2018               

LA TERMINAREA STUDIILOR, ABSOLVENȚII OBȚIN URMĂTOARELE DOCUMENTE: 

Pentru absolvenții de liceu: 

-diplomă de bacalaureat, certificate de competență lingvistică de comunicare orală în limba română/într-o limbă de circulație 
internațională/competențe digitale 

-diplomă de absolvire a liceului 

-certificat de competențe profesionale nivel 4 însoțit de suplimentul descriptiv al certificatului. 

Pentru absolvenții de nivel profesional: 

-Certificat de absolvire a ciclului inferior al liceului 

-Certificat de calificare profesională nivel 3 însoțit de suplimentul descriptiv al certificatului, pentru calificările corespunzătoare:  mecanic agricol, 
frizer-coafor-manichiura-pedichiurist.  



 

OOffeerrttaa  șșccoollaarrăă  22002211--22002222 
Clasa Filiera Profil Specializarea Nr. de locuri 

a IX-a zi liceu Tehnologică Resurse naturale şi 
protecţia mediului 

Tehnician in agricultura ecologica 24 

a IX-a 
profesională 

Tehnologică Mecanica/ Estetica și 
igiena corpului omenesc 

Mecanic agricol/Frizer-coafor-
manichiurist-pedichiurist 

12/ 12 

Absolvenții acestei școli vor fi în măsură să aplice tehnologiile ecologice de cultivare a plantelor și de creștere a 
animalelor, să organizeze o exploatație agricolă, să aplice noțiunile de gestiune și evidență economică. 

Pentru a-și putea finaliza cu succes aceste competențe și multe altele, adiacente celor sus menționate, absolvenții își vor 
fundamenta în timpul școlii, cunoștinte teoretice și deprinderi practice referitoare la legislația și etica profesională, 
agropedologia ecologică,marketingul produselor agricole, securitatea și sănătatea în muncă, organizarea exploatării agregatelor 
și instalațiilor folosite în agricultura ecologică, tehnologii ecologice de cultivare a plantelor.  

 
Estetica si igiena corpului omenesc nu înseamnă doar să execuți anumite proceduri, ci să întâlnești oameni noi în fiecare 

zi, să le ințelegi preocupările și așteptările, să le acorzi consultanța cu privire la îngrijirea de acasă și să elaborezi scheme de 
tratament personalizate, în concordanță cu necesitățile fiecăruia. Sunt necesare cunoștinte solide în domeniul frizer-coafor-
manichiura-pedichiurist, deoarece nici un tratament nu va fi la fel, ci va fi o provocare pentru a obține cele mai bune rezultate. 
Iar satisfacția cea mai mare vine la sfârșit, când vezi mulțumirea în ochii clientei/ clientului și realizezi că i-ai schimbat viața și i-ai 
redat încrederea în sine. 

Mecanic agricol de întretinere și reparatii - asigură supravegherea, întretinerea, reparatiile curente şi reparaţiile capitale 
a maşinilor şi echipamentelor agricole, aflate în dotarea tuturor organizatiilor care desfăsoară activităti agricole.Toate aceste 
competențe țin seama de trăsăturile specifice ale învățământului din țările Uniunii Europene cât și de sistemele educaționale 

promovate cu succes în alte țări (Italia, Grecia, Turcia, Spania etc.)  Viitorul e în mâinile voastre! 

 

Liceul Tehnologic nr. 1 Corod 
Str. Şcolii Nr. 10 

Com. Corod, Jud. Galaţi 
Cod Poştal 807080 

Tel-fax:0236-864021 
E-mail:sc1corod@yahoo.com 

http://liceulcorod.ro 
 

http://liceulcorod.ro/


Liceul Tehnologic Nr.1 Cudalbi reprezintă 

o instituție de învățământ care funcționează după 

standardele de pregatire profesională, naționale și 

internaționale și își propune să ofere absolvenților o 

educație de calitate în conformitate cu nevoile de 

schimbare ale societății românești și europene     

 

SCURT ISTORIC 

   Unitatea noastră a luat fiinţă în anul 1955 

şi în cei 64 de ani de funcţionare a cunoscut mai 

multe forme de organizare, fiind pe rând Şcoală 

Profesională, apoi Şcoală Profesională cu treapta 

a-I-a de liceu dupa care Grup Şcolar,  iar din 1997 

a funcţionat numai ca Şcoală Profesională. În anul 

2008, Şcoala Generala Nr. 2 a fuzionat cu Şcoala 

Profesională, rezultând  noua instituţie denumită 

Liceul Tehnologic Nr.1 Cudalbi.  

 

 Şcoala califică elevi in următoarele 

meserii :  

-Tehnician mecanic pentru întreţinere şi 

reparaţii. 

