
COLEGIUL NAŢIONAL 
“CALISTRAT HOGAŞ” 

PIATRA - NEAMŢ



Ce ne-am propus?

• Să aducem elevii şi 
aspiraţiile lor 
profesionale mai 
aproape de realitate;

• Să punem în legătură 
mediul educaţional şi 
comunitatea 
afacerilor;

• Să transformăm, 
pentru o zi,
“Comunitatea locală” 
din concept abstract 
în fapt real.



• 22 de firme / instituţii care 
au acceptat să fie partenere 
ale C. N. “Calistrat Hogaş” 
în acest proiect;

• 99 de elevi care au 
beneficiat de shadowing;

• Experienţe inedite, amintiri, 
noi prieteni, colaborări

=

O COMUNITATE LOCALĂ 
MAI PLINĂ DE VIAŢĂ ŞI 

MAI UNITĂ !!!

Rezultatele proiectului



PARTENERII 
Colegiului Naţional „Calistrat Hogaş” 

în programul Job Shadow Day

• ACTUAL T.V. 
• AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE 

REGIONALĂ NORD-EST
• AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA 

MEDIULUI NEAMŢ
• BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „G. T. 

KIRILEANU”
• CABINET INDIVIDUAL DE 

AVOCATURA „Nichifor Mihaela-
Iuliana” 

• CASA  ASIGURĂRILOR DE 
SĂNĂTATE Neamţ

• DIRECŢIA GENERALĂ DE 
ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA 
COPILULUI

• DIRECŢIA REGIONALĂ DE 
STATISTICĂ NEAMŢ

• EUROMEDIA TV S.R.L. (1TV)



PARTENERII 
Colegiului Naţional „Calistrat Hogaş” 

în programul Job Shadow Day

• INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL 
JUDEŢULUI NEAMŢ

• INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL 
NEAMŢ

• KÖBER S.R.L. 
• MOTIVATION ROMANIA
• PETROTOUR TRAVEL AGENCY
• S.C. AUTO MOLDOVA S.A. 
• S.C. A.D.F. PROD S.R.L. 
• S.C. ALLIANZ TIRIAC ASIGURĂRI S.A. 

FILIALA NEAMŢ
• S.C. CLASS MEDIA S.R.L. 
• S.C. EDIL PROIECT S.A. 
• S.C. GRUPUL DE PRESĂ ACCENT S.R.L. 
• S.C. IZOTEC GROUP S.R.L. 
• TEATRUL TINERETULUI



ACTUAL T.V.



Actual TV







Actual TV



AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE 
REGIONALĂ NORD-EST



A.D.R. Nord Est



A.D.R. Nord Est



AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA 
MEDIULUI NEAMŢ







BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „G. T. 
KIRILEANU”

• Când am fost în 
shadowing la bibliotecă 
instituţia era în 
sărbătoare. Erau “Zilele 
Bibliotecii”...

• Pot spune că am avut o 
zi “completă” în care 
am aflat destul de 
multe despre ceea ce 
înseamnă să te ocupi 
de promovarea 
culturii...





CABINET INDIVIDUAL DE AVOCATURA 
„Nichifor Mihaela-Iuliana”



Cabinet de Avocatură
• Experienţa de shadowing mi-a oferit 

posibilitarea de a-mi forma o 
imagine concludentă despre mediul 
juridic, având în vedere faptul că pe 
viitor vreau să urmez o carieră în 
acest domeniu.

• Această zi a fost o experienţă 
interesantă datorită căreia sunt mult 
mai decisă să urmez o carieră în 
domeniul juridic.

• Pe această cale mi s-a demonstrat 
faptul că teoria poate fi grea, dar 
practica este esenţială.

