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INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ALBA – își desfășoară
întreaga sa activitate pe baza Legii învățământului, a Statutului
personalului didactic, a hotărârilor și ordonanțelor emise de
Guvernul României, a tuturor actelor normative ce decurg din
conținutul Legii Învățământului, precum și a ordinelor, a
precizărilor elaborate de Ministerul Educației Naționale și
acționează pentru realizarea obiectivelor educaționale
prevăzute de Legea învățământului în domeniul învățământului
preuniversitar.
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VIZIUNEA INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN ALBA
Inspectoratul Școlar Județean Alba dorește asigurarea performării în educaţie
printr-un demers dinamic ce presupune implicare şi asumare, bazat pe servicii
educaţionale de calitate pentru formarea unei generații competitive pe piața
națională și europeană a muncii.

MISIUNEA INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN ALBA
Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba este o instituţie publică, care asigură
activităţi de îndrumare, coordonare şi control la cele mai înalte standarde
profesionale pentru instituţiile de educaţie şi formare profesională, cu scopul de
a contribui la modernizarea și optimizarea calităţii învățământului, oferind
beneficiarilor de învățare pe tot parcursul vieții, dobândirea de competențe
cheie diversificate, în școli rurale și urbane moderne, pentru consolidarea
procesului și pentru o bună incluziune socială, respectând principiul egalității de
șanse și de dezvoltare a unei societăți bazate pe cunoaștere, în actualul context
european.
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La nivelul județului ALBA, funcționează 131 de unități de
învățământ preuniversitar de stat și 12 unități de învățământ
preuniversitar particular, cu personalitate juridică, în care
sunt cuprinși un număr de 51.379 copii și elevi distribuiți pe
toate ciclurile de învățământ: preșcolar, primar, gimnazial,
liceal și postliceal.

Un rol important în pregătirea elevilor pentru nevoile
solicitate pe piața muncii îl are învățământul profesional și
tehnic. În cadrul învățământului profesional funcționează 78,5
clase cu un număr de 1666 elevi, în învățământul profesional
dual 6,5 clase cu 165 de elevi iar în învățământul liceal tehnic
127 de clase cu 3138 de elevi.
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Unul dintre obiectivele specifice care derivă din țintele
strategice ale Inspectoratului Școlar Județean Alba, este și
“îmbunătățirea competențelor de elaborare și
implementare a proiectelor cu finanțare europeană”, în
acest sens Inspectoratul Școlar Județean Alba depune toate
eforturile necesare pentru realizarea, susținerea și
promovarea tuturor proiectelor cu finanțare europeană.
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PROIECTELE IMPLEMENTATE DE INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ALBA ÎN CALITATE DE 
BENEFICIAR ȘI PARTENER ÎNCEPÂND CU ANUL 2012 

1.Titlul proiectului: ,,Stagii de pregătire practică-elevi mai bine pregătiți pentru piața muncii!,,
Calitate avută de ISJ: BENEFICIAR

