
Titlul proiectului: ACCES LA UN VIITOR DE SUCCES 

Proiect  POSDRU  : INVAŢĂ PENTRU CARIERA TA 

Axa prioritară 2: Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii 

Domeniul Major de Intervenţie 2.1 : Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 

  

Grupul Şcolar “Vasile Sav” Roman( actualmente Liceul Tehnologic “Vasile Sav“) a implementat 

în perioada 1 septembrie 2009- 30 noiembrie 2011 proiectul “Acces la un viitor de succes”, 

cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial –Dezvoltarea 

Resurselor Umane  2007 -2013, Investeşte în oameni !   

 

1. Obiectivul general:  asigurarea calităţii pregătirii profesionale a elevilor prin eficientizarea 

activităţilor  de pregătire practică  în cadrul laboratoarelor şi atelierelor şcolii şi  îmbunătăţirea  

consilierii şi orientării profesionale în vederea facilitării tranziţiei de la şcoală  la viaţa activă  

 

2. Obiective specifice:   

Osp1: înfiinţarea unui centru de marketing educaţional.   

Osp2: creşterea relevanţei curriculum-ului în raport cu cerinţele pieţei muncii  specifice 

domeniului de pregătire profesională prin componenta CDL 

Osp3: creşterea aptitudinilor de muncă ale persoanelor aflate în situaţia de tranziţie de la şcoală 

la locul de muncă în scopul îmbunătăţirii inserţiei acestora pe piaţa muncii 

Osp4: îmbunătăţirea  strategiilor de consiliere şi orientare profesională în vederea  facilitării 

deciziilor informate ale elevilor privind  parcursul profesional. 

 

3.Grupul ţintă al proiectului a fost constituit din 1333 de elevi  aparţinând atât beneficiarului, 

cât şi şcolilor partenere. Toţi elevii au beneficiat de servicii de consiliere şi orientare 

profesională, iar elevii de la Grupul Şcolar “Vasile Sav” au participat şi la stagii de pregătire 

practică. 

 

4. Activităţile proiectului: 

Activitatea 1: Formarea echipei de lucru  

Activitatea 2 :  Realizarea achiziţiilor  

Activitatea 3:  Realizarea unei reţele de promovare şi dezvoltare a parcursului profesional  

3.1 contactarea colaboratorilor : agenţi economici, AJOFM Neamţ, CJAP, Primăria Roman, 

ITM Neamţ; universităţi : Universitatea  Tehnică Bacău, Universitatea Tehnică „Gh. 

Asachi” Iaşi, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;  

3.2 încheierea acordurilor de colaborare;  

Activitatea 4:   Lansarea proiectului  

Activitatea 5:  Promovarea proiectului prin informare,  publicitate şi diseminarea rezultatelor 

Activitatea 6:  Identificarea nevoilor de formare profesională a grupului ţintă 

Activitatea 7: Proiectarea CDL-urilor, elaborarea şi realizarea de materiale didactice în conformitate cu 

cerinţele pieţei muncii specifice domeniului de pregătire profesională 

7.1 Stabilirea competenţelor profesionale necesare elevilor în acord cu  cerinţele agenţilor 

economici locali  

7.2 Workshop -uri pentru elaborarea propriu-zisă a CDL-urilor şi a materialelor şi 

mijloacelor didactice;  

7.3 Realizarea unui ghid metodologic (elaborare, tehnoredactare  şi editare)  privind  



elaborarea CDL- urilor pentru calificările specifice domeniului electric; 

7.4 Elaborarea şi realizarea caietelor de aplicaţii practice pentru fiecare calificare ; 

Activitatea 8:  Pilotarea  CDL-urilor şi a materialelor didactice realizate  la nivelul grupului 

ţintă  

Activitatea 9:  Realizarea unor activităţi de educaţie nonformală care să susţină pregătirea 

profesională a grupului ţintă  

Activitatea10:   Realizarea unui centru de informare şi documentare (CDI) care să sprijine 

consilierea şi orientarea profesională  

10.1 Stabilirea resurselor necesare pentru amenajarea CDI; 

10.2 Realizarea unei platforme electronice (site) care să sprijine consilierea şi 

orientarea  

                    profesională; 

