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ORGANIZATORI: 

Numele instituţiei/unităţii de învăţământ organizatoare:  

Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Sălaj 

Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Sălaj 

Adresa: Str. Unirii, nr. 7, etaj 2, loc. Zalău, jud. Sălaj 

Date de contact: Nr. de telefon:  0360/566131, 0360/566132, fax: 0260/619833 

email: cjrae_salaj@yahoo.com, cjapsalaj@yahoo.com 

 

PARTENERI: 

▪ Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj; 

▪ Unitățile de învățământ de nivel gimnazial și liceal din județul Sălaj. 

 

ECHIPA DE ORGANIZARE ȘI IMPLEMENTARE  

 

▪ LA NIVEL JUDEȚEAN:                                                                                     SEMNĂTURA: 

Coordonatorii proiectului:  

- Director C.J.R.A.E. Sălaj, prof. consilier școlar, Adina Emilia Mesaros        ______________ 

- Coordonator C.J.A.P. Sălaj, prof. consilier școlar, Anca Corina Dragoș        ______________ 

- prof. consilier școlar, dr. Melania-Maria Gârdan - C.J.A.P Sălaj                    ______________ 

Membrii în echipa de organizare și implementare: 

- prof. consilier școlar, Patricia Benea - C.J.A.P Sălaj                                      ______________ 

- prof. consilier școlar, Lavinia Anita Chichișan - C.J.A.P Sălaj                      ______________ 

- prof. consilier școlar, Zamfira Cristina Câmpean - C.J.A.P Sălaj                  _______________ 

- prof. consilier școlar, Lorena Diana Cernucan - C.J.A.P Sălaj                      _______________ 

Colaboratori: Asistent social CJRAE, Daniela Pașcalău                                   _______________ 

▪ LA NIVEL DE ȘCOALĂ 

Consilierii școlari din unitățile de învățământ de nivel gimnazial și liceal din județul Sălaj. 
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ARGUMENT: 

Proiectul educațional „Târgul Ofertei Educaţionale 2021 - Paşi în carieră” este o activitate online, de 

orientare şcolară şi profesională la nivel judeţean, aflat la a XI-a ediţie, acţiune care vine în sprijinul elevilor 

claselor a VIII-a, reuşind astfel, să fie un punct de referinţă pentru activităţile propuse şi desfăşurate în 

domeniul Orientării Școlare şi Profesionale. 

Activităţile de orientare urmăresc dezvoltarea personală şi înzestrarea tânărului cu cunoştinţe şi abilităţi 

necesare pentru realizarea unui management eficient al carierei. Alegerea unui liceu în funcţie de abilităţile, 

aptitudinile şi interesele elevilor este esenţială pentru asigurarea reuşitei, succesului şi implicit a eficienţei în 

învăţare. 

Târgul Ofertei Educaţionale, eveniment realizat de către C.J.R.A.E./C.J.A.P. Sălaj este centrat pe 

conceptul de „carieră” la diferite nivele de abordare: educaţional, psihopedagogic, socio-profesional. 

Desfăşurat online, în perioada februarie - iunie 2021, Târgul Ofertei Educaţionale a fost conceput să 

promoveze principiul alegerii conştiente şi realiste a viitoarei cariere şcolare şi profesionale. 

 

SCOPUL PROIECTULUI:  

Cunoaşterea ofertelor de şcolarizare ale liceelor, colegiilor și școlilor profesionale din Sălaj (profilele, 

specializările) de către elevii de clasa a VIII - a. 

 

 OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

- Promovarea ofertelor educaționale ale unităților de învățământ din județul Sălaj, pe site-ul CJRAE 

Sălaj; 

- Informarea elevilor de clasa a VIII - a cu privire la ofertelor de şcolarizare ale liceelor, colegiilor 

și școlilor profesionale din Sălaj (profilele, specializările); 

- Organizarea unor activități de orientare în carieră, la clasele a VIII - a, în unitățile de învățământ 

de nivel gimnazial în care există posturi de consilieri școlari. 

 

GRUP ȚINTĂ: 

Elevii de nivel gimnazial (clasa a VIII - a) din județul Sălaj. 

