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a) SCOPUL:  

 

Procedura se aplică pentru a întocmi o situaţie statistică privind traseul ocupaţional al 

absolvenților  Colegiului Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău  

 

b) ARIA DE CUPRINDERE: 

 

Procedura se aplică elevilor/absolvențior de clasa a XII-a din anul curent și diriginţilor 

acestora. 

 

III.    RESPONSABILITĂŢI: 

 

Membrii CEAC  

Consilierul educativ 

Diriginții  

 

IV. DESCRIEREA PROCEDURII: 

 

4.1. Procedura se aplică în cazul absolvenţilor care finalizează studiile prin examen de 

atestare profesională sau examen de bacalaureat. 

4.2. În momentul înscrierii absolventului la examenul de bacalaureat, dirigintele are obligaţia 

de a oferi spre completare un formular care solicită date de contact ale absolventului (Anexa 

1) şi un formular prin care este comunicată adresa de e-mail a dirigintelui şi angajarea 

absolventului de a transmite datele referitoare la traseul profesional urmat (anexa 2). Se va 

recomanda completarea formularelor în format electronic. 

4.3. Dirigintele va  colecta şi va trimite la CEAC  formularele completate de către absolvenţi.  

4.4. CEAC va  înregistra datele din formularele într-o bază de date, special concepută pentru 
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a putea oferi ulterior pentru fiecare domeniu/specializare în parte şi pentru fiecare promoţie 

date despre procentul absolvenţilor care sunt încadraţi în domenii profesionale 

corespunzătoare specializării urmate, domenii conexe sau  urmează o formă superioară de 

învăţământ în domeniul absolvit sau în alt domeniu. Formularele primite sunt păstrate/ 

arhivate (tipărit sau / şi electronic);  

 4.5. Dirigintele  va contacta absolvenţii care nu au comunicat datele până la sfârşitul anului 

şcolar următor absolvirii, va completa coloana  3 din cel de-al doilea formular (Anexa 2) şi va 

prezenta anual CEAC, în luna iunie, un raport asupra stadiului general al problemei. 

4.6. Aceste informaţii vor fi transmise  anual de către CEAC conducerii şcolii. La solicitarea  

directorilor/C.A./ C.P., CEAC va pune la dispoziţie baza de date relevantă pentru  fiecare 

domeniu /profil/specializare. 

4.7. Dirigintele va actualiza permanent datele absolvenţilor, pe baza mesajelor transmise de 

către ei pe adresa de e-mail şi prin contact periodic. În acest mod  se  obţin noi date despre 

ruta profesională a acestora. Concomitent, se va contacta entitatea la care absolventul a 

declarat că lucrează în vederea obţinerii unor date utile pentru şcoală ca furnizor de pregătire 

profesională. Intervalul de actualizare este de un an. 

4.8.Toţi factorii implicaţi în culegerea, prelucrarea şi utilizarea informaţiilor oferite de către 

absolvenţi vor păstra confidenţialitatea referitoare la aceste informaţii.  

 

 

V. MONITORIZARE: 

 

Procedura de informare va fi monitorizată de C.A. şi C.E.A.C. Toate persoanele care fac 

obiectul acestei proceduri trebuie să fie la curent cu existenţa acesteia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pagină 3 din 4 

 

ANEXA1 

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „ȘTEFAN CEL MARE” BACĂU 

 

CLASA a _____ 

PROFIL/SPECIALIZARE ____________________________ 

PROFESOR DIRIGINTE _____________________________ 

 -a ___ 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE ÎN BAZA DE DATE 
 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele 

elevului 

Domiciliu  

Telefon  Adresă de e-

mail 

Opțiunea 

profesională 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       
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ANEXA2 

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „ȘTEFAN CEL MARE” BACĂU 

 

CLASA a _____ 

PROFIL/SPECIALIZARE ____________________________ 

PROFESOR DIRIGINTE _____________________________ 

 -a ___ 

FORMULAR DE EVIDENȚĂ A TRASEULUI PROFESIONAL AL 

ABSOLVENȚILOR 

Nr. 

crt. 
Numele și prenumele absolventului 

Facultate / 

Universitate / 

Oraș 

Observații  

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

 
 

 

 


