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Investeşte în oameni ! 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritară:1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” 
Domeniul major de intervenţie 1.1 “Accesul la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate” 
Titlul proiectului: Parteneriate active şcoală-întreprindere pentru îmbunătăţirea formării profesionale iniţiale – PAŞII FPI” 
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/85/1.1/S/63196 
Beneficiar: Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic 
 

A.3.11.2 Realizarea sesiunilor de formare – nivel judeţean  
          ANEXA 3 

 

PLAN DE ACŢIUNE  
PENTRU ORGANIZAREA „SAPTAMÂNII PAŞII FPI” 

 

Nr.crt. Obiective Activităţi  Rezultate aşteptate Responsabili/ 
Participanţi 

Impact 
aşteptat 

Locaţie Timp 
alocat 

Ziua III 
 
Miercuri  
3.04.201
3 

General: 
Crearea unui cadru 
general favorabil 
stabilirii unor 
parteneriate şcoală – 
întreprindere  
 
 
Specifice: 
-promovarea ofertei 
educaționale a școlii 
 
-implicarea unui număr 
cât mai mare de 
parteneri sociali in 
activitatea de formare 
profesional- initială a 
tinerilor 
 
- imbunătăţirea 
capacităţii școlii de a 
asigura calificări şi 

Ziua portilor deschise 
-primirea invitatilor 
- scurta prezentare a 
proiectului și site-ului 
-pașii FPI 
-impartirea de materiale 
informative :oferta 
scolara Infoel 2013 
-prezentarea ofertei  
scolii 
-vizitarea bazei 
materiale:laboratoare 
tehnologice,firma de 
exercițiu,laboratoare 
informatică,ateliere 
școală,etc. 
-obtinerea de feedback 
(chestionare)  

-alegerea colegiului nostru ca 
soluție optimă de educație și 
dezvoltare personală și 
profesională 
 
-creșterea gradului de sprijin 
al absolvenților 
invătământului gimnazial 
asupra propriului traseu de 
dezvoltare intelectuală și 
profesională prin promovarea 
ofertei scolare 
 

- reprezentanţi ai şcolii 
(elevi, cadre didactice, 
echipa de conducere, 
personal de sprijin etc.); 
- reprezentanţi ai scolilor 
invitate  
- reprezentanţi ai ISJ; 
- reprezentaţi ai agenţilor 
economici: 
S.C.ELECTROURSA 
SERVCOM S.R.L. 

S.C.D&P SRL 

RCB ELECTRO 97 BISTRITA 

S.S.ELECTROPLAST S.A. 

S.C.ALMET SRL 
         
- reprezentanţi ai 
autorităţilor locale; 
-elevi invitati 
-elevi ai scolii 
- părinţi; 
- reprezentanţi mass-
media. 

Creşterea 
motivaţiei 
elevilor de 
clasa a VIII- a 
pentru alegerea 
liceului 
tehnologic . 

 

 

 

Colegiul 
Tehnic 
INFOEL 
Bistrița 

6 ore 
(08-14) 
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oferte educaţionale 
relevante pentru 
nevoile pieţei muncii 
prin colaborarea 
directă cu mediul 
economic 
 
-imbunătăţirea gradului 
de cunoaştere a 
cerinţelor şi condiţiilor 
concrete de pe piaţa 
muncii în rândul scolii, 
al autorităţilor publice 
interesate şi al 
beneficiarilor 
sistemului  
 
 
-asigurarea colaborării 
directe a școlii cu 
reprezentanţi ai 
întreprinderilor. 
 
-diversificarea 
modalităţilor de 
cooperare scoala -
intreprindere 
 
 

Seminar”Importanta 
parteneriatului activ 
scoala-intreprindere” 
Parteneriate de succes-
exemple de bune 
practici. 
Insertia profesionala pe 
piata muncii-noile 
meserii pe piata muncii  
 

- -prezentarea importanţei şi 
beneficiilor pe termen lung 
generate de dezvoltarea unor 
parteneriate şcoală – 
întreprindere; 
-creşterea gradului de sprijin 
din partea autorităţilor locale 
prin promovarea 
parteneriatelor de succes   
-cunoaşterea reciprocă a 
cerinţelor şi condiţiilor 
concrete oferite de unităţile 
de învăţământ ÎPT, angajatori 
şi a altor categorii de 
beneficiari ÎPT 
-dezvoltarea la elevi a 
spiritului de a intreprinde si 
constientiza valorile pozitive 
ale intreprinderii ca loc de 
creare de bunuri si dezvoltare 
personală/profesională 

- reprezentanţi ai şcolii 
(elevi, cadre didactice, 
echipa de conducere, 
personal de sprijin etc.); 
- reprezentanţi ai ISJ; 
- reprezentaţi ai agenţilor 
economici; 
- reprezentanţi ai 
autorităţilor locale; 
- părinţi; 
- reprezentanţi mass-
media. 

Îmbunătățirea 
orientării 
școlare și 
profesionale 
prin prisma 
cunoașterii 
realităților de la 
locul de muncă 

Colegiul 
Tehnic 
INFOEL 
Bistrița-
sala 
festivă 

2 ore 
(10-12) 

Expozitie 
-activitati bazate pe 
proiecte(proiect 
CUPOLA)-activități 
antreprenoriale 
-poze cu activitatea in 
atelierele si 
laboratoarele școlii 
-poze cu activitatea 
școlii de șoferi 
-poze cu activitatea 
practică la agenți 
economici 
 

-promovarea oportunităților si 
activităților 
instructiv/educative din școala 
noastră 
-comunicarea directă si 
nemijlocită cu invitații 

- reprezentanţi ai şcolii 
(elevi, cadre didactice, 
echipa de conducere, 
personal de sprijin etc.); 
 

 Colegiul 
Tehnic 
INFOEL 
Bistrița-
cantina 
școlii 

6 ore 
(08-14) 

Vizite la instituții, 
intreprinderi 

-implicarea partenerilor sociali 
in activitatea de formare 
profesională inițială  a tinerilor 

  Agenți 
economic
i din 
Bistrița 

6 ore 
(08-14) 