(Zavate Ana Maria, 11 F)



CASA  ASIGURĂRILOR DE 
SĂNĂTATE Neamţ



“Halatele albe de la C.N.C.H”



Impresii la Policlinică

• Pentru mine, 
Job Shadow 
Day a fost o 
experienţă nouă 
şi interesantă 
care m-a 
convins că 
meseria pe care 
mi-o alesesem 
mi se potriveşte
(Crina-Elena Leahu, 11 A)



DIRECŢIA GENERALĂ DE 
ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI 
PROTECŢIA COPILULUI

• Am învăţat cum se monitorizează copiii aflaţi în 
plasament, cum se “instrumentează” dosarele lor.

• Mi-am dat seama că un asistent social care 
lucrează în interesul copiilor fără familie naturală 
au o mare responsabilitate şi că se străduiesc să 
le reprezinte bine interesele.

(Irena Sava, a XI-a F)



DIRECŢIA REGIONALĂ DE 
STATISTICĂ NEAMŢ



DIRECŢIA REGIONALĂ DE 
STATISTICĂ NEAMŢ

• În viaţa de zi cu zi (...) nu putem avea acces la ceea 
ce se petrece ″în spatele funcţionarului public″.

• Cu ocazia Job Shadow Day, (…) am aflat despre 
această instituţie că se află sub directa conducere a 
Cancelariei Guvernului, că se ocupă cu prelucrarea 
datelor statistice furnizate de către agenţii 
economici, organizează şi întreţine sistemul 
informaţional...

• Am învăţat că totul se bazează pe o bună 
comunicare şi un feedback continuu din partea 
receptorului.

• După această experienţă, pot spune că mi-ar face 
mare plăcere să lucrez, după ce termin studiile, în 
acest domeniu, chiar într-o instituţie asemănătoare. 

• Mulţumesc Job Shadow Day!
(Andrei Cristina Cassiana, a XII-a C)



Direcţia Regională de Statistică



EUROMEDIA TV S.R.L. 
(1TV)

Am fost, în cadrul 
proiectului Job Shadow 
Day, la Euromedia TV 
(1TV) şi cred că a fost o 
experienţă foarte
interesantă. 

Am cunoscut oameni
deschişi şi comunicativi
care ne-au învăţat mai
multe lucruri despre ce
înseamnă să fii reporter şi 
m-au convins că meseria
de reporter va fi sigur una
dintre opţiunile mele. 

Am realizat chiar şi 
un reportaj despre 1 Mai 
care a fost difuzat la 
ştirile din aceea zi.

(Doboş Otilia, 11A)



1 TV - Impresii
Ziua de shadowing a fost 

pentru mine o experienţă
plăcută şi unică care m-a 
impresionat foarte mult...

În aceasta zi m-am decis unde 
îmi doresc să profesez după
terminarea liceului, fiind 
ferm convinsă că meseria 
de reporter este cea pe 
care mi-o doresc cu 
adevărat. 

Deşi bănuiam că va fi o 
experienţă de neuitat, nu 
mă aşteptam să găsesc 
nişte oameni atât de 
sociabili, prietenoşi, 
deschişi şi doritori să ne
împărtăşească din 
experienţa lor.

(Alina Anton, 11A)



Reporter... 1 TV





INSPECTORATUL DE POLIŢIE 
AL JUDEŢULUI NEAMŢ

• “A fost exact aşa 
cum mă aşteptam, 
chiar mai mult... 

• Am aflat multe 
lucruri despre 
meseria pe care 
vreau să o am, 
aceea de poliţist şi 
m-am convins că 
este exact ceea ce 
îmi place să fac.”

Robert Ivan, aXI-a F









Verificarea “abilităţilor”





INSTITUŢIA PREFECTULUI 
– JUDEŢUL NEAMŢ

• “Ziua de shadowing a 
constituit pentru 
mine o oportunitate 
de a acumula 
informaţii despre 
domeniul juridic, însă 
cel mai important a 
fost că, am înţeles 
mult mai bine ce 
înseamnă profesie şi 
asumarea 
responsabilităţii.