 

DURATA PROIECTULUI:  

Februarie 2021 - Iunie 2021 

 

MODALITATEA DE REALIZARE: ON - LINE 

 

ETAPE ȘI ACTIVITĂȚI: 

- Colaborarea cu consilierii școlari cu privire la modalitatea de derulare a proiectului la nivelul unităților 

de învățământ (workshop/ședință de lucru cu consilierii şcolari din județ pe tema orientării în carieră 

și a modalității de organizare a târgului ofertei educaționale, ediția 2021);  

- Colaborarea echipei din cadrul CJRAE - CJAP Sălaj cu Inspectoratul Școlar Județean Sălaj și cu 

directorii unităților de învățământ, privind modalitatea de organizare a târgului ofertei educaționale și 

privind transmiterea către CJRAE/CJAP a link-urilor cu ofertele pentru anul școlar 2021 - 2022; 

mailto:cjrae_salaj@yahoo.com


 

 

 

 
   

      

            INSPECTORATUL ŞCOLAR            CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ  

                   JUDEŢEAN SĂLAJ                                          PSIHOPEDAGOGICĂ SĂLAJ    

                                                          

 

 

Zalău, Str. Unirii, nr. 7, cod: 450059,                                                       tel: 0360/566131; 0360/566132 

                               fax: 0260/619833 

                               e-mail: cjrae_salaj@yahoo.com 

                                          www.cjraesalaj.ro  

- Postarea pe site-ul CJRAE Sălaj a ofertelor educaționale din unitățile de nivel liceal din județul Sălaj; 

- Promovarea proiectului în mediul on-line, în unitățile de învățământ de nivel gimnazial din județ; pe 

site-ul CJRAE, pe pagina de socializare a instituției; 

- Organizarea unor activități de orientare în carieră, la clasele a VIII – a, în unitățile de învățământ de 

nivel gimnazial în care există posturi de consilieri școlari. 

- Evaluarea proiectului și prezentarea rezultatelor. 

 

Descrierea activităţii principale: 

Având în vedere condițiile impuse de pandemia de SARS-COV2,  în acest an, târgul ofertei 

educaționale „Pași în carieră” se va realiza în formatul unui tur virtual online. Fiecare unitate şcolară de nivel 

liceal va realiza prezentarea ofertei educaționale în format audio-video sau Power – Point, pentru anul școlar 

2021-2022 și o va trimite către CJRAE Sălaj.  

În unitățile de învățământ de nivel liceal, consilierii școlari vor fi responsabili cu realizarea materialelor 

de prezentare a ofertei educaționale într-un format atractiv, care se pretează la a fi distribuit în mediul online. 

Linku-urile spre materialele care prezintă oferta educațională a fiecărei unități de învățământ de nivel 

liceal vor fi trimise de către consilierii școlari  pe adresa cjrae_salaj@yahoo.com  pentru a fi postate pe site-ul 

www.cjraesalaj.ro și distribuite pe rețelele de socializare, astfel încât să poată fi consultate de cât mai mulți 

elevi de clasa a VIII-a și de către părinții acestora. 

 Consilierii școlari care își desfășoară activitatea la nivel gimnazial vor realiza activități pe teme de 

orientare în carieră și vor prezenta elevilor claselor a VIII-a informațiile necesare privind modul în care pot 

consulta online oferta educațională la nivel liceal pentru anul școlar 2021-2022. 

 

Impactul educativ estimat asupra grupului țintă:  

Oferta educațională a liceelor, școlilor profesionale și a colegiilor, accesibilă în fomat online, va avea 

rolul de a informa în mod corect comunitatea, elevii din școlile gimnaziale, părinții și profesorii acestora, 

precum și antreprenorii care se vor putea adapta în funcție de oferta educațională și de interesele elevilor.  

 

PROMOVARE: 

- Broșură de promovare a proiectului în mediul online, realizate în format Power-Point și/sau video; 

- Articol pe site-ul CJRAE Sălaj cu ofertele educaționale ale unităților de învățământ de nivel liceal, 

pentru anul școlar 2021 - 2022; 

- Promovarea pe paginile de socializare a CJRAE Sălaj, a ISJ Sălaj și a unităților de învățământ de nivel 

liceal; 

- Transmiterea link-ului spre ofertele educaționale de pe site-ul CJRAE Sălaj, pe grupurile de WhatsApp 

ale părinților și elevilor de clasa a VIII - a; 

- Publicarea unui articol cu rezultatele proiectului în revista CJRAE Sălaj: „De la mental la 

comportamental în școală”. 

