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A. FIȘA ACTIVITĂȚII 

 

• Numele și adresa unității de învățământ aplicante: LICEUL BORȘA, Oraș Borșa, str. Lăzuci, nr.1, 
jud. Maramureș, 435200 

• Nivelurile de învățământ: GIMNAZIAL, LICEAL, PROFESIONAL 

• Numărul elevilor din școală: 1354 

• Numărul cadrelor didactice din școală: 83 

 

• Coordonator:    

- Prof. TIMIŞ-MUREŞAN LIANA-MARIA  

tel.: 0751 394 456  e-mail: liana.muresan@ymail.com 

   - Prof. TIMIŞ SAVA 

tel.: 0753 412 264  e-mail: sava.timis85@yahoo.ro 

 

 

I. TITLUL ACTIVITĂŢII 

ZILELE CARIEREI-EDIȚIA A II-A 

” Dacă vei cultiva grâu vei culege roadele un an, dacă vei cultiva oameni 
vei culege roadele o sută de ani!”  Proverb chinezesc 

 



II. DOMENIUL: ORIENTARE PROFESIONALA 

TIPUL DE EDUCAŢIE ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ:  

• ABILITĂŢI DE VIAŢĂ 

• CONSILIERE ŞI ORIENTARE  

 

III. SCOPUL ACTIVITĂŢII: 

 Prin acest proiect Liecul Borșa își dorește să contribuie la dezvoltarea socială, economică și 

culturală a comunității locale, prin încurajarea tinerilor spre cariere de succes care să le asigure atât 

succesul profesional cât și personal, ca membrii activi și responsabili ai societății. 

 

IV. OBIECTIVE EDUCAŢIONALE: 

- stabilirea intențiilor de dezvoltare profesională și personală a fiecăruia dintre elevii implicați în 

proiect; 

- îndrumarea elevilor spre identificarea obiectivelor de carieră propuse și stabilirea unui raport 

corect între acestea și cererea de pe piața muncii; 

       - formarea de atitudini şi comportamente responsabile cu privire la formarea profesională și 

învățarea continuă; 

 - dezvoltarea personală a elevilor prin dobândirea de informații privind tehnici de căutare a unui 

loc de muncă și folosirea instrumentelor de lucru ( scrisoare de intenție, C.V., pregătirea pentru 

prezentarea la interviu, însușiirea de informații privind legislația muncii, drepturile și obligațiile 

angajaților); 

 - îndrumarea elevilor în accesarea și valorificarea surselor oficiale de informații privind oferta de 

școlarizare din învățământul universitar și cerere de pe piața muncii; 

 - dezvoltarea competențelor și ablilităților fiecărui elev implicat pentru a-și stabili, urmări și 

realiza direcțiile de dezvoltare profesională și obiectivele de carieră într-o manieră realistă, aplicabilă în 

baza unui plan individual de de acțiune; 

 

V. GRUP ŢINTĂ:   

 - Număr de elevi vizați :  126 de elevi din clasele a XI-a a Liceului Borșa. 

 - Grad de participare: 92,86% 



 

 

 

VI. DURATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII:  LICEUL BORȘA, 29-31 MAI 2017-06-14 

 

 

 

       NR. 

     CRT. 

                 ACTIVITATEA PERIOADA          RESPONSABILI 

 

1. 

 

Întocmirea proiectului. 

Propunere pentru aprobare 

 

2-5 mai 

 

Iniţiatorii de proiect 

2. Lansarea proiectului 8 mai Iniţiatorii de proiect 

3. Promovarea poiectului 8-28 mai 

 

Comisia de organizare 

4. Pregătirea logisticii necesare 18-26 mai Comisia de organizare 

 

5. 

 

Distribuirea invitaţiilor şi confirmarea 

participării 

 

Până pe 20 mai 

 

 

Comisia de organizare 

    

    

6. Amenajarea standurilor 28 mai Comisia de organizare 

9. Derularea atelierelor 29-30 mai Iniţiatorii de proiect şi 

colaboratorii 

10. 

11. 