Perioadă implementare: 01.07.2010 - 30.06.2012

Valoare totală proiect: 3,319,439.50 lei

Grup țintă: 396 elevi din ÎPT

Rezultate obținute: 4 baze de date cu agenții economici de profil din cele 4 județe/ funcționale; 1
parteneriat activ și eficient extins la nivelul a 4 judete dezvoltat pentru desfasurarea stagiilor de pregatire
practică; 1 protocol de colaborare încheiat; 2 tipuri de fișe de observare elaborate/performante
(1/calificare); 2 tipuri caiete de practică elaborate/performante (1/calificare); 1 Ghid de practică elaborat;
500 de ghiduri de practică distribuite; 22 persoane din întreprinderi cu atributii de tutori formați; 4
seminarii cu privire la oportunitățile de efectuare a stagiilor de pregătire practică desfășurate (1 seminar/
județ de implementare); 396 participanți la seminarii în cele 4 județe; 396 persoane conștientizate; 12
seminarii desfășurate (3 seminarii/judet de implementare); 1600 pliante (pentru cele 3 campanii) cu
temele specificate la descrierea activităților proiectului elaborate/distribuite în cele 4 județe; 1600 broșuri
(pentru cele 3 campanii) cu temele specificate la descrierea activităților proiectului elaborate/distribuite în
cele 4 județe; 150 (pentru cele 3 campanii) cu temele specificate la descrierea activităților proiectului
tipărite și lipite în cele 4 județe; 396 participanți la fiecare seminar în cele 4 județe; 396 de persoane
conștientizate/informate, etc.
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2.Titlu proiect: ,,Dezvoltarea emoțională și socială armonioasă a copiilor preșcolari care
provin din medii dezavantajate în scopul prevenirii fenomenului de părăsire timpurie a
școlii,,
Calitatea avută de ISJ: PARTENER
Perioadă implementare: 01/08/2010- 01/08/2013
Valoare totală proiect: 3,220,035.00 lei
Grup țintă: 2500 de copii din învățământul preșcolar și 20 de consilieri în domeniul sănătății mentale a copilului;
Rezultate obținute:
- 2500 de copii preșcolari sprijiniți în programul de prevenție a părăsirii timpurii a școlii;
- 250 de educatori implicați în program;
- 2500 de părinți implicați în program;
- 30 de directori de grădinițe implicați în proiect;
- 250 preșcolari și 250 de părinți ai acestora cărora li s-a acordat intervenție de specialitate;
- 10 lucrări științifice (prezentate sau publicate);
- Realizarea unei conferințe nationale de diseminare de bune practici și publicații;
- 7 Newslettere de diseminare;
- 6 workshopuri pentru diseminare;
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3. Titlu proiect: ,,Educație pentru toți, educația este șansa ta!”
Calitatea avută de ISJ: BENEFICIAR
Perioadă implementare: 02/08/2010- 31/07/2013
Valoare totală proiect: 4,526,000.00 lei
Grup țintă: -1215 elevi;

-146 de beneficiari ai programului "a doua șansă„;
- 470 de cadre didactice formate;
-75 de părinți/tutori participanți la activitățile de consiliere si informare pe tematici diferite;

Rezultate obținute:
- 8 buletine informative; 8 seminarii de informare si diseminare; 100 pliante pentru conferința de finalizare a proiectului; 300 de
postere de promovare a proiectului în școli (din cele două regiuni); 100 de participanți la conferința de lansare a proiectului; 100 de
participanți la conferința finală a proiectului; 100 de mape cuprinzând obiectivele și rezultatele previzionate ale proiectului, calendarul
implementării proiectului, materiale informative tipărite; 9 Centre Educaționale de Zi pentru Activitati Remediale functionale (CEZAR);
1215 beneficiari ai activităților din centrele CEZAR; 470 cadre didactice formate pentru implementarea activităților remediale; 146
beneficiari ai programului "a doua sansa„; 65 de femei participante la programul "a doua șansă"; 75 de părinți/tutori participanți la
activitățile de consiliere și informare pe tematici diferite din centrele CEZAR; grupul țintă a beneficiat de 9 centre CEZAR amenajate si
dotate corespunzător pentru desfățurarea activităților remediale, cu: 3 videoproiectoare, 3 ecrane de proiecție, 9 copiatoare, tonner
pentru fiecare copiator, 9 aparate foto digitale, etajere, 9 calculatoare, fond documentar multisuport pentru cele 9 centre CEZAR, 2000
CD-uri și DVD-uri pentru 470 de cadre didactice formate și 1215 elevi din centrele CEZAR, 146 de beneficiari ai programului "a doua
sansa", materiale de tipul obiectelor de inventar (papetărie), soft necesar derulării activităților specific;
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4.Titlu proiect: ,,Performanțe crescute pentru cadrele didactice!,,
Calitatea avută de ISJ: BENEFICIAR
Perioadă implementare: 01/09/2010- 31/08/2013
Valoare totală proiect: 20,307,280.64 lei
Grup țintă: - 5000 cadre didactice din 2 județe
Rezultate obținute:
Studiu diagnoză în vederea definirii programului de formare dedicat
grupului țintă realizat; 1 instrument creat; 6000 de instrumente aplicate; 1
curriculum pentru modulele care vor fi dezvoltate în cadrul programului de
formare continuă dezvoltat; 1 program de formare continuă dezvoltat; 7
module dezvoltate; 1 program de formare continuă acreditat; 7 module
acreditate; peste 5000 de persoane participante la programul de formare
continuă dezvoltat și acreditat prin proiect, din care: din mediul rural-988;
4750 de persoane certificate;
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5. Titlu proiect: Monitorizarea inserției socio-profesionale- MISS
Calitatea avută de ISJ: PARTENER
Perioadă implementare: 01/09/2010- 31/08/2013
Valoare totală proiect: 6,587,992.00 lei
Grup țintă:-10.043 elevi
Rezultate obținute:
Un soft; o metodologie de instruire; 17 membrii ai echipei de implementare instruiți;
baza de date actualizată; 6091 respondenți la chestionarele aplicate; 6081
chestionare introduse în baza de date; instruiri realizate pentru aplicarea
chestionarelor la 6 si 12 luni; validarea chestionarelor aplicabile la 6 și 12 luni; 12
rapoarte de analiză de la absolvire la 6 si 12 luni; 12 ședinte CLDPS pentru analiza
rapoartelor de analiză la 6 si 12 luni; 3 vizite realizate la partenerul transnațional; 3
campanii realizate pentru promoția 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 6 studii
preliminare realizate; 1443 cadre didactice informate.
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6. Titlu proiect: „Dezvoltarea resurselor umane în învățământul preșcolar”