10.3 Dotarea centrului cu materiale necesare desfăşurării activităţilor (cărţi, soft-uri, 

etc); 

10.4 Dezvoltarea  colaborărilor în vederea facilitării deciziilor informate ale elevilor; 

10.5 Realizarea seminarului „Viitor previzionat”  pe teme specifice consilierii şi 

orientării  

Activitatea  11 : Realizarea unei campanii de conştientizare a elevilor având drept scop 

promovarea unui stil de viaţă sănătos şi de prevenire a riscurilor privind sănătatea şi 

securitatea muncii 

Activitatea 12  : Realizarea activităţii de audit 

Activitatea 13:  Închiderea proiectului 

 

5. Valoarea proiectului: 987.162 lei  

 Finanţare nerambursabilă: 893.657 lei 

 Contribuţie publică  naţională: 108484 lei 

 Contribuţie FSE: 785.167,04 lei 

 

De interes: 

 

Activităţile implementate au contribuit la: 

 realizarea unei reţele de promovare şi dezvoltare a parcursului profesional al elevilor; 

 proiectarea şi implementarea a 7  CDL-uri; 

 proiectarea şi realizarea de materiale didactice ; 

 înfiinţarea unui Centru de Documentare şi Informare care să sprijine consilierea şi 

orientarea profesională a elevilor; 

 înfiinţarea unui Centru de informare, publicitate şi marketing educaţional; 

 dotarea a trei laboratoare cu mobilier şi echipamente specifice.  

În cadrul proiectului au fost desfăşurate şi activităţi de educaţie non-formală : cercul, 

revista tehnică şi concursul local TEHNO-ZOOM, un concurs de competenţe practice, o 

campanie privind sănătatea şi securitatea în muncă  şi o excursie de studii. 

 

 

 

 



 Titlurile CDL-urilor 

 

1. Creativitate tehnică aplicată în practică  

2. Învăţ şi aplic –instruire practică  în domeniul electric 

3. ABC-ul reparaţiilor electrice 

4. Casa inteligentă – aplicaţie practică 

5. ELECTRO TOTAL – firmă de exerciţiu în domeniul electric 

6. Aplicaţii practice în domeniul electric 

7. Transformatorul electric - aplicaţii practice 

 Concursul TEHNO ZOOM 

Data - 28.02.2010   

Participanţi- 60 elevi  

Secţiuni:  

A „ De  la Silex la Siliciu”  - secţiune de documentare şi investigare ştiinţifică 

B „HOMO FABER” - secţiune de probe practice de laborator  

C „TEHNO-ART” - secţiune de creativitate tehnică    

Premii:  

 premii de participare: memorie flash 2 GB  – 60 buc; 

 premiul I:  MP4 2 GB- 6buc 

 premiul II: MP 3- 6buc 

  premiul III:MP 3- 6buc, cărţi 3buc (Proiectare pagini web)   

 menţiuni: cărţi – 20buc (Enciclopedii – 10 buc, Instalaţii electrice – 10buc)     

      
  

Motivarea alegerii acestui proiect pentru Campania de promovare 

 cererea de finanţare a fost întocmită de un grup de 4 profesori din şcoală 

 elevii pot culege informaţii despre proiect chiar de la autorii cererii de finanţare 

 rezultatele proiectului sunt vizibile şi acum în şcoală 

 elevii folosesc cabinete şi laboratoare tehnice care au fost modernizate cu bani europeni 

 în liceu există panouri cu informaţii despre proiect, dar nu toţi elevii ştiu cu exactitate 

despre ce este vorba 

 prin activităţile de consiliere şi orientare profesională au fost instruiţi 1333 de elevi din 

Roman şi zona Roman. Aceştia  şi-au ales traseul educaţional în mod informat. 

  există nevoia de a cunoaşte rolul instituţiilor europene în dezvoltarea durabilă a tărilor 

membre 