• Am văzut şi ce 
înseamnă pregătirea 
concretă şi 
prezentarea la un 
proces.”



INSTITUŢIA PREFECTULUI
• După ce ni s-a prezentat 

instituţia, structura 
organizatorică, atribuţiile 
departamentelor şi după ce 
am cunoscut o parte din 
personal, am rămas fiecare cu 
specialistul în umbra căruia 
trebuia "să lucrăm".

• Recunosc că la început, mă 
aşteptam să dau peste 
rigiditatea unor persoane care 
sunt specialiste în domeniu, şi 
care îmi vor spune să 
stau într-un colţ... Dar m-am 
înşelat. 

• Am rămas impresionată de 
seriozitatea şi disponibilitatea 
cu care am fost ajutată să mă 
integrez.

(Nica Ana Maria, 11 D)



KÖBER S.R.L.









MOTIVATION ROMANIA





PETRO TOUR TRAVEL 
AGENCY

• Pentru activitatea JOB SHADOW 
DAY am fost repartizat la agentia de 
turism Petro Tour Travel, pentru a 
petrece o zi in preajma unui 
profesionist, cu scopul de a observa 
şi de a învăţa despre acest domeniu. 
Activitatea a fost o bună experienţă 
pentru mine, deoarece am aflat 
lucruri noi despre relaţiile cu clienţii, 
despre preferinţele turistice ale 
nemţenilor şi despre zonele cele mai 
frecventate de turiştii români.

• Cred că a fost o experienţă 
bună pentru elevi şi, sper eu, chiar 
pentru profesioniştii care ne-au 
găzduit.

Mihai Topoliceanu, clasa a XI-a L, C.T.G. 
Cartianu



S.C. AUTO MOLDOVA S.A.

• Mi-a plăcut... Se mai face şi la anul???”
(Ioan Nicuşor, 11F)



Am fost la Auto Moldova pe “vânzări”
şi ne-au fost arătate programele în care se 
lucrează, modul în care se negociază
Am vizitat parcul de maşini
şi am avut pentru ceva timp atribuţiile unui 
angajat real.
Am aflat lucruri noi despre ceea ce 
înseamnă să ai o profesie, în general, şi cum 
este să te ocupi de marketing, în special.



S.C. A.D.F. PROD S.R.L.
• Am asteptat cu nerabdare ziua in care 

voi merge la ADF PROD, firma la care am 
fost repartizată în cadrul proiectului 
"Job Shadow Day", întrucât eram 
nerăbdătoare să aflu cum lucrează un 
manager. După o prezentare a firmei şi 
discutii cu oamenii de acolo, la rândul 
lor foarte deschişi spre nou, mi-am dat 
seama că activitatea de productie este 
mult mai interesantă decât credeam. 



A.D.F. PROD - impresii

• Se vede clar atunci când oamenii sunt 
organizaţi bine, când formează o 
“echipă”. 

• Deşi eram destul de hotărâtă ce 
profesie  voi urma când am ajuns în 
acea firmă, mi-am schimbat parţial 
atitudinea, întrucât voi lua în 
considerare şi perspectiva unei 
cariere în producţie. 

Munteanu Alina, a XI-a F





S.C. ALLIANZ TIRIAC ASIGURĂRI 
S.A. FILIALA NEAMŢ





S.C. ALLIANZ TIRIAC ASIGURĂRI

• Ziua petrecută, în 
cadrul programului 
JSD, la Allianz Tiriac 
Asigurări a fost una 
foarte interesantă 
deoarece am avut 
ocazia să aflu lucruri 
noi. Mi-am făcut o 
imagine de 
ansamblu despre 
ceea ce înseamnă 
asigurările (de toate 
tipurile). Aceasta a 
fost partea 
teoretică...



S.C. ALLIANZ TIRIAC
• Împreună cu un 

profesionist al firmei, 
am mers într-o vizită de 
risc la un supermarket, 
pentru a încheia o poliţă 
de asigurare. Pentru 
acest lucru am analizat 
dotările locului 
respectiv şi am analizat 
condiţiile tehnice de 
întocmire a unei poliţe 
de asigurare. 