Calitatea avută de ISJ: PARTENER

Perioadă implementare: 01/10/2010- 30/04/2013

Valoare totală proiect: 15.107.104.00 lei

Grup țintă: - Actualizarea competențelor a 480 de profesori din învățământul preșcolar

Rezultate obținute:

- crearea web site-ului proiectului, implementarea site-ului, publicarea a 4 buletine de știri
newsletters; promovarea activităților proiectului și organizarea unui eveniment final de
diseminare; un plan de monitorizare și evaluare dezvoltat si implementat; 10 studii de caz
dezvoltate care ilustrează bunele practici europene și naționale identificate; 7 ateliere de
lucru organizate, pentru prezentarea studiilor de caz (15 persoane participante la fiecare
atelier de lucru); 3 ateliere de lucru de studiu organizate comparativ in Italia și în alte 2 țări
europene.
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7. Titlu proiect: ,,Performanțe crescute pentru elevii din învățământul preuniversitar!,,
Calitatea avută de ISJ: BENEFICIAR

Perioadă implementare: 03/01/2011- 31/12/2013

Valoare totală proiect: 19,893,606.21 lei

Grup țintă: - 900 elevi învățământ preuniversitar

Rezultate obținute:

- Soft educațional (aplicatie Web) dezvoltat, cu continuturi de testare și învățare pe compețentele de bază
adaptive; peste 250 lecții la disciplina matematică elaborate; peste 250 lecții la disciplina limba si litaratura
româna elaborate; peste 200 teste adaptive a câte 50 întrebari la disciplinele (limba si literatura româna și
matematică); 1 ghid de utilizare si exploatare a informatiilor; 3000 pliante cu rol de informare și conștientizare cu
privire la softul educațional; 3000 broșuri cu rol de informare si conștientizare cu privire la softul educațional
dezvoltat; 300 afise cu rol de informare și constientizare cu privire la softul educațional; 1 seminar/judet de
implementare; 1080 persoae conștientizate legat de softul dezvoltat în 3 județe; 3 baze de date constituite
referitoare la unitățile de învățământ care au minim 45 % din elevi cu rezultate slabe si foarte slabe la învățătură;
900 elevi selectati pentru activitatea de recuperare; 1 suport de curs elaborat; 180 suporturi de curs distribuite; 1
ghid de utilizare elaborat și 1080 ghiduri de utilizare distribuite (elevi+directori+membrii CA+personal servicii
alternative); 180 persoane din educatie instruite (directori+membrii CA+personal servicii alternative); 1 procedură
de evaluare și instruire a elevilor cu ajutorul softului educational elaborat; 2700 elevi evaluati initial în vederea
selecției a celor cu rezultate slabe și foarte slabe la învățătură; 900 programe individuale de recuperare (pe baza
rezultatelor; 1080 elevi instruiți în folosirea conținutului educațional; 1080 elevi participanți la activitatea de
recuperare.
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8.Titlu proiect: ,,De ce, cum și ce învăț?”
Calitatea avută de ISJ: BENEFICIAR

