
ACTIVITĂŢI ÎN PARTENERIAT 

ANUL ŞCOLAR 2014-2015 

Organizaţia 

parteneră 
Activitate Cine 

Contribuţia 

serviciilor 

psihopedagogice 

 

Când 

Rezultate 

evaluate/aşteptate 

Centrul Judeţean 

de Asistenţă 

Psihopedagogică 

- Elaborarea şi aplicarea 

testelor de orientare şi a 

testelor de aptitudini pentru 

elevii din ÎPT şi clasa a 

VIII-a 

- Consilierea individuală a 

elevilor cu nevoi speciale 

- Elaborarea  materialelor 

informative necesare 

cadrelor didactice 

Consilier psiho-pedagog Mediere 

Cooperare 

Consiliere 

Când este 

cazul 

Scăderea ratei abandonului 

şcolar şi îmbunătăţirea 

rezultatelor obţinute de către 

elevi 

Comitetul 

Reprezentativ al 

Părinţilor 

- Participarea la activităţile 

derulate de unitatea şcolară 

privind combaterea 

abandonului şcolar 

- Contribuţii la 

îmbunătăţirea bazei 

materiale 

Marinela Berciu 

Președinte CRP 

Consiliere 

Mediere 

Când este 

cazul 

Scăderea cazurilor de 

abandon şcolar şi a 

numărului de absenţe 

nemotivate 

Dezvoltarea bazei materiale 

Fundaţia pentru 

Tineret Dolj 

Organizarea târgului  ofertei 

locurilor de muncă şi a 

ofertelor educaţionale 

Consilier programe și 

proiecte  

Coordonare 

Moderare 

Mediere 

Mai  2015 Creşterea numarului de 

absolvenţi care se încadrează 

pe piaţa muncii 

 

Direcţia de 

Sănătate Publică 

Identificarea elevilor cu 

probleme de sănătate şi 

sprijinirea acestora 

Personal cabinet medical 

școlar 

Colaborare Permanent Scăderea numărului de 

absenţe pe motive medicale 

 

Primăria 

Municipiului 

Acordarea de sprijin pentru 

elevii cu probleme sociale 

Reprezentant 

Primaria Craiova 

Colaborare  

Mediere 

Când este 

cazul 

Scăderea ratei abandonului 

şcolar 



Organizaţia 

parteneră 
Activitate Cine 

Contribuţia 

serviciilor 

psihopedagogice 

 

Când 

Rezultate 

evaluate/aşteptate 

Craiova Asigurarea condiţiilor 

optime pentru derularea 

procesului instructiv-educ. 

 Condiţii de siguranţă fizică 

pentru elevi 

Şcolile si liceele 

din judeţul Dolj 

Elaborarea de strategii 

comune pentru reducerea 

abandonului şcolar  

Consilier programe și 

proiecte 

Colaborare 

Mediere 

Moderare 

 Scăderea numărului de 

absenţe nemotivate şi a 

cazurilor de abandon şcolar 

 

Direcţia de 

Tineret şi 

Sport,CSS 

Universitatea 

Organizarea de competiţii 

sportive şi excursii 

educative 

Profesori educație fizică Colaborare 

 

Când este 

cazul 

Tineri dezvoltaţi armonios 

Agenţia 

Judeţeană pentru 

Ocupare şi 

Formare 

Profesională 

 

Organizarea Târgului ofertei 

locurilor de muncă 

Informarea şcolii privind  

evoluţia pieţei forţei de 

muncă 

Responsabili comisii 

metodice tehnice 

 

Mediere Mai  2015 Creşterea numărului de 

absolvenţi angajaţi în 

concordanţă cu calificarea lor 

profesională 

S.C. FORD 

ROMÂNIA S.A 

Instruire practică pentru 

domeniul mecanică 

Cârstea Viorica Identificarea 

abilităţilor cerute 

de fiecare loc de 

muncă 

Pe tot 

parcursul 

anului şcolar 

Competenţele dobândite de 

către absolvenţi sunt în 

concordanţă cu cele cerute de 

angajatori 

 

S.C. AUTEC-

AUTOTECHNI

K S.R.L.-

CONCESIONA

R SKODA 

Instruire practică pentru 

domeniul mecanică auto 

Raicea Cătălin Identificarea 

abilităţilor cerute 

de fiecare loc de 

muncă 

Pe tot 

parcursul 

anului şcolar 

Competenţele dobândite de 

către absolvenţi sunt în 

concordanţă cu cele cerute de 

angajatori 

 



Organizaţia 

parteneră 
Activitate Cine 

Contribuţia 

serviciilor 

psihopedagogice 

 

Când 

Rezultate 

evaluate/aşteptate 

S.C. SIMODE-

IMPEX SRL-

CONCESIONA

R PEUGEOT 

Instruire practică pentru 

domeniul mecanică auto 

Raicea Cătălin Identificarea 

abilităţilor cerute 

de fiecare loc de 

muncă 

Pe tot 

parcursul 

anului şcolar 

Competenţele dobândite de 

către absolvenţi sunt în 

concordanţă cu cele cerute de 

angajatori 

 

SC AUTOZON 

SRL 

Instruire practică pentru 

domeniul mecanică auto 

Raicea Cătălin Identificarea 

abilităţilor cerute 

de fiecare loc de 

muncă 

Pe tot 

parcursul 

anului şcolar 

Competenţele dobândite de 

către absolvenţi sunt în 

concordanţă cu cele cerute de 

angajatori 

SC POPECI 

U.G. SA 

Instruire practică pentru 

domeniul mecanică 

 

Cârstea Viorica Identificarea 

abilităţilor cerute 

de fiecare loc de 

muncă 

Pe tot 

parcursul 

anului şcolar 

Competenţele dobândite de 

către absolvenţi sunt în 

concordanţă cu cele cerute de 

angajatori 

 

SC DICO 

ROMÂNIA SRL 

Instruire practică pentru 

domeniul mecanică 

 

Cârstea Viorica Identificarea 

abilităţilor cerute 

de fiecare loc de 

muncă 

Pe tot 

parcursul 

anului şcolar 

Competenţele dobândite de 

către absolvenţi sunt în 

concordanţă cu cele cerute de 

angajatori 

S.C. SITCO 

SERVICE 

S.R.L. 

Instruire practică pentru 

domeniul electric 

 

Moraru Adriana 

Dan Maria 

Identificarea 

abilităţilor cerute 

de fiecare loc de 

muncă 

Pe tot 

parcursul 

anului şcolar 

Competenţele dobândite de 

către absolvenţi sunt în 

concordanţă cu cele cerute de 

angajatori 

S.C.CUMMINS 

GENERATOR 

TECHNOLOGI

ES S.A 

Instruire practică pentru 

domeniul electric 

 

Moraru Adriana 

 

Identificarea 

abilităţilor cerute 

de fiecare loc de 

muncă 

Pe tot 

parcursul 

anului şcolar 

Competenţele dobândite de 

către absolvenţi sunt în 

concordanţă cu cele cerute de 

angajatori 



Organizaţia 

parteneră 
Activitate Cine 

Contribuţia 

serviciilor 

psihopedagogice 

 

Când 

Rezultate 

evaluate/aşteptate 

ISU OLTENIA  Instruire privind normele de 

prevenire si stingerea 

incendiilor 

Raicea Cătălin Colaborare 

Mediere 

Moderare 

Pe tot 

parcursul 

anului  

 

Instruirea elevilor 

Prevenirea si stingerea 

incendiilor 

 