  -Tehnician în agricultură ecologică. 

  -Tehnician veterinar. 

  -Tehnician protecția plantelor 

  -Tehnician cadastru, funciar-topograf 

  -Mecanic agricol 

  -Sudor 

 Baza materiala a școlii este formată din: 

 

- Spațiu special destinat grădiniței. 

- Sală de clasă dotată special pentru clasa pregătitoare. 

- Două ateliere mecanice ; 

- Două ateliere de croitorie dotate corespunzator ; 

- Parc de mașini și utilaje agricole. 

- Poligon conducere tractor ; 

- Fermă didactică cu 3 ha. teren arabil, 0,80 ha.livadă, 

seră în suprafață de 350mp ; 

- Două  laboratoare de informatică ; 

- Bibliotecă ; 

- Teren de sport cu suprafață sintetică. 

- Sală de sport de practică competițională locală. 

- Internat și cantină în conservare ; 

- Două microbuze pentru transportul elevilor; 
 

 

                  

 
 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

       

 

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 
LOCALITATEA CUDALBI 

JUDEȚUL GALATI 

STR. ȘTEFAN CEL MARE, NR. 247  

COD 807105 

TEL. 0236-862509 

FAX. 0236-862043 
http://scoli.didactic.ro/scoala_de_arte_si_meserii_cudalbi/ 

https://ro-ro.facebook.com/LiceulTehnologicCudalbi/ 

e-mail: samcudalbi@yahoo.com 

               

   

   

   

   

   

   

   

http://scoli.didactic.ro/scoala_de_arte_si_meserii_cudalbi/
mailto:samcudalbi@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Învățământ liceal ZI 

Profil Specializare Clasa 
Nr. 

locuri 

Resurse 

naturale și 

protecția 

mediului 

Tehnician veterinar a IX-a 12 

Servicii 
Tehnician în 

activități de comerț 
a IX-a 12 

 

Învățământ profesional cu durata de 3 ani 

Domeniu Specializare Clasa 
Nr. 

locuri 

Mecanică 
Mecanic agricol a IX-a 12 

Strungar a IX-a 12 

 

Învățământ liceal SERAL 

Profil Specializare Clasa 
Nr. 

locuri 

Resurse 

naturale şi 

protecţia 

mediului 

Tehnician în 

agricultură 

ecologică 

 

a IX-a 28 

Resurse 

naturale şi 

protecţia 

mediului 

 

Tehnician în 

agricultură 

ecologică 

 

a XI-a 28 

 

Învățământ postliceal SERAL 

Domeniu Specializare Nivel 
Nr. 

locuri 

Agricultură 

Tehnician 

cadastru, funciar-

topograf 

5 14 

Tehnician protecția 

plantelor 
5 14 

Resurse umane 
În anul şcolar 2019-2020, în cadrul Liceului 

Tehnologic Nr.1 Cudalbi, pregătirea 

generală şi de specialitate este asigurată de 

un număr de 39 cadre didactice din care : 

   *   1 cu doctorat 

*   9 cu grad didactic I 

*   4 cu grad didactic II 

*   14 cu definitivat. 

*   18 debutanți. 

Populația școlară este constituită din 574 

elevi grupați in 27 de clase structurate 

astfel: 

 Înv. Preșcolar – 2 grupe 

 Înv. Primar – 5 clase 

 Înv. Gimnazial – 4 clase 

 Înv. Liceal – 11 clase 

 Înv. Profesional – 3 clase 

 Înv. Postliceal – 2 clase. 

 

Vă oferim: 
- Transport gratuit pentru elevii din localitățile 

învecinate. 
- Decontarea abonamentelor și a biletelor de 

călătorie pentru elevii din alte localități. 
- Bursă profesională în valoare de 200lei pentru 

elevii învățământului profesional și “Bani de 

liceu” în valoare de 250lei pentru elevii 
învățământului liceal. 

- Stagii de pregătire practică la instituții 
partenere înalt tehnologizate și asistență de 

specialitate, cu posibilitate ulterioară de 

angajare. 



MOTTO : „Rădăcinile educației sunt amare, dar fructele ei sunt dulci”, Aristotel 

                Ziua Porților Deschise a Liceului Tehnologic Nr.1 Cudalbi  va fi în data de 22.04.2021 

 

Liceul Tehnologic Nr.1 Cudalbi, cuprinzând în planul de şcolarizare toate nivelele de învăţământ, vizează 

dintre domeniile principale pe care se axează agenda reformei învățământului professional și tehnic, următoarele: 
 

         LICEU ZI : 
 

     Domeniu: Resurse naturale și protecția mediului 

     Calificarea: Tehnician veterinar 

     Descrierea succintă a calificarii: 
          Dobândirea unor competențe profesionale în vederea 

exercitării calificării în ferme de animale, exploataţii 

piscicole, herghelii, cabinete, clinici și spitale veterinare, cât 

și posibilitatea de angajare în farmacii veterinare, pet shop-

uri, depozite veterinare. 