 

 

 

 

mailto:cjrae_salaj@yahoo.com
mailto:cjrae_salaj@yahoo.com
http://www.cjraesalaj.ro/


 

 

 

 
   

      

            INSPECTORATUL ŞCOLAR            CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ  

                   JUDEŢEAN SĂLAJ                                          PSIHOPEDAGOGICĂ SĂLAJ    

                                                          

 

 

Zalău, Str. Unirii, nr. 7, cod: 450059,                                                       tel: 0360/566131; 0360/566132 

                               fax: 0260/619833 

                               e-mail: cjrae_salaj@yahoo.com 

                                          www.cjraesalaj.ro  

EVALUAREA PROIECTULUI: 

▪ Numărul de vizitatori și de accesări ale articolului de pe site-ul CJRAE Sălaj, care cuprinde ofertele 

educaționale la nivel județean, pentru anul școlar 2021 – 2022/ Număr de vizualizări, aprecieri și 

distribuiri ale articolului pe paginile de socializare; 

▪ Feedback-ul primit din partea elevilor de clasa a VIII- a, în cadrul activităților de orientare în carieră, 

aprecierile primite din partea cadrelor didactice; feedback-ul primit din partea părinților pe adresele și 

grupurile de WhatsApp; feedback obținut pe paginile de socializare ale instituțiilor.  

 

Modalități de asigurarea continuității/sustenabilitatea proiectului:          

Proiectul va fi implementat anual, prin atragerea cât mai multor participanţi şi diversitatea ofertelor de 

promovare a liceelor și colegiilor.  

 

Anexa 1 - Broșura de promovare a proiectului: 
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Anexa 2 - Link-uri - Târgul ofertei educaționale „Pași în carieră” Ediția 2021, ON-LINE 

 

 
LOCALITATE

A 
Denumirea unității 

de învățământ  

 

Link - Oferta educațională 2021 - 2022  

 

ZALĂU Colegiul Naţional 

„Silvania” 

Zalău 

http://www.cnszalau.ro/admitere2021-2022/ 

 

Colegiul Tehnic 

„Alesandru Papiu 

Ilarian” 

Zalău 

 

https://youtu.be/v4OAfVWtAVo 

 

Liceul Pedagogic 

„Gheorghe Șincai” 

Zalău 

https://drive.google.com/file/d/1fqP46K-
k5prV5nsxsvzqjFmrVetUzlfP/view?usp=sharing 

 
 

Liceul 

Tehnologic 

 „Mihai Viteazul” 

 Zalău 

http://mihai-viteazul.ro/index.php/mihai-viteazul/oferta-

educationala 

 

Liceul Tehnologic 

„Voievodul Gelu”       

Zalău 

https://www.voievodulgelu.ro/2021-2022/ 

 

Liceul de Artă 

„Ioan Sima”  

Zalău 

https://drive.google.com/file/d/1HpV1jDbCnemdyOLYW5p2wG

Kxcx1BXas3/view?usp=sharing 

 

 

Liceul cu Program 

Sportiv  

„Avram Iancu” 

 Zalău 

http://liceulsportivzalau.freewb.ro/plan-de-colarizare-2021-

2022?fbclid=IwAR0GvPqNpGLVVC_VT9u_5aytQQHHhX03tM

QjiYMIlxyikEpeHjA-MPOL8C8 

 

Liceul Ortodox 

„Sfântul Nicolae” 

Zalău 

https://www.powtoon.com/online-

presentation/e6sZfdbUQcd/?utm_medium=SocialShare&utm_cam

paign=studio-

share%2Bshare%2Bby%2Bowner&utm_source=studio-share-

button&utm_content=e6sZfdbUQcd&utm_po=36170449&mode=

movie 

Liceul Reformat 

„Wesselenyi” 

