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PLAN DE ȘCOLARIZARE 

2012-2013

LICEU – FILIERĂ TEHNOLOGICĂ

Clasa a IX-a, Curs de zi

Profilul Domeniul pregătirii de bază Număr clase/ 
elevi 

Resurse naturale și 
protecția mediului 

Protecția mediului 3 clase/84 locuri 

Resurse naturale și 
protecția mediului 

Industrie alimentară 2 clase/56 locuri 

Tehnic Chimie industrială 1 clasă/28 locuri 

Tehnic Electronică automatizări 2 clase/56 locuri 

Tehnic Mecanică 1 clasă/28 locuri 
Tehnic Construcții, instalații și lucrări publice 1 clasă/28 locuri 

Tehnic Industrie textilă și pielărie 1 clasă/28 locuri 
 

Clasa a IX-a, frecvenţă redusă

Profilul Domeniul pregătirii de bază Număr clase/ 
elevi 

Teoretic /  
Umanist 

Ştiințe sociale 1 clasă/ 
28 locuri 

 



ŞCOALĂ PROFESIONALĂ Clasa a X-a,  zi

Profilul Domeniul Calificarea profesională Număr 
clase/ 
elevi 

Tehnic Mecanică Sudor 1 clasă/ 
28 locuri 

 

LICEU - RUTA PROGRESIVĂ, Clasa a XII-a, Curs seral

Profilul Domeniul 
pregătirii 
de bază 

Calificarea profesională Număr 
clase/ 
elevi 

Resurse naturale și 
protecția mediului 

Industrie 
alimentară 

Tehnician în industria alimentară 1 clasă/ 
28 locuri 

Servicii Turism și 
alimentație 

Tehnician în gastronomie 1 clasă/ 
28 locuri 

 

ŞCOALĂ POSTLICEALĂ

Anul I, Curs de zi, Nivel 3 avansat, cu finanțare de la buget
Profilul Domeniul Calificarea profesională Număr 

clase/ elevi 

Resurse naturale și 
protecția mediului 

Industrie alimentară Tehnician controlul calității produselor 
agroalimentare 

1 clasă/ 
30 locuri 

Tehnic Construcții, instalații 
și lucrări publice 

Tehnician devize și măsurători în 
construcții 

1 clasă/ 
30 locuri 

 



La COLEGIUL TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU”,

pregătirea în specialitate a elevilor se desfăşoară în

laboratoare şi atelierere specializate pentru

domeniile:

•Analiza factorilor de mediu

•Industrie alimentară

•Analize fizico-chimice

•Telecomunicaţii

•Electromecanic şi automatizări

•Mecanic

•Industrie textilă

•Internet şi comunicaţii multimedia



Atelier textil



Laborator analize industrie 

alimentară



Laborator analiza factorilor de 

mediu



Laborator analiza factorilor de 

mediu



Sală de clasă



Laborator informatică



Laborator panificaţie şi 

gastronomie



Laboratoare fizică şi 

multimedia



Laborator chimie industrială



Ateliere mecanice şi electro



Cantină şi cămine



Colegiul Tehnic “Gheorghe Cartianu” a primit în 2010 

distincţia de  ŞCOALĂ EUROPEANĂ, pentru 

activitatea susţinută de promovare a valorilor 

europene



PROIECTE EUROPENE IMPLEMENTATE 

LA COLEGIUL TEHNIC “GHEORGHE 

CARTIANU”

•• PHARE TVET RO 01.08.01PHARE TVET RO 01.08.01

•• PHARE 2005.017.553.04.02PHARE 2005.017.553.04.02

•• ECOECO--ŞCOALAŞCOALA

•• centru acreditat pentru testare centru acreditat pentru testare ECDLECDL

•• CISCO SYSTEMSCISCO SYSTEMS

•• centru formare adulţicentru formare adulţi



Programul 

european

ECO-ŞCOALA



Programul european  ECO-ŞCOALA



Centrul testare ECDL

Colegiul nostru este acreditat din anul 

2006 în vederea obţinerii permiselor 

ECDL Start şi ECDL Complete



Centru CISCO
Colegiul Tehnic “Gheorgha Cartianu” este autorizat 

CISCO din anul 2009. 

83 de elevi au obţinând diploma internaţională 

CISCO.



Centru formare adulţi

Colegiul Tehnic “Gheorghe Cartianu”  realizează 

formarea adulţilor în următoarele  calificări:

- Tehnician tehnică de calcul

-Tehnician Designer vestiementar

- Lucrător  maşini cu comandă numerică

- Lucrător în structuri metalice şi echipamente 

tehnologice

- Lucrător în construcţii

- Operator introducere, validare şi prelucrare date

- Sudor





 
  

  

  

UNIUNEA EUROPEANĂ 
 
 

 
GUVERNUL ROMANIEI 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI 
ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 

AMPOSDRU 

Fondul Social European 
POSDRU 2007-2013 

 

 
Instrumente Structurale 

2007-2013 
 
 

 

 
Centrul Naţional de 

Dezvoltare a Învăţământului 
Profesional şi Tehnic 

 
 
 

COLEGIUL TEHNIC  
GHEORGHE CARTIANU 

 
 

ŞCOALĂ ÎN PRODUCŢIE 
 

 

Investeşte în oameni! 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Sectorial pentru 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

 

 

Parteneri: SCSC FerominvestFerominvest SRL,SRL, SCSC S&BS&B CompComp SRLSRL

Finanţare: FondulFondul SocialSocial EuropeanEuropean prinprin ProgramulProgramul OperaţionalOperaţional SectorialSectorial

pentrupentru DezvoltareaDezvoltarea ResurselorResurselor UmaneUmane –– POSPOS DRUDRU 20072007--20132013

