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ACORD DE PARTENERIAT 
încheiat la data de: 03.11.2022

1. Părţile acordului de parteneriat

PARTENER 1:  LICEUL TEHNOLOGIC „GRIGORE MOISIL”, localitatea BISTRIȚA, jud. Bistrița-
Năsăud,  str.  Rodnei,  nr.23,  e-mail,  grigoremoisilbn@yahoo.com     ,  reprezentat  prin  prof.
CAZAC  SORINA  DANIELA  în  calitate  de  director  și  prof.  BOGDAN  DOINA-
MARILENA în calitate de director adjunct, coordonatorii proiectului

şi

PARTENER  2:  Unitatea  de  învățământ  ....................................................................................,
localitatea ................................,  jud.  ........................................,  str..  ................................,
nr. ......, reprezentată  prin prof. .............................................................................. în calitate
de director și prof. ..................................................................... în calitate de director adjunct.

TITLUL PROIECTULUI JUDEȚEAN: „Meseria mea - un job al viitorului” 
Scopul proiectului: 
Consolidarea parteneriatului Școală-Comunitate-Piața muncii

Argument:
Pregătirea elevilor pentru integrarea în societatea actuală, cunoașterea posibilităților și intereselor lor reale, cu
locul, rolul și cerințele obiective ale profesiilor, precum și cu condițiile și ofertele societății privind exercitarea
profesiei după absolvirea unei calificări profesionale, este foarte importantă pentru viitorul adult.  Proiectul
„Meseria mea-un job al viitorului” a fost demarat cu scopul de a le oferi suport elevilor în alegerea unei
cariere congruente cu valorile, interesele și abilitățile lor, pentru ca orientarea școlară și profesională să fie în
concordanță și cu selecția școlară și profesională realizată în cadrul concursurilor școlare.

Obiective:
Promovarea competențelor practice dobândite de elevii din învățământul profesional și tehnic, respectiv din
învățământul dual;
Promovarea unor noi calificări profesionale și direcții ale pieței muncii în mediul școlar actual; 
Propunerea  unor  soluții  alternative  pentru  asigurarea  unei  compatibilități  între  sistemul  de  învățământ  și
mediul economic specific județului nostru.

Grupul țintă:
Proiectul se adresează elevilor din clasele a XI învățământul profesional pentru orientarea lor profesională și
angajarea  pe  piața  muncii  și  desăvârșirea  competențelor  profesionale  dobândite  pe  parcursul  orelor  de
pregătire  practică  desfășurate  în  cadrul  stagiilor  de  pregătire  practică,  agenților  economici.  Concursul
Mecanicul  auto  este  și  o  pregătire   pentru  concursul  profesional  judeațean  pe  meserii,  respectiv  pentru
concursul profesional național care se organizează pentru această calificare profesională. Totodată, proiectul se
adresează și elevilor absolvenți de clasa a VIII de la unitățile de învățământ partenere, în vederea desfășurării
de  activități  de  socializare  și  a  prezentării  ofertei  școlare  a  LTGM pentru anul  școlar  2023-2024.  Pentru
promovarea COMPETENȚELOR  VERZI pentru o dezvoltare durabilă, rezultate ale învățării „verzi” pentru
calificările profesionale, cadrelor didactice sunt invitate la Workshopul cu această temă.

