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TITLUL  Activită

STURDZA 

1. Denumirea și adresa unit

Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza”, Ia
Aleea Mihail Sturdza, nr 2, Iași;  
Tel: +40 (0) 232 23 34 35 
Fax: +40 (0) 232 23 34 35 
www.gsmsis.ro 
https://www.facebook.com/ColegiulTehnicMihail
 

2. Descrierea activității / parteneri implicați

Activitatea de promovare a ofertei 
economici și ai școlilor generale, cu scopul de a spori interesul elevilor de gimnaziu pentru 
specializările oferite în cadrul liceului. 

Școlile gimnaziale vizitate 
Școala Gimnazială Miroslava; Școala Gimnazial
Gimnazială Horpaz, Școala Gimnazial
Mânjești, Școala Gimnazială Bude
Lupului Ciurea; Școala Gimnazial
Gimnazială Scânteia, Școala Gimnazială 
Țibănești; Școala Gimnazială Drăgu
Școala Gimnazială Golăiești; Școala Gimnazială Coada Stâncii; 
Gimnazială Bosia; Școala Gimnazial
Popricani; Școala Gimnazială Țig
Duca”; Școala Gimnazială Poieni; 
Răducăneni; Școala Gimnazială Osoi, 
Școala Gimnazială Cogeasca; Ș
Creangă”, Iași; Școala Gimnazială
Școala Gimnazială „Alexandru Vlahu
Gimnazială „George Călinescu”, Ia
Gimnazială „Dimitrie Sturdza”; 
Brătianu”; Școala Gimnazială „Ion Neculce”, Ia
Școala Gimnazială „Elena Cuza”, Ia

Școlile Gimnaziale au fost
agenții economici, am beneficiat mereu de sprijin, dar am vrea s
contribuția de excepție a domnuluiGrama

3. Dovezi ale succesului 
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TITLUL  Activității pentru promovarea IPT 

STURDZA – ÎNTRE TRADIȚIE ȘI MODERNITATE

și adresa unității școlare de ÎPT/companiei, website 

Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza”, Iași 
 

https://www.facebook.com/ColegiulTehnicMihailSturdzadinIasi/ 

ții / parteneri implicați 

Activitatea de promovare a ofertei școlare a avut ca parteneri reprezentanți ai agenților 
și ai școlilor generale, cu scopul de a spori interesul elevilor de gimnaziu pentru 

specializările oferite în cadrul liceului.  
colile gimnaziale vizitate / invitate au fost următoarele –Școala Gimnazială „Valea Adâncă”, 

Școala Gimnazială Voinești; Școala Gimnazială Slobozia; 
Școala Gimnazială Mogoșești, Școala Gimnazială Mânje

ă Budești, Școala Gimnazială Ciurea, Școala Gimnazial
Școala Gimnazială Lunca Cetățuii, Școala Gimnazial

coala Gimnazială Șcheia; Școala Gimnazială Ipatele; Liceul Tehnologic 
ală Drăgușeni; Școala Gimnazială Dancu; Școala Gimnazial

coala Gimnazială Coada Stâncii; Școala Gimnazială Criste
Școala Gimnazială Cârlig; Școala Gimnazială Vânători; 

Țigănași; Școala Gimnazială Cârniceni; Școala Gimnazial
ă Poieni; Școala Gimnazială Chicerea, Școala Gimnazială Comarna, 

ă Osoi, Școala Gimnazială Lețcani; Școala Gimnazial
Școala Gimnazială „Petru Poni”, Iași; Școala Gimnazială

mnazială „Nicolae Iorga”, Iași; Școala Gimnazială „
Alexandru Vlahuță”, Iași; Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun”, Ia

Gimnazială „George Călinescu”, Iași; Școala Gimnazială „George Co
Gimnazială „Dimitrie Sturdza”; Școala Gimnazială „Alecu Russo”; Școala Gimnazial

ă „Ion Neculce”, Iași; Școala Gimnazială „Veronica Micle”, Ia
coala Gimnazială „Elena Cuza”, Iași.  

colile Gimnaziale au fost reprezentate prin directori, profesori dirigin
ții economici, am beneficiat mereu de sprijin, dar am vrea să eviden

domnuluiGrama, de la Delphi Technologies.  
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ȚIE ȘI MODERNITATE 

școlare a avut ca parteneri reprezentanți ai agenților 
și ai școlilor generale, cu scopul de a spori interesul elevilor de gimnaziu pentru 

coala Gimnazială „Valea Adâncă”, 
coala Gimnazială Slobozia; Școala 

ă Mânjești; Școala Gimnazială 
Școala Gimnazială Piciorul 

țuii, Școala Gimnazială Dumbrava, școala 
ă Ipatele; Liceul Tehnologic 

Școala Gimnazială Mânzătești; 
coala Gimnazială Cristești; Școala 

ă Vânători; Școala Gimnazială 
Școala Gimnazială „Schitu 

coala Gimnazială Comarna, 
țcani; Școala Gimnazială Bogonos; 

coala Gimnazială „Ion 
„Ion Simionescu”, Iași; 

coala Gimnazială „Alexandru cel Bun”, Iași; Școala 
ă „George Coșbuc”, Iași; Școala 