Zalău 

 

http://www.wesselenyirefkol.com/2021/03/25/oferta-educationala-

pentru-targul-ofertei-educationale-pasi-in-cariera/ 

mailto:cjrae_salaj@yahoo.com
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https://www.powtoon.com/online-presentation/e6sZfdbUQcd/?utm_medium=SocialShare&utm_campaign=studio-share%2Bshare%2Bby%2Bowner&utm_source=studio-share-button&utm_content=e6sZfdbUQcd&utm_po=36170449&mode=movie
https://www.powtoon.com/online-presentation/e6sZfdbUQcd/?utm_medium=SocialShare&utm_campaign=studio-share%2Bshare%2Bby%2Bowner&utm_source=studio-share-button&utm_content=e6sZfdbUQcd&utm_po=36170449&mode=movie
https://www.powtoon.com/online-presentation/e6sZfdbUQcd/?utm_medium=SocialShare&utm_campaign=studio-share%2Bshare%2Bby%2Bowner&utm_source=studio-share-button&utm_content=e6sZfdbUQcd&utm_po=36170449&mode=movie
https://www.powtoon.com/online-presentation/e6sZfdbUQcd/?utm_medium=SocialShare&utm_campaign=studio-share%2Bshare%2Bby%2Bowner&utm_source=studio-share-button&utm_content=e6sZfdbUQcd&utm_po=36170449&mode=movie
https://www.powtoon.com/online-presentation/e6sZfdbUQcd/?utm_medium=SocialShare&utm_campaign=studio-share%2Bshare%2Bby%2Bowner&utm_source=studio-share-button&utm_content=e6sZfdbUQcd&utm_po=36170449&mode=movie
https://www.powtoon.com/online-presentation/e6sZfdbUQcd/?utm_medium=SocialShare&utm_campaign=studio-share%2Bshare%2Bby%2Bowner&utm_source=studio-share-button&utm_content=e6sZfdbUQcd&utm_po=36170449&mode=movie
http://www.wesselenyirefkol.com/2021/03/25/oferta-educationala-pentru-targul-ofertei-educationale-pasi-in-cariera/
http://www.wesselenyirefkol.com/2021/03/25/oferta-educationala-pentru-targul-ofertei-educationale-pasi-in-cariera/


 

 

 

 
   

      

            INSPECTORATUL ŞCOLAR            CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ  

                   JUDEŢEAN SĂLAJ                                          PSIHOPEDAGOGICĂ SĂLAJ    

                                                          

 

 

Zalău, Str. Unirii, nr. 7, cod: 450059,                                                       tel: 0360/566131; 0360/566132 

                               fax: 0260/619833 

                               e-mail: cjrae_salaj@yahoo.com 

                                          www.cjraesalaj.ro  

ȘIMLEU 

SILVANIEI 
Colegiul Naţional 

„Simion Bărnuţiu” 

Şimleu Silvaniei 

https://drive.google.com/file/d/1kqzw_U3GzvT62zl6xbCMP8nxi

Nfw-CFu/view?usp=sharing 

 

Colegiul Tehnic 

„Iuliu Maniu” 

Șimleu Silvaniei 

http://www.colim.ro/Documente%20de%20afisat/februarie%2020

21/OFERTA2020.mp4 

 

Liceul Tehnologic 

„Ioan Ossian” 

Şimleu Silvaniei 

 

Mecanic Auto Dual 

https://www.youtube.com/watch?v=renYdv_WlSk 

 

Ospătar (Chelner) 

https://www.youtube.com/watch?v=Z5q_yL6Cv7s 

http://www.simleu-ossian.ro/inv---mant-profesional.html       

 Link pentru profesională - Ospătari 

 

http://www.simleu-ossian.ro/inv---mant-dual.html            

 Link pentru dual - Mecanica 
CEHU Liceul Tehnologic 

„Gheorghe Pop de 

Băsești” 

Cehu Silvaniei 

https://youtu.be/vZOa2szUQp8 

JIBOU Liceul Teoretic 

„Ion Agârbiceanu” 

Jibou 

https://drive.google.com/file/d/1DYLpuO0sCzQY-

K9PpDD_q88LD8iMNJU3/view?usp=sharing 

Liceul Tehnologic 

„Octavian Goga” 

Jibou 

https://drive.google.com/file/d/1o3XotpfRkkPapcfakKA1FxR5vY

Y_Poh1/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1emRMiHJmefnK-

C05_aq3zuZ71QLK2xge/view?usp=sharing 

 
MEDIUL 

RURAL 
Liceul Tehnologic 

„Petri Mór” 