• Această zi am încheiat-o 
la departamentul de 
daune. 

• Am aflat lucruri noi şi 
am fost foarte bine 
primiţi.

(Roxana Calin, 12 A)



S.C. CLASS MEDIA S.R.L.

Job Shadow Day a fost o experienţă de neuitat 
şi foarte utilă. 

Faptul  cel mai important a fost nu doar că am 
cunoscut oameni minunaţi, ci şi experienţa pe care 
am trăit-o, reuşind, aş putea spune, să iau o decizie 
pentru viitor.

Un alt lucru important pe care l-am descoperit a 
fost acela că, în domeniul I.T., nu întotdeauna faci 
ceea ce ştii şi îţi place, ci trebuie să te adaptezi la 
cerinţele pieţei, la ceea ce doreşte clientul, fiecare 
zi fiind o provocare. 

(Ioana Todirică, 

Colegiul Naţional de Informatică)



S.C. EDIL PROIECT S.A.
• “Sunt pasionată de arhitectură. 
• Ziua de shadowing mi-a oferit ocazia 

să asist la o şedinţă de lucru alături de 
dl. arhitect Diaconescu. Se discuta 
aprins despre modul în care sunt 
proiectate şi trebuie amplasate 
luminile unui teatru. Dezbaterea la 
care am asistat mi s-a părut foarte 
interesantă. 

• Această meserie este cu adevărat 
fascinantă, presupune 
responsabilitate, dinamism, iniţiativă, 
inteligenţă.

• M-am convins că asta îmi doresc să 
fac pe viitor.”

(Alexandra Cărăuşu, 11 A)



S.C. GRUPUL DE PRESĂ 
ACCENT S.R.L. 



Ziarist la… 
Monitorul de Neamţ





S.C. IZOTEC GROUP 
S.R.L.

• “M-au 
impresionat 
dinamismul 
angajaţilor, 
deschiderea 
lor, 
organizarea 
excelentă.”









Profesionişti şi... “umbre”



Izotec - impresii

• A fost o experienţă
foarte plăcută, a 
mers mai bine
decât mă
aşteptam. 

• Am învăţat lucruri
noi, de la persoane
experimentate. 

• Este o societate
foarte organizată

• staful a fost foarte
amabil cu noi...
(Anechitei Ionuţ Alexandru, 

C.T. Gheorghe Cartianu)



TEATRUL TINERETULUI







T.T. - Impresii
• “Alături de alte 2 tinere entuziaste, eleve ale 

Colegiului Național "Calistrat Hogaș", 
Isabela Stoian și Alina Petrică, am fost 
introdusă în atmosfera "dramatică" și plină 
de viață a Teatrului Tineretului...

• Am fost plăcut surprinsă să descopăr că, 
aici, creativitatea și pasiunea pentru frumos 
își au un rost… 

• A fost o zi plină, concentrată, care, pe lângă 
experiența trăită și un teanc de materiale 
informative, mi-a adus o nouă viziune 
asupra meseriei pe care vreau să o urmez, 
precum și asupra rolului, poate puțin 
subestimat în rândul tinerilor, a Teatrului 
Tineretului.”

(Ioana Văcăraşu, 12 E)



Feed – back J.S.D.
• “... mulțumesc pentru oportunitatea oferită 

și sunt convinsă că acest proiect se vrea 
implementat și anul următor, datorită 
aplicabilității cunoștințelor dobândite.”

(Ioana Văcăraşu, 12E)

• “Pentru mine a fost o experienţă deosebită 
şi desigur, una pozitivă!” 

(Ana Maria Nica, 11D)

• “Pot spune că această activitate 
extraşcolară a însemnat pentru mine mai 
mult decât un an de şcoală.”

(Alina Munteanu, 11 F)