Activitățile proiectului/perioada:
 Activitatea 1-  Titlul activităţii: „COMPETENȚE VERZI pentru o dezvoltare durabilă, rezultate ale
învățării „verzi” pentru calificările profesionale - Workshop”/ Februarie 2023
Participanţi:  cadre  didactice,  CCDBN,  ISJBN,  CCIBN;  Responsabili  de  activitate:  dir.prof.Cazac  Sorina
Daniela, dir.adj.prof. Bogdan Doina Marilena-LT „Grigore Moisil”  Bistrița, insp. școlar prof. Unciu Speranța
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Dorina, ISJBN, CCDBN, CCIBN, apare în oferta CCDBN. Descrierea pe scurt a activității: Workshop-ul se
realizeză  în  format  on-site  desfășurat  în  colaborare  cu  CCDBN,  ISJBN  și  CCIBN.  Sunt  prezentate
COMPETENȚE  VERZI pentru  o  dezvoltare  durabilă,  rezultate  ale  învățării  „verzi”  pentru  calificările
profesionale,  prezentări  ppt,  utile  pentru  integrarea  lor  în  conținutul  CDL-urilor  dar  și  prezentări  privind
Economia circulară; se promovează noi calificări profesionale și direcții ale pieței muncii în mediul școlar
actual;  se  propun soluții  alternative pentru asigurarea unei  compatibilități  între  sistemul  de învățământ  și
mediul economic specific județului nostru. Participă cadre didactice de la IPT, educație tehnologică.
 Activitatea 2- Titlul activităţii: „Operatorul CNC- digital” - Concurs pe meserii/  Ianuarie  2023; Locul
desfăşurării:  SC  TeraPlast  SA,   Sărățel;  Participanţi:  elevi  ai  claselor  a  XI-a  profesională,  calificarea
profesională  Operator  pe  mașini  cu  comandă  numerică,  profesori  îndrumători,  reprezentanți  ai  agenților
economici  LT „Grigore  Moisil”,  LT Agricol  Beclean,  Insp.șc.  Unciu  Speranța-ISJBN,  CCDBN,  CCIBN,
coordonatori  proiect  LTGM;  Descrierea  pe  scurt  a  activității:  Activitățile  se  desfășoară  la  operatorul
economic SC TeraPlast SA, în cadrul unui concurs profesional pentru calificarea Operator CNC la care pot să
participe, câte 3 elevi dintr-o unitate de învățământ însoțiți de un coordonator. Elevilor le sunt acordate premii
și mențiuni în ordinea obțineri rezultatelor, de către organizatori, agenți economici, sponsori.
 Activitatea  3  -Titlul  activităţii: „Mecanicul  auto  performant” -  Concurs  pe  meserii/  Februarie 2023;
Locul  desfăşurării:  service-ul  auto  Comautosport  SRL  Bistrița;  Participanţi:  elevi,  profesori  îndrumători,
agentul economic,  Insp.șc. Unciu Speranța, coordonatori proiect LTGM, CCDBN, CCIBN, responsabil: prof.
Moldovan Ioan; Descrierea pe scurt a activității: Concurs profesional pe echipe: Participă câte 3 elevi dintr-o
unitate  de  învățământ  însoțiți  de  un  coordonator.  Elevilor  le  sunt  acordate  premii  și  mențiuni  în  ordinea
obțineri rezultatelor de către organizatori, agenți economici, sponsori.
 Activitatea 4  - Titlul activităţii: „Sudorul european”, și  „Lăcătușul profesionist” - Concurs pe meserii/
Martie 2023; Locul desfăşurării: SC Comelf SA; Participanţi: Insp.șc. Unciu Speranța, coordonatori proiect
LTGM, CCDBN, CCIBN; Descrierea pe scurt a activității: Concursurile profesionale  se desfășoară la  SC
Comelf SA. Elevilor le sunt acordate premii și mențiuni în ordinea obțineri rezultatelor de organizatori, agenți
economici, sponsori.
 Activitatea 5- Titlul  activităţii: „Zilele  porților  deschise  la  LT „Grigore Moisil”/  Mai 2023;  Locul
desfăşurării: LT „Grigore Moisil” Bistrița; Participanţi: elevi, cadre didactice, școli gimnaziale (parteneri în
proiect) cu absolvenți de clasa a VIII etc. Descrierea pe scurt a activității:  Promovarea ofertei educaționale
2023-2024 a LT„Grigore Moisil”, participarea elevilor la activitiăți specifice calificărilor profesionale.

Titlul activității/lor în care se implică PARTENER 2:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Resursele  implicate:  Resurse  umane implicate/ materiale/financiare:  cadre  didactice  și  personalul  didactic
auxiliar din cadrul instituțiilor partenere, elevi; /reprezentanții agenților economici, parteneri/ sunt cele folosite
din surse proprii, de la agenții economici, parteneri, sponsori
Perioada: an școlar 2022-2023
Dispoziţii finale: Prezentul protocol de colaborare întră în vigoare la data semnării de către cele două părţi.
Prezentul acord de parteneriate este semnat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.
Monitorizare și evaluare ale proiectului: Feedback direct; chestionare de feedback/ online; postarea pe site-ul
școlii a calendarului și rezultatelor activităților; în cotidiene locale, mediatizare prin imagini și videoclipuri a
desfășurării concursurilor pe site-ul școlii;  premii și mențiuni obținute la concursurile organizate în cadrul
proiectului.  Responsabili  monitorizare,  Coordonatori  proiect:  prof.  Cazac  Sorina  Daniela  și  prof.  Bogdan
Doian-Marilena

  LICEUL TEHNOLOGIC                           Unitatea de învățământ........................... 
„GRIGORE MOISIL” BISTRIȚA …..............................................................
             Director,                                                                    Director,

     Prof. Cazac Sorina Daniela                                                        Prof. ........................................
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