          LICEU ZI : 
 

     Domeniu: Servicii 

     Calificarea: Tehnician în activități de comerț 

     Descrierea succintă a calificarii: 
          Asigură personal capabil să organizeze  contabilitatea 

unei firme, să utilizeze programe informatice de 

contabilitate, să stăpânească tehnici de negociere in afaceri, 

să cunoscă marketingul afacerii, să-și dezvolte abilitățile 

antreprenoriale. 

 

Elevii de liceu pot beneficia de Programul național de protecție socială „ Bani de liceu ” 
        LICEU SERAL: 
 

     Domeniu: Resurse naturale şi protecţia mediului 

     Calificarea: Tehnician în agricultură ecologică 

     Descrierea succintă a calificarii: 
Asigură personalul de specialitate în domeniul activităţilor din agricultură în special a celei ecologice prin aplicarea 

tehnologiile ecologice de cultivare a plantelor şi de creştere a animalelor, organizarea unei exploataţii agricole, aplicarea 

noţiunilor de gestiune şi evidenţă economică, circulaţie rutieră, conducerea tractorului şi auto. 

       ȘCOALĂ PROFESIONALĂ: 
 

     Domeniu: Mecanică 

     Calificarea: Mecanic agricol 

     Descrierea succintă a calificarii: 
            Fundamentarea în timpul şcolii a cunoştinţelor 
teoretice şi deprinderi practice referitoare la legislaţia şi etica 
profesională, securitatea şi sănătatea în muncă, organizarea 
exploatării agregatelor şi instalaţiilor folosite în agricultură, 
lucrări de întreţinere şi reparaţii. 

        ȘCOALĂ PROFESIONALĂ : 
 

     Domeniu: Mecanică 

     Calificarea: Strungar 

     Descrierea succintă a calificarii: 
            Calificarea „Strungar” asigură absolventului cunoștințe 

teoretice de specialitate și deprinderi practice în vederea deservirii 

strungurilor și reglării parametrilor regimului de așchiere, precum 

și de executare, prin strunjire, a unor repere de complexitate medie, 

ținând seama de cerințele de precizie și calitate. 

Toți elevii învățământului profesional beneficiază de bursă profesională 
        ȘCOALĂ POSTLICEALĂ SERAL : 
 

      Domeniu: Agricultură 

      Calificarea: Tehnician cadastru, funciar-topograf 

      Descrierea succintă a calificarii: 
           Specializează personal în domeniul serviciilor 

executării măsurătorilor specifice, organizării și coordonării 

activităților în vederea efectuării calculelor specifice 

topografiei cât și în vederea eleborării planurilor topografice 

și a schițelor și desenelor la scară. 

      ȘCOALĂ POSTLICEALĂ SERAL : 
 

     Domeniu: Agricultură 

     Calificarea: Tehnician protecția plantelor 

     Descrierea succintă a calificarii: 
          Pregătește lucrători calificați în agricultură în vederea 

efectuării unor lucrări de pregătire a solului, însămânțării, 

plantării cât și aplicarea tratamentelor specifice și prelucrarea 

produselor agricole către comercializare . 

 
 

 LA TERMINAREA STUDIILOR, ABSOLVENŢII OBŢIN URMĂTOARELE DOCUMENTE: 

      PENTRU ABSOLVENȚII DE LICEU : 

 Diplomă de bacalaureat; 
 Diplomă de absolvire a ciclului inferior al liceului; 
 Diplomă de absolvire a ciclului superior al liceului; 
 Certificat de competențe profesionale nivel 4, pentru 

meseriile în care s-a asigura pregătirea ( liceu, filieră 

tehnologică )  

PENTRU ABSOLVENȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

PROFESIONAL:   

 Certificat de competențe profesionale nivel 3, 

pentru calificările corespunzătoare. 
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Resurse web: 

 

- www.consilieresiorientare 

- Ghid Cariera – perspective europene -https://www.scribd.com/document/368605341/GHID-

CARIERA-PERSPECTIVE-EUROPENE-pdf 

- http://dezvoltaresicariera.xhost.ro/holland.htmlhttp://www.carieramea.com/testul-holland/ 

- http://www.via-consiliere.ro/profesiograme.html 

- http://www.creeaza.com/didactica/didactica-pedagogie/ELEMENTE-DE-PLANIFICARE 

http://www.consilieresiorientare/
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