Dezbateri tematice 

Evaluarea proiectului 

31 mai 

31 mai 

Comisia de organizare 

Iniţiatorii de proiect 



 

 

 

VII. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII 

 

Proiectul ”Zilele Carierei” a fost demarat în primul rând pentru a-i pune pe elevi în contact cu 

posibile modele de succes profesional și personal care apoi să îi motiveze în obținerea de rezultate 

școlare care să le permită să urmeze o carieră precum cea a persoanei pe care au ales-o drept model. 

Fiind un proiect complex, acesta s-a desfășurat pe mai multe etape: 

 

I. ATELIERE DE AUTOCUNOAȘTERE ȘI DEZVOLTARE DE ABILITĂȚI 

 -”CONSTRUIEȘTE ÎN ECHIPĂ”-Prin simularea unor situații reale, elevii descoperă 

importanța abilităților intrapersonale și modalități de dezvoltare a acestora; 

 -”COMUNICĂ EFICIENT ” – Elevii învață importanța comunicării corecte prin redactare 

de CV, scrisoare de intenție și simularea unor situații care necesită abilități de comunicare 

profesională; 

 -”PRIVEȘTE SPRE VIITOR”-  Pornind de la metoda SMART de stabilire a obiectivelor, 

elevii își trasează propria strategie de carieră; 

II. MASĂ ROTUNDĂ 

III. TÂRG DE SPECIALIZĂRI 

 

Fiind o activitate de interes local, poiectul s-a desfășurat în parteneriat cu Spitalul Orășenesc 

Borșa, Poliția Orașului Borșa, Parcul Național Muții Rodeni, Raiffeisen Bank și alți agenți economici care 

au trimis câte un reprezentat, în funcție de domeniul de interes al elevilor. 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. REZULTATE OBŢINUTE 

Rezultate cantitative:  

• O reţea activă la nivel local în domeniul orientării profesionale şi integrării pe piaţa 
muncii a tinerilor, formată din Liceul Borşa şi Instituţiile partenere; 

 

• 5  instituţii implicate în furnizarea de strategii de carieră, mentorat sau alt sprijin practic 
pentru elevi; 

 

• un Plan centralizat de acţiune comună realizat în cadrul parteneriatului stabilit prin 
proiect, destinat prevenirii şi reducerii  şomajului în rândul tinerilor absolvenţi; 

 

• 117 elevi din grupului ţintă au participat la activitate, din 2 medii: rural şi urban;  
 

• 1 jurnal de impresii completat;  
 

• 1 album foto cu aspecte din timpul desfăsurării activităţilor;  
 

• 9 standuri din următoarele domenii: Farmacie şi Medicină, IT, Ştiinţe economice, Arte şi  
Design, Conservator, Silvicultură, Drept, Siguranţă Publică ( Poliţie, Armată, Jandarmerie, 
Pompieri), Politehnică;  

 

• 2700 de pliante cu 45 de facultăţi din ţară; 
 

• 130 de mape suport pentru ateliere; 
 

• 250 de fluturaşi 
 

• 10 afişe 
 

• 30 de elevi iniţiaţi în consiliere şi orientare profesională 
 

• 200 de chestionare 
 

 

 

 

 

 



 

Rezultate calitative  

Rezultatele calitative ale proiectului au fost evaluate defalcat, pe activităţi, pe baza 

chestionarelor completate de participanţi. 

Nr. crt Etapele proiectului 

 

Obiective 

propuse 

Rata de  

realizare 

 

1. 

 

Documentere şi 

scriere a proiectului 

• stabilirea materialelor specifice pentru proiect;  

100% 

• scrierea proiectului;         100% 

• realizarea invitaţiilor, afişelor, pliantelor, bannerelor și 

a materialelor informative-suport pentru ateliere; 

 

100% 

 

2. 

 

Promovare 

• lansarea proiectului pe internet; 100% 

• informarea cadrelor didactice și a elevilor cu privire la 

scopul şi obiectivele proiectului prin afișe și fluturași ; 

100% 

 

3. 