Perioadă implementare: 29/07/2015- 28/12/2015

Valoare totală proiect: 4,384,148.00 lei

Grup țintă: -15.000 elevi învățământ preuniversitar

Rezultate obținute:

- Numărul unităților școlare sprijinite prin proiect a fost de minim 50 Site-ul a cuprins un număr
aproximativ de 240 lecții și 240 teste, organizate pe 6 nivele, cinci care rezultă din gruparea celor 10
clase câte două, și al șaselea pentru excelență. Pe fiecare nivel au fost realizate materiale pentru cele
opt domenii cheie. Prin proiect s-a realizat o creștere a nivelului competenței tuturor celor 15.000 elevi
din grupul țintă, în domeniul cheie „A învăța să înveți”. Toți elevii și-au îmbunătățit competențele în
acest domeniu, cu atât mai mult cu cât în cadrul acestuia se desfășoară puține activități în unitățile de
învățământ iar nevoia în acest domeniu este foarte mare. Au fost consiliați cel putin 5000 de elevi
pentru o cât mai bună înțelegere a lecțiilor și o orientare spre secțiunile din concurs care li s-au potrivit
cel mai bine, la care au avut șanse mai mari de reușită. Această consiliere a avut loc în două moduri, una
directă și individualizată prin intermediul portalului, alta prin întîlniri directe.
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9.Titlu proiect: ,,Școala prietenoasă” – în derulare
Calitatea pe care o are ISJ: PARTENER
Perioadă implementare: 36 luni
Valoare totală proiect: 9,232,566.00
Grup țintă: 60 antepreșcolari, 200 preșcolari 480 elevi (ciclul primar, gimnazial, liceal-profesional și tehnic) și 700 de părinți ai elevilor
cu risc de părăsire timpurie a școlii implicați în activități școlare și extrașcolare de reducere a abandonului școlar, proveniți din
comunitățile dezavantajate socio-economic- din zona Zlatna, Gârbova, Cugir;
Obiective urmărite:
OS 1- ”Creşterea participării la învăţământul antepreșcolar și preșcolar a 60 antepreșcolari si 200 preșcolari (dintre care cel puțin 50% copii de etnie
romă), din mediul rural (Gârbova) și din comunitățile dezavantajate socio-economic- (Cugir, Zlatna), pe parcursul a 36 luni.”
OS 2 –”Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităţilor egale pentru 480 elevi (primar, gimanazial)
aparținând grupurilor vulnerabile (dintre care cel puțin 50% copii de etnie romă), din mediul rural (Gârbova) și din comunitățile dezavantajate socio-
economic- (Cugir, Zlatna), pe parcursul a 36 luni.”
OS 3 –”Cuprinderea în sistemul de formare prin programe de tip a doua şansă şi programe de formare profesională, a 200 tineri și adulți cu vârsta între
16-64 ani din mediul rural și din comunitățile dezavantajate socio-economic- (Cugir, Zlatna) care nu și-au finalizat educația obligatorie, pe o perioadă de
36 luni.”
OS 4 –”Îmbunătățrea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar prin cursuri, schimburi de experiență și transfer de bune
practici pentru 260 cadre didactice, în 36 luni.”
OS 5 –”Creșterea implicării a minim 700 de părinți ai antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor cu risc de părăsirie timpurie a școlii din zona Gârbova,
Cugir, Zlatna, judeţul Alba în activităţi școlare și extraşcolare în vederea reducerii abandonului școlar, pe o perioada de 36 luni ”.
OS 6 –”Implementarea unui model managerial în vederea creşterii capacităţii profesionale a 40 de manageri școlari din județul Alba, zona Gârbova,
Cugir, Zlatna, pe o perioada de 36 luni”.
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PROIECTE ERASMUS +
DERULATE ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
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PROIECTE ERASMUS +
Nr. 

crt. 

UNITATEA DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT

TITLUL 

PROIECTULUI SI 

CODUL

BUGET 

(EURO)

DATA 

ÎNCEPERII

DATA 

FINALIZĂRII

REZULTATE TANGIBILE NR. 

ELEVI 

PART.

NR. 

CADR

E DID. 

PART.

1 ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ 

MIHAI 

EMINESCU

MATHDebate -

the Voice of 

Students -

Searching 

Excellence in 

Math Education

-KA201-021659

13,960 01.12.2016 30.11.2018 -Creșterea performanțelor elevilor la 

disciplina matematică. 