Nuşfalău 

https://drive.google.com/file/d/1Lppk5HmR1E8anxLslrLlc_bsopf

aTGS5/view?usp=sharing 

Liceul Tehnologic 

Nr. 1 

Sărmășag 

link site liceu: 

litesa.ro/index.php/scoala-profesionala/365-promovarea-

invatamantului-profesional-an-scolar-2021-2022 

link prezentare: 

https://drive.google.com/file/d/10lgqddsV4huF5FKX1cltr_XO_v5

36KoK/view?usp=sharing 

mailto:cjrae_salaj@yahoo.com
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https://drive.google.com/file/d/1emRMiHJmefnK-C05_aq3zuZ71QLK2xge/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Lppk5HmR1E8anxLslrLlc_bsopfaTGS5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Lppk5HmR1E8anxLslrLlc_bsopfaTGS5/view?usp=sharing
https://litesa.ro/index.php/scoala-profesionala/365-promovarea-invatamantului-profesional-an-scolar-2021-2022
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            INSPECTORATUL ŞCOLAR            CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ  

                   JUDEŢEAN SĂLAJ                                          PSIHOPEDAGOGICĂ SĂLAJ    

                                                          

 

 

Zalău, Str. Unirii, nr. 7, cod: 450059,                                                       tel: 0360/566131; 0360/566132 

                               fax: 0260/619833 

                               e-mail: cjrae_salaj@yahoo.com 

                                          www.cjraesalaj.ro  

Liceul Tehnologic  

„Cserey-Goga” 

Crasna 

link prezentare limba maghiară: 

https://docs.google.com/presentation/d/1yeUpuL45lzDW6KiDy0S

ELpD1nSAlgHwr/edit#slide=id.p1 

 

link prezentare limba română: 

 

https://docs.google.com/presentation/u/0/d/1b7hLpwiKts0eErMF9

HIHZRXaX_n1RJ5b/edit?usp=gmail_link_preview 

 

 

link videoclip de prezentare: 

https://drive.google.com/file/d/11hZ3sZQHtkxkCwJDBY8K8gG2

E9tjxPBb/view?usp=sharing 

Liceul Tehnologic 

„Liviu Rebreanu” 

Hida 

http://liceulhida.ro/documente/admit/oferta_21_22.pdf 

 

 

Liceul Tehnologic 

Nr.1, 

Gîlgău 

https://www.canva.com/design/DAEZISlMLRU/IcleOR3Y794D6

ZL-

_iaYYw/watch?utm_campaign=designshare&utm_source=shareb

utton 

Liceul Tehnologic 

,,Ioachim Pop”, 

Ileanda 

 

 

 

Liceul Tenologic ,, Ioachim Pop” Ileanda .mp4 

 Școala 

Profesională 

Sâg  

Oferta educațională 2021_2022 – ȘCOALA PROFESIONALĂ 

SÂG (scoalasig.ro) 

Liceul Tehnologic 

Nr. 1 

Surduc 

https://www.licsurduc.ro/pdf/ofertaed.pdf 

 

 

Oferta educațională - Palatul Copiilor Zalău 

 
- link ofertă educațională 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3291205324300550&id=100002333441008  
 
- link pentru înscriere la activități 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3430540717033676&id=100002333441008  
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https://docs.google.com/presentation/d/1yeUpuL45lzDW6KiDy0SELpD1nSAlgHwr/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1yeUpuL45lzDW6KiDy0SELpD1nSAlgHwr/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/u/0/d/1b7hLpwiKts0eErMF9HIHZRXaX_n1RJ5b/edit?usp=gmail_link_preview
https://docs.google.com/presentation/u/0/d/1b7hLpwiKts0eErMF9HIHZRXaX_n1RJ5b/edit?usp=gmail_link_preview
https://drive.google.com/file/d/11hZ3sZQHtkxkCwJDBY8K8gG2E9tjxPBb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11hZ3sZQHtkxkCwJDBY8K8gG2E9tjxPBb/view?usp=sharing
http://liceulhida.ro/documente/admit/oferta_21_22.pdf
https://www.canva.com/design/DAEZISlMLRU/IcleOR3Y794D6ZL-_iaYYw/watch?utm_campaign=designshare&utm_source=sharebutton
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https://drive.google.com/file/d/1DDTHyg6anc_GnY7CtBHVSIAzuk768UNC/view?usp=sharing
https://www.scoalasig.ro/oferta-educationala-2021_2022.html
https://www.scoalasig.ro/oferta-educationala-2021_2022.html
https://www.licsurduc.ro/pdf/ofertaed.pdf
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