ObiectivObiectiv:: îmbunătăţirea formării viitorilor lucrători în cadrul practicii comasate

la agentul economic, prin adaptarea activităţilor de învăţare la competenţele

vizate de agentul economic



“Şcoală în producţie”

ELEVI ÎN STAGII DE PREGĂTIRE PRACTICĂ LA 

AGENŢII ECONOMICI PARTENERI ÎN PROIECT



Certificare ECDL şi formare continuă 

în judeţul Neamţ
Proiect POSDRU/19/1.3/G/34332

Proiectul a fost realizat în parteneriat cu SC MaxxComputers

SRL şi SC Sirca SA, fiind finanţat din Fondul Social European prin

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor

Umane – POS DRU 2007-2013 având ca scop instruirea personalului din

educaţie (cadre didactice, formatori, mentori, personal didactic auxiliar) prin

activităţi de instruire:

 Cursuri de pregătire în vederea susţinerii şi certificării ECDL

(European Computer Driver Licence)

 Sesiuni de formare care au ca temă egalitatea de gen, egalitatea de

şanse, nediscriminarea şi respectarea diversităţii, dezvoltarea durabilă,

protecţia mediului, sănătatea şi securitatea în muncă.



Certificare ECDL şi formare 

continuă în judeţul Neamţ



“A.L.I.C.E. – Adult Learning in Cultural Event”

Obiectiv principal :

Formarea de competente lingvistice, sociale, culturale şi 

de utilizare a TIC la adulți .
Grup țintă 

80 de adulți care au participat la evenimente culturale. 

Dintre aceștia au participat la mobilitate adulții care au 

participat la organizarea si promovarea unor 

activități/evenimente culturale 



“A.L.I.C.E. – Adult Learning in Cultural 

Event”



Proiectul Leonardo VETPRO pentru 

instruirea profesorilor pe mașini CNC          

2011-2012 

• Obiectiv principal : Formarea la nivel european a 

profesorilor de la profilul Mașini Unelte cu comanda 

Numerica si facilitarea accesului acestora pe piața muncii.

• Grup țintă 3 profesori care predau discipline tehnice in 

Colegiul Cartianu , 2 ingineri si un maistru instructor. 

Criteriu de selecție : specializare in domeniul Mecanica –

Mașini cu comanda numerica.



Proiectul Leonardo IVT pentru 

instruirea elevilor pe mașini CNC

2011-2012

• Obiectiv principal : Formarea la nivel european a elevilor 

de la profilul Mașini Unelte cu comanda Numerica si 

facilitarea accesului acestora pe piața muncii.

• Grup țintă: 14 elevi in clasa a XIII-a la profilul Operator pe 

mașini unelte cu comanda numerica 

• Criteriu de selecție : sa participe la orele de pregătire 

pedagogica ,lingvistica si cultural care s-au desfășurat in 

afara programului obligatoriu.



Proiectul Leonardo IVT pentru 

instruirea elevilor pe mașini CNC



Proiectul Grundtvig School Med 

2012-2013

• Obiectiv principal: Combaterea conflictelor şi a violenţei 

școlare, realizarea unor manuale de mediere şi prevenire a 

conflictelor atât pentru profesori cât şi pentru părinți

• Grup țintă: 6-10 profesori şi 40 de părinți care fac eforturi 

pentru creșterea nivelului de comunicare din școală, pentru 

combaterea conflictelor şi a violenţei .

• Criteriu de selecție participanți la mobilităţi: profesori 

care au desfășurat proiecte educaționale pentru prevenirea 

conflictelor educarea împotriva violentei si creșterea 

comunicării si cooperării intre elevi , elevi-comunitate , 

elevi-profesori.



Proiectul Grundtvig School Med 

2012-2013



Proiectul Leonardo PLM 

”Communcation Skills for teachers 

& adult aeducators”  2012-2013

• Obiectiv principal: combaterea abandonului școlar şi 

facilitarea inserției sociale prin formarea profesorilor în 

utilizarea ENEAGRAM şi NLP în planificarea şi desfășurarea 

orelor.

• Grup țintă :

• 8 profesori care fac eforturi pentru integrarea elevilor cu CES 

dar şi pentru stimularea învăţării la elevii supradotați şi pentru 

combaterea abandonului școlar.



CONCURSUL  NAŢIONAL  DE  REFERATE  ŞI  COMUNICĂRI  

ŞTIINŢIFICE ,, ŞTEFAN  PROCOPIU ”



Ansamblul folcloric 

“Toporaşul”



Îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării 

profesionale prin reţele parteneriale
POSDRU/85/1.1/S/57551

OBIECTIVELE PROIECTULUI

• Obiectiv general:

Îmbunătăţirea sistemului de educaţie şi formare profesională iniţială, 

prin dezvoltarea de instrumente şi metodologii pentru implementarea 

Cadrului Comun European de Referinţă pentru Asigurarea Calităţii în 

formare profesională în învăţământul profesional și tehnic (IPT), 

utilizând reţele parteneriale între școli

• Obiective specifice: 

1. Dezvoltarea cadrului operaţional pentru implementarea Cadrului 

Comun European de Referinţă pentru Asigurarea Calităţii în formare 

profesională n IPT 

2. Dezvoltarea reţelelor parteneriale între școli 

3. Formarea actorilor cheie implicați în asigurarea calităţii în IPT