- Creșterea competențelor profesorilor

de matematică și folosirea metodelor

moderne de predare. 

- Îmbunătățirea competențelor

lingvistice și de comunicare în rândul

elevilor.

40 3

2 LICEUL CU 

PROGRAM 

SPORTIV 

ALBA IULIA

UNITED IN MUSIC

2015-1-LT01-

KA219-013401_4

19,450 1.10.2015 1.10.2017 - Familiarizarea cu moștenirea muzicii

folclorice locale și a partenerilor;

- Susținerea a trei concerte live în

Franța, Italia și Lituania.

- - Realizarea unui CD, cu 17 cântece

populare autentice populare și 5 

melodii transpuse în varianta

modernă precum și clipuri video. 

17 6
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Nr. 

crt. 

UNITATEA DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT

TITLUL PROIECTULUI 

SI CODUL

BUGET 

(EURO)

DATA 

ÎNCEPERII

DATA 

FINALIZĂRII

REZULTATE TANGIBILE NR. 

ELEVI 

PART.

NR. 

CADRE 

DID. 

PART.

3 ŞCOALA 

GIMNAZIALĂ 

„ION POP 

RETEGANUL”

SÂNCEL

United through 

cultural and natural 

diversity - learning 

through research

2015-1-HR01-

KA219-013057_2

25,400 02.11.2015 01.11.2017 - Dezvoltarea competenţelor

de învăţare prin intermediul

cercetării. 

- Îmbogăţirea cunoştinţelor

privind propria cultură dar şi a 

celorlalte ţări partenere

privind 7 teme de cercetare-

Îmbunătăţirea competenţelor

lingvistice, de comunicare şi

socializare într-o limbă de 

circulaţie internaţională.

49 9

4 LICEUL 

TEHNOLOGIC 

DE TURISM ȘI 

ALIMENTAȚIE 

ARIEȘENI

Increased 

competencies for 

VET students by 

means of European 

placements                                                                                                             

2015-1-RO01-

KA102-0145

244,866 01.10.2015 30.09.2015 - obținerea a 79   Europass -uri

Mobility, Document care 

atestă obținerea de 

competențe profesionale , 

lingvistice și culturale în

companii și instituții 

europene.                                                       

79 9
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Nr. 

crt. 

UNITATEA DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT

TITLUL PROIECTULUI SI 

CODUL

BUGET 

(EURO)

DATA 

ÎNCEPERII

DATA 

FINALIZĂRII

REZULTATE TANGIBILE NR. 

ELEVI 

PART.

NR. 

CADRE 

DID. 

PART.

5 LICEUL 

TEHNOLOGIC 

DE TURISM ȘI 

ALIMENTAȚIE 

ARIEȘENI

European mobility 

for European students                                                  

2016-1-RO01-KA102-

023354

178,786 03.10.2016 02.10.2017 - obținerea a 79   Europass-uri

Mobility, Document care atestă

obținerea de competențe 

profesionale, lingvistice și culturale

în companii și instituții europene.                                                           

71 7

6 LICEUL 

TEHNOLOGIC 

DE TURISM ȘI 

ALIMENTAȚIE 

ARIEȘENI

Carta de mobilitate

VET                                                                        

2016-1-RO01-KA109-

025177

2016 2020 - acreditarea LTTA Arieșeni în

organizarea de mobilități prin

Carta europeană pentru mobilități

VET.

0 0

7 LICEUL 

TEHNOLOGIC 

DE TURISM ȘI 

ALIMENTAȚIE 

ARIEȘENI

Formarea elevilor 

VET pe piata 

Europeana a muncii-in 

curs de implementare

2017-1-RO01-KA116-

036255

78,972 01.10.2017 30.09.2018 -207   Europass Mobility 

Document care atestă obținerea

de competențe profesionale, 

lingvistice și culturale în companii

și instituții europene.

31 7

PROIECTE ERASMUS +
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Nr. 

crt. 