 

Ateliere 

 

CONSTRUIEŞTE ÎN ECHIPĂ 

• dezvoltarea competențelor și ablilităților fiecărui elev 

implicat pentru a-și stabili, urmări și realiza direcțiile 

de dezvoltare profesională și obiectivele de carieră 

într-o manieră realistă, aplicabilă în baza unui plan 

individual de de acțiune; 

 

 

 

 

99,25% 

 

COMUNICĂ EFICIENT 

• dezvoltarea personală prin dobândirea de informații 

privind tehnici de căutare a unui loc de muncă și 

folosirea instrumentelor de lucru ( scrisoare de 

intenție, C.V., pregătirea pentru prezentarea la 

interviu, însușiirea de informații privind legislația 

muncii, drepturile și obligațiile angajaților); 

 

 

 

 

 

 

 

100% 



 

PRIVEŞTE SPRE VIITOR 

• stabilirea intențiilor de dezvoltare profesională și 

personală a fiecăruia dintre elevii implicați în proiect 

 

 

98,25% 

• identificarea obiectivelor de carieră propuse și 

stabilirea unui raport corect între acestea și cererea de 

pe piața muncii; 

 

 

98,25% 

 

 

 4. 

 

 

 

 

Masă rotundă 

• stabilirea intențiilor de dezvoltare profesională și 

personală a fiecăruia dintre elevii implicați în proiect; 

 

 

97,25% 

•  formarea de atitudini şi comportamente responsabile 

cu privire la formarea profesională și învățarea 

continuă; 

 

 

 

99,25% 

 

5.                                                                                                                                               

 

Diseminare de 

informații 

• distribuirea de pliante cu informații privind 

oportunitățile de studii și admiterea la diferite instituții 

de învățământ superior;  

 

 

 

100% 

    

• - îndrumarea elevilor în accesarea și valorificarea 

surselor oficiale de informații privind oferta de 

școlarizare din învățământul universitar și cerere de pe 

piața muncii; 

                                                                                                                                    

 

 

99,25% 

 

6. 

 

 Evaluarea      

proiectului 

• stabilirea eficienței activităților desfășurate și a 

metode de îmbunătățire a acestora; 

 

100% 

  

TOTAL 

  

99,4% 

 



 

IX. CONTINUITATE 

 

 Proiectul ZILELE CARIEREI a luat naştere în 2016 când s-a desfăşurat prima ediţie-pilot a 

acestuia. Ca urmare a succesului înregistrat din punct de vedere al numărului mare de elevi 

participanţi, şi ca urmare a solicitării Consiliului Elevilor proiectul a fost reluat şi anul acesta sub 

o formă îmbunătăţită.  

 Elevii îşi manifestă în permanenţă lipsa de perspective cu privire la viitorul profesional, 

iar acest aspect riscă să le reducă şansele de reuşită profesională şi personală.  

Prin urmare  atât participanţii cât şi conducerea şcolii consideră utilă o continuare a 

programului prin derularea acestuia pe durata întregului an şcolar prin formarea de Job-Cluburi 

unde elevii organizatori, care au fost iniţiaţi în tehnici de cosiliere şi orientare profesională, cu 

îndrumarea profesorilor şi a colaboratorilor să desfăşoare activităţi specifice care să amplifice 

rezultatele positive ale proiectului. 

De asemenea, invitaţii la Masa Rotundă, o parte din ei fiind chiar părinţi ai elevilor 

Liceului Borşa. s-au declarat mai mult decât mulţumiţi de faptul că li s-a oferit şansa să 

contribuie, în colaborare cu şcoala, la formarea tineretului local, propunând extinderea acestuia 

printr-un program de Job Shadowing. 

 

 

X. MOTIVAŢIA PROPUNERII ACTIVITĂŢII 

 

In România se simte tot mai acut nevoia de orientare spre alegerea carierei si a insertiei socio-

profesionale a viitorilor absolventi de liceu,in conformitate cu standardele europene. Piata muncii nu 

mai inseamna pentru tinerii romani doar Romania si mai ales nu mai inseamna doar anumite meserii si 

profesii practicate pana de curand. Se pune astfel problema educatiei tinerilor intr-un mod adecvat, care 

sa le ofere egalitate de sanse cu toti tinerii europeni.  