Școala Gimnazială „Gheorghe 
ă „Veronica Micle”, Iași; 

reprezentate prin directori, profesori diriginți și elevi, iar de la 
ă evidențiem, în acest sens, 
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Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza”, din Ia
învățământul profesional dual, proiect care a debutat acum trei ani. În 2021, vom avea prima 
promoție de Tehnicieni pe mașini cu comand
învățământ dual, în colaborare cu S.C. Chambon S.R.L., Ia
parteneriatuluicu mediul privat, prin implementarea învă
forță de muncă calificată în această re
fiecare an, am reușit să ne facem clasa la dual. 
numărul mare de școli vizitate, dar am beneficiat de sprijinul agenților economici care au venit
alături de noi să prezentăm o ofertă 
S.C. Chambon SRL, respectiv I. G. Watee
altă clasă de elevi, specializarea sudor, în parteneriat c
continuăm parteneriatul cu SC Delphi Technologies Ia
pe un trend ascendent, ceea ce demonstrează că eforturile noastre sunt răsplătite. 

O altă realizare, în opinia noas
probleme financiare, care s-au înscris în învă
profesional dual. În acest mod, datorită învă
școală, copii care provin din familii dezorganizate, ce intrau în sfera abandonului 
că la terminarea cursurilor voravea o meserie 
victorie.  

O a treia reușită se referă la atragerea 
pliază perfect pe zona deficitară, cea a angaja
progres și care necesită forță de muncă bine pregătită

Totodată amintim istoria Colegiului Tehnic „Mihail Sturdza”, din Ia
specificul, fiind primul care acreditat specializări ce au devenit tradi
electrician electronist auto, tehnician pe ma
de activitate.  

4. Planuri de viitor 

Planurile de viitor sunt îndrăzne
părinților acestora, pentru a alege specializ
clase de liceu ( tehnician electrician electronist auto; teh
prelucrări pe mașini cu comandă numerică ), 4 clase de profesională ( 
clasă de electromecanic instalații și aparatur
dual cu două specializări – sudor, respectiv
colaborare cu Arcelor Mittal și S.C. Delphi Technologies. În ciuda reducerii num
gimnaziu, ne dorim să realizăm planul de 
specializările pe care le propunem sunt căutate pe pia
pregătite, iar elevii au toate șansele de a evolua. 

Un alt obiectiv este extinderea bazei de selec
număr din ce în ce mai mare de 
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legiul Tehnic „Mihail Sturdza”, din Iași a fost unul dintre primele licee care a implementat 
, proiect care a debutat acum trei ani. În 2021, vom avea prima 

ție de Tehnicieni pe mașini cu comandă numerică, ce vor termina ș
ământ dual, în colaborare cu S.C. Chambon S.R.L., Iași. Acum trei ani am descoperit gustul 

parteneriatuluicu mediul privat, prin implementarea învățământului dual, am descoperit nevoia de 
ă de muncă calificată în această regiune, pregătită pe măsura nevoilor agen

ă ne facem clasa la dual. Eforturile au fost imense, a
școli vizitate, dar am beneficiat de sprijinul agenților economici care au venit

alături de noi să prezentăm o ofertă școlară generoasă. Elevii din anul al II
S.C. Chambon SRL, respectiv I. G. Wateeuw ( ambele grupe sunt complete ), iar în anul I avem o 
altă clasă de elevi, specializarea sudor, în parteneriat cu Arcelor Mittal. Pentru anul viitor, ne 
continuăm parteneriatul cu SC Delphi Technologies Iași și cu Arcelor Mittal. Prin urmare, ne afl
pe un trend ascendent, ceea ce demonstrează că eforturile noastre sunt răsplătite. 

O altă realizare, în opinia noastră, este atragerea elevilor din mediul rural, din familii cu mari 
au înscris în învățământul tehnic liceal, respectiv profesional / 

profesional dual. În acest mod, datorită învățământului dual și nu numai, am reu
copii care provin din familii dezorganizate, ce intrau în sfera abandonului 

avea o meserie și posibilitatea angajării cu celeritate este o altă 

ă se referă la atragerea elevilor la specializările Colegiului nostru, care se 
pliază perfect pe zona deficitară, cea a angajaților din domeniul industriei, domeniu aflat în plin 

ă de muncă bine pregătită, dar, mai ales, un bazin larg de selec

odată amintim istoria Colegiului Tehnic „Mihail Sturdza”, din Ia
specificul, fiind primul care acreditat specializări ce au devenit tradiționale, precum tehnician 

, tehnician pe mașini cu comandă numerică, fără a

Planurile de viitor sunt îndrăznețe – ne dorim să atragem atenția absolvenților de gimnaziu și 
ților acestora, pentru a alege specializările liceului nostru. Pentru anul viitor ne propunem 3 

clase de liceu ( tehnician electrician electronist auto; tehnician instalații bord avion, tehnician 
ă numerică ), 4 clase de profesională ( 2 clase de mecanic auto; 1 

ții și aparatură de bord aeronave; 1 clasă de învă
sudor, respectiv operator pe mașini cu comandă numerică, propus
și S.C. Delphi Technologies. În ciuda reducerii num

ne dorim să realizăm planul de școlarizare pentru anul școlar 2021
specializările pe care le propunem sunt căutate pe piața muncii, cadrele didactice sunt bine 

șansele de a evolua.  