UNITATEA DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT

TITLUL PROIECTULUI ȘI 

CODUL

BUGET 

(EURO)

DATA 

ÎNCEPERII

DATA 
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8 LICEUL 

TEHNOLOGIC 

AGRICOL 

"ALEXANDRU 

BORZA" 

CIUMBRUD

Tehnici și tehnologii

europene pentru

creșterea și

îngrijirea animalelor

2015-1-RO01-

KA102-014568

113,024 01.06.2015 31.05.2017 - Formarea unor competențe profesionale

și a unor abilități practice specifice

calificării în domeniul veterinar. 

- Acumularea de cunoștințe privind

creșterea animalelor, cunoștințe 

antreprenoriale care să faciliteze inițiative

private în domeniu.

- Dezvoltarea personală a participanților

prin îmbunătățirea competențelor

lingvistice, culturale, de comunicare, prin

creșterea autonomiei, responsabilității și

încrederii în sine.

36 4

9 COLEGIUL 

TEHNIC 

"ALEXANDRU 

DOMȘA” ALBA 

IULIA

Innovations in 

teaching 

mechatronics in 

automotive sector, 

practically oriented 

- INTEMPO

2015-1-RO01-

KA202-015178

33,125 01.12.2015 01.12.2016 - un auxiliar curricular pentru mecatronică

- o colecție de materiale didactice

adaptate la nevoile educaționale ale 

elevilor și la cerințele de pe piața muncii. 

- un ghid de predare pentru mecatronică

- Site-ul proiectului http://intempo-

eu.eu/wp/

0 16
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10 COLEGIUL 

NAŢIONAL 

MILITAR "MIHAI 

VITEAZUL" 

ALBA IULIA

Împletind tradiţia cu 

inovaţia, implementăm

calitatea europeană în

şcoală

2014-1-RO-01-KA101-

000481

43.095 01.11.2014 31.10.2016 - îmbunătățirea competenţelor atât

la disciplinele de specialitate, cât și a 

competențelor sociale, culturale și

lingvistice.

0 20

11 ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ 

”LUCIAN 

BLAGA” 

OCNA MUREȘ

Innover la pedagogie et 

l enseignement du 

francais par Kamishibai

2014-1-PL01-KA201-

003388

13.775,00 01.09.2014 31.08.2016 - organizarea taberei lingvistice la  

Olsztyn, Polonia. 

Realizarea diseminării finale a 

rezultatelor proiectului în Franța cu 

prezentarea legendei, pentru teatrul

japonez, ”Legenda Mărțișorului.”

5 1

12 ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ 

ION 

AGÂRBICEANU 

ALBA IULIA

Schools of Success

2017-1-HU01-KA219-

035937_6

12.175,00 1.09-2017 31.08.2019 - Dezvoltarea relației profesor-elev, 

pentru a ajuta în procesul de învățare

și a motiva elevii și dezvoltarea

indicatorilor privind rata abandonului

școlar, dezvoltarea planificării

individuale și furnizarea de ajutor în

procesul de învățare.

-Orientarea în alegerea profesiei.

- 4
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13 INSPECTORATU

L SCOLAR 

JUDETEAN 

ALBA

beneficiar

TECHnical 

partNership towards 

Innovation and 

Cooperation for VET 

2017-1-RO01-KA202-

037478

32.020 01.09.2017 31.08.2019 - Ghidul de consiliere și orientare

profesională pentru IPT.

- Notebook al meseriilor.

- E-book cu povești de succes ale 

absolvenților VET.

- 14

14 COLEGIUL 

TEHNIC 

"ALEXANDRU 

DOMȘA” ALBA 

IULIA

Partener ISJ

TECHnical 

partNership towards 

Innovation and 

Cooperation for VET 

2017-1-RO01-KA202-

037479

20.020 01.09.2018 31.08.2020 - Ghidul de consiliere și orientare

profesională pentru IPT.

- Notebook al meseriilor.

- E-book cu povești de succes ale 

absolvenților VET.

- 14

15 LICEUL 

TEHNOLOGIC 

”TIMOTEI 

CIPARIU” BLAJ

Partener ISJ

TECHnical 

partNership towards 

Innovation and 

Cooperation for VET

2017-1-RO01-KA202-

037480 

20.020 01.09.2019 31.08.2021 - Ghidul de consiliere și orientare

profesională pentru IPT.

- Notebook al meseriilor.

- E-book cu povești de succes ale 

absolvenților VET.

- 14
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