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Săptămâna Meseriilor - 8 -12 martie 2021 

 

Nr. 
Crt. 

Unitatea 
școlară 

Denumirea 
activității 

Scurtă descriere a activității Mod de 
desfășura

re 

Parteneri Data 
 
 

Tipul de 
participanți 

(elevi, părinți, 
operatori 

economici, 
autorități 
publice) 

1. Colegiul 
Tehnic 
"Aurel 
Vlaicu"  
Baia Mare 

 
 
”Meseria – brățară 
de aur” 

Concurs-Quiz de cultură 
generală tehnică  

 
 
On-line 

 
Școala Gimnazială 
"Lucian Blaga" Fărcașa 
 

 
 
08.03.2021 

Elevi de la  
Colegiul Tehnic 
"Aurel Vlaicu" și 
Școala 
Gimnazială 
"Lucian Blaga" 
Fărcașa 

2. Colegiul 
Tehnic 
"Aurel 
Vlaicu"  
Baia Mare 

”Liceul nostru se 
prezintă” 

Activităţile desfăşurate (filme 
de prezentare a liceului, a 
calificării de Electromecanic 
UICEIA, distribuirea de pliante în 
format electronic cu 
specializările existente în oferta 
educațională, etc) urmăresc 
cunoaşterea, de către elevii de 
la gimnaziu, a specializărilor pe 
care planul de şcolarizare al 
liceului le cuprinde, a bazei  
materiale de care dispune 
şcoala, a proiectelor și 
activităților în care școala este 
implicată 

On-line Scoala Gimnazială "Dr. 
V. Babeș" Baia Mare, 
Școala Gimnazială 
"Al.Ioan Cuza" Baia 
Mare, Școala 
Gimnazială Nr.18 Baia 
Mare, 
Școala generală “Ion 
Luca Caragiale” Baia 
Mare, Școala 
Gimnazială 
„Alexandru Ivasiuc” 

09 - 12.03. 
2021 
 
 

Elevi de la școli 
gimnaziale, 
diriginți, 
profesori 

3. Colegiul 
Tehnic 
"Aurel 

”Știu să-mi aleg 
meseria!”  
 

Activitate de orientare 
profesională, la care  
invitații (angajați din 

On-line Aramis Invest SRL 
S.C. Ramira S.A 
Diany Com SRL 

10.03. 2021 Elevi și foști elevi, 
profesori, 
angajați din 



Vlaicu"  
Baia Mare 

intreprinderi, foști elevi ai 
liceului) le vor împărtăşi elevilor 
de la clasele profesionale 
aspecte din experiența și 
parcursul lor profesional, 
competenţele acumulate, 
posibilitatea reală de a evolua, 
standardele lor de muncă şi 
valorile care îi reprezintă. 

intreprinderi 

4. Colegiul 
Tehnic 
"Aurel 
Vlaicu"  
Baia Mare 

Evoluția 
tehnologiei – 
pasul către viitor 

Seminar interactiv cu 
prezentarea unor noutăți din 
domeniul tehnologiei. 
Activitatea se adresează atât 
elevilor cât şi profesorilor 
pasionaţi de tehnologie care 
identifică noutăţile tehnologice 
în continuă evoluţie în cadrul 
societăţii. 

On-line Școala Gimnazială 
Recea 

11.03.2021 Elevi, 
profesori de la  
Colegiul Tehnic 
"Aurel Vlaicu" 
Baia Mare 
și Școala 
Gimnazială Recea 
 

5. Colegiul 
Tehnic 
"Aurel 
Vlaicu"  
Baia Mare 

Caravana 
meseriilor. 
Tranziția de la 
școală la piața 
muncii 

Vizită virtuală la agenții 
economici parteneri, urmată de 
o dezbatere pe tema adaptării 
învățământului profesional și 
tehnic la cerințele  pieței 
muncii, care este într-o 
permanentă evoluție și 
colaborarea permanentă cu 
agenții economici locali prin 
parteneriate, stagii de pregătire 
practică pentru facilitarea 
integrării pe piața muncii a 
absolvenților noștri. 

On-line Agenți economici 
locali: Aramis, Ramira 
SA, Electrosistem SA, 
Diany Com SRL, 
Margex Equipment 
Autorități locale 

12.03.2021 Elevi  și profesori 
ai Colegiului 
Tehnic "Aurel 
Vlaicu" 
Agenți economici 
Părinți și elevi de 
clasele a 8-a 
Autorități locale 
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