De altfel, conform datelor Oficiului European de Statistică - Eurostat, şomajul în rândul tinerilor 

români era, la sfarşitul anului 2016,  de 21,7%, peste media europeană de 20,3%. 

Avand in vedere criza incadrarii pe piata de munca a tinerilor din Europa, daca tendintele 

actuale nu sunt inversate rapid, nivelurile actuale ale somajului in randul tinerilor risca sa deterioreze 



perspectivele de angajare pe termen mai lung ale acestora, cu implicatii grave asupra cresterii 

economice si asupra coeziunii sociale in viitor. 

Piata muncii in Romania este influentata de sistemul economico-social,de cel politic dar si de 

mediul ambiant,de aceea cererea si oferta pe piata muncii au adesea tendinte diferite. 

În contextul acestor schimbări majore a ultimelor decenii,  şcoala are sarcina de a pregăti omul 

ca element activ al vieţii sociale ca forţă de muncă şi subiect al relaţiilor sociale. Succesul în educație, 

excelența în școală devin o provocare tot mai mare în convertirea acestor cunoștințe în abilități 

vandabile, care pot fi valorificate pe piața muncii.  

În acelaşi timp, această instabilitate tot mai pronunţată a economiei în general şi a pieţei muncii 

face ca discrepanţa dintre succesul şcolar şi succesul profesional să fie tot mai accentuată şi astfel tinerii 

absolvenţi să fie tot mai puţin motivaţi în a obţine rezultate şi performanţe. 

Acest aspect este mult mai accentuat în zonele aflate încă într-o stare de “tranziţie”, cum sunt 

fostele localităţi miniere, unde tinerii nu nu mai găsesc modele şi motivaţie pentru succes. 

Oraşul Borşa este un astfel de exemplu. Comunitatea se confruntă cu dificultăţi majore date de 

trecerea de la profilul predominant minier, industrial, la profilul orientat spre turism.  

Perioada de după 1989 a fost una deosebit de dificilă, populaţia confruntându-se cu pierderea 

masivă a locurilor de muncă şi cu necesitatea de recalificare profesională provocate de închiderea 

Intreprinderii Miniere Baia-Borşa. Acest eveniment a dus la o prăbuşire a economiei locale generând un 

fenomen masiv de migraţie a populaţiei. 

Impactul unui astfel de fenomen este de lungă durată, astfel că Borșa, după 25 de ani, încă 

resimte efectele negative ale acetuia, care s-au amplificat în timp.  

Pe fondul migației accentuate care face dificilă colaborarea dintre școală și familie și a unei 

degradări culturale generalizate,  motivația pentru învățare este tot mai scăzută.  

O consecință gravă este aceea că elevii nu mai privesc școala ca fiind calea spre succes. Privați 

de modele ei își îndreaptă atenția spre pseudo-valorile promovate de mass-media și lipsiți de 

îndrumarea corespunzătoare renunță la cultura și valorle clasice.  

Astfel, cea mai vizibilă urmare este scăderea ratei de promovabilitate a Examenului de 

Bacalaureat, care a înregistrat, în 2016 o valoare de doar 28,26%.  

Lipsiți de motivație elevii renunță să mai muncească pentru formarea lor profesionala, iar 

incapacitatea de a promova Examenul de Bacalaureat nu face decât să le reducă șansele de a se integra 

cu succes în societate.  

Un astfel de model, dacă este perpetuat, pe termen lung va avea efecte catastrofale asupra 

dezvoltării sociale și economice ale comunității locale și nu numai. 



În acest context, proiectul ”Zilele Carierei” a fost demarat în primul rând pentru a-i pune pe elevi 

în contact cu posibile modele de succes profesional și personal care apoi să îi motiveze în obținerea de 

rezultate școlare care să le permită să urmeze o carieră precum cea a persoanei pe care au ales-o drept 

model. 

În același timp proiectul i-a ajutat pe elevi sa-si cunoasca posibilitatile reale si sa le raporteze la 

cerintele profilului facultatii pe care vor sa o urmeze in continuare, cat si la solicitarile profesionale 

pentru care urmeaza sa se pregateasca.  