Un alt obiectiv este extinderea bazei de selecție a elevilor, prin semnarea de parteneriate cu un 
număr din ce în ce mai mare de școli gimnaziale din județ, dar și selectarea elevilor care se înscriu 

ȚIONALDE DEZVOLTARE A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL ȘI TEHNIC 

registratura.cndipt@gmail.com, tvet@tvet.ro 

și a fost unul dintre primele licee care a implementat 
, proiect care a debutat acum trei ani. În 2021, vom avea prima 

școala profesională, la 
Acum trei ani am descoperit gustul 

ământului dual, am descoperit nevoia de 
giune, pregătită pe măsura nevoilor agenților economici și, în 

Eforturile au fost imense, așa cum demonstrează 
școli vizitate, dar am beneficiat de sprijinul agenților economici care au venit 

-lea sunt repartizați la 
( ambele grupe sunt complete ), iar în anul I avem o 

u Arcelor Mittal. Pentru anul viitor, ne 
și cu Arcelor Mittal. Prin urmare, ne aflăm 

pe un trend ascendent, ceea ce demonstrează că eforturile noastre sunt răsplătite.  

tră, este atragerea elevilor din mediul rural, din familii cu mari 
ământul tehnic liceal, respectiv profesional / 

, am reușit să aducem la 
copii care provin din familii dezorganizate, ce intrau în sfera abandonului școlar, iar faptul 

ării cu celeritate este o altă 

elevilor la specializările Colegiului nostru, care se 
ților din domeniul industriei, domeniu aflat în plin 

, dar, mai ales, un bazin larg de selecție.  

odată amintim istoria Colegiului Tehnic „Mihail Sturdza”, din Iași, care și-a păstrat 
ționale, precum tehnician 
ără a-și schimba domeniul 

ția absolvenților de gimnaziu și 
ările liceului nostru. Pentru anul viitor ne propunem 3 

ții bord avion, tehnician 
2 clase de mecanic auto; 1 

ă de bord aeronave; 1 clasă de învățământ profesional 
ă numerică, propuse în 

și S.C. Delphi Technologies. În ciuda reducerii numărului elevilor de 
școlarizare pentru anul școlar 2021-2022, întrucât 

ța muncii, cadrele didactice sunt bine 

semnarea de parteneriate cu un 
școli gimnaziale din județ, dar și selectarea elevilor care se înscriu 
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la liceul nostru, cu scopul de a crea un plus de valoare în cadrul 
direct este societatea. Forța de munc
regiuni. Cel mai important lucru rămâne parteneriatul public
dezvoltarea reală a școlilor, prin ridicare ștachetei în ceea ce privește preg

Totodată ne-ar plăcea să avem 
promisiunile nu au întârziat să apară
Iași.  

5. Persoana de contact/ date de contact

Prof. Bida Cristina-Maria – Director ala Colegiului Tehnic „Mihail Sturdza”, din Ia

Email: bidamarie@yahoo.com 

Telefon: 0744794641 

 

OBS. Atașați documentului câteva fotografii cu rezolu
pentru activitatea prezentată 
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la liceul nostru, cu scopul de a crea un plus de valoare în cadrul școlii noastre, al c
ța de muncă bine pregătită generează o dezvoltare la nivelul întregii 

regiuni. Cel mai important lucru rămâne parteneriatul public-privat, în cadrul căruia să încercăm 
școlilor, prin ridicare ștachetei în ceea ce privește pregătirea elevilor. 

lăcea să avem și o clasă de mecanici auto, la învățământ profesional, dual, iar 
promisiunile nu au întârziat să apară, prin vocea reprezentanților S.C. Corban SRL Br

/ date de contact 

Director ala Colegiului Tehnic „Mihail Sturdza”, din Ia

i documentului câteva fotografii cu rezoluție bună, relevante pentru 
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școlii noastre, al cărei beneficiar 
tă generează o dezvoltare la nivelul întregii 

privat, în cadrul căruia să încercăm 
ătirea elevilor.  

ământ profesional, dual, iar 
ților S.C. Corban SRL Brăila, filiala 

Director ala Colegiului Tehnic „Mihail Sturdza”, din Iași;  

elevante pentru inițiatori și 
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