Asumptia care sta la baza este ca educatia pentru cariera poate sa ii ajute pe elevi sa treaca mai 

usor din mediul scolii in campul muncii. Cu alte cuvinte, educatia devine un mecanism mult mai eficient, 

depasind statutul de pregatire a elevilor pentru universitate (scoala de dragul scolii). 

În cadrul evenimentului participanţii au avut ocazia de a afla care sunt skill-urile viitorului, în 

contextul în care piaţa muncii şi lumea în general este într-o continuă schimbare şi 

transformare. Această dinamică a societăţii, dominată de tehnologii în curs de dezvoltare, determină 

nevoia acumulării de către elevi a cât mai multe cunoştinţe şi abilităţi care să le permită adaptarea pe 

piaţa muncii. 

In cadrul mai larg al Strategiei europene pentru cresterea economica si crearea de locuri de 

munca, a-i ajuta pe tineri sa intre si sa ramana pe piata muncii, precum si sa dobandeasca si sa-si 

dezvolte competentele care le vor permite sa acceada la un loc de munca reprezinta, prin urmare, o 

prioritate absoluta pentru Uniunea Europeana, pentru România, pentru fiecare counitate locală și 

pentru fiecare membru responsabil al societății. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. MĂRTURII 

 

“Astăzi ne-am bucurat şi entuziasmat împreună cu elevii  pe tema 

carierei lor. Am regrete, ca orice adult, pentru că la vârsta lor nu eram astfel 

orientată în carieră. Totuşi, dacă s-ar fi întâmplat, poate nu mai scriam aceste 

rânduri acum. Participarea la activitate a însemnat inspiraţie, selecţie, dăruire 

şi frumos. Ne-am îmbogăţit fondul cognitiv, dar şi emoţional, marcând o zi  cu 

adevărat alfel!” 

  Hazotă Sara Maria –Manager Reiffeisen Bank 

 

 

 

„Aş repeta cu drag această experienţă extraordinară, an de an, dar nu-mi 

permit să repet clasa a XI-a”   

Basmaschi Ovidiu XI C 

 

 

 

 

“Astăzi am reuşit să-mi definitivez „imaginea panoramică” asupra 

viitorului meu. Consider că acest lucru este unul dintre cele mai 

importante aspecte la momentul actual”  

Anca Mihalyi –Preşedinte Consiliul Elevilor 

 

„Mi- a plăcut această activitate fiindcă am putut să ne exprimăm liber. Am 

învăţat lucruri noi, dar mai ales am cunoscut persoane noi. Le mulţumesc 

tuturor!”  

Tomiaga Simion-elev XI A  

 



„Prin jocurile şi activităţile propuse astăzi am înţeles, o dată în plus, că pentru a 

ajunge ajunge acolo unde ne dorim e nevoie de muncă şi perseverenţă”  

Şteţco Paula XI C 

 

 
 

 

„Participând la activităţile din această săptămână am înţeles că munca fără 

pasiune şi dăruire lasă pustiu sufletul”.  

Cotosz Angelica XI B  
 

 
 

 

 

 

 

 

„Prin aceste activităţi, am realizat mult mai bine ce însemnă profesiile 

pentru care ne pregătim. Am participat cu plăcere şi am învăţat foarte 

multe lucruri”. 

 Horj Beniamin XI D 

 

 

 

 

„Văzând viitorul prin ochii absolventului descopăr că succesul în viitoarea 

carieră înseamnă multă muncă secondată de pasiune şi dăruire”.  

Timiş Cătălin – absolvent Liceul Borşa- Masterand Drept 
 

 

”Am urmărit etapele concepției și punerii în aplicare ale  acestui proiect încă de la 

discutarea lui în Consiliul de administrație al școlii. Mi s-a părut prea mult pentru o 

perioadă relativ scurtă, dar după derularea activităților, am realizat că totul s-a 

petrecut simplu, dar cu consecințe pe termen lung pentru copiiii noștri, care au 

învățat foarte multe lucruri, fără senzația de efort suplimentar.” 

 Director  Prof. Şteţco Ştefan 

 



 

 

 

 

 

 


