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MESAJUL DIRECTORULUI
 Dragi elevi, părinţi, profesori,
 Acum, la începutul anului şcolar 2022-2023, speranţa noastră este că vom avea un an bun, că noi,
cei implicaţi în viaţa şcolii, vom avea parte de satisfacţii: elevii că au obţinut rezultate bune la
învăţătură, absolvenţii – rezultate bune la examenele profesionale şi de bacalaureat, profesorii că au
muncit cu folos, bucurându-se astfel de aprecierea şi respectul părinţilor şi al elevilor.
 Ţelul nostru comun este crearea unui climat corespunzător de muncă, astfel încât elevii să
beneficieze de lecţii de calitate şi de o evaluare corespunzătoare.
 Dragi elevi, merită să învăţaţi, pentru că numai astfel veţi reuşi mai bine în viaţă; educaţia face
diferenţa. Scopul vostru în toţi aceşti ani de liceu să fie dobândirea de cunoștinţe solide, iar la
examenele finale să promovaţi cu note mari.
 La noi, performanţa şcolară este răsplătită prin burse şi premii în bani sau obiecte. Se acordă burse
de studiu, profesionale şi bani de liceu; anul şcolar trecut au beneficiat de aceste burse aproximativ
elevi. Un rol important l-au avut în asigurarea banilor pentru premii Asociaţia părinţilor din
şcoala noastră și S.C. CHIMCOMPLEX S.A.
 Părinţii elevilor să fie siguri că în colegiul nostru elevii vor avea parte de educaţie de calitate; ne
vom strădui permanent să asigurăm condiţiile optime de studiu pentru elevii noştri pe întreg
parcursul anului şcolar.
 Şcoala, împreună cu părinţii, cu biserica, cu toate comunităţile locale de unde provin elevii, trebuie
să se implice în educarea tinerei generaţii.
 Sunt sigur că profesorii vor fi în continuare dedicaţi şcolii, aşa cum au fost şi până acum, punând în
slujba învăţământului, a elevilor noştri, toată capacitatea profesională de care dispun.
 Vă doresc un an şcolar bun şi cu rezultate frumoase!

STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR
2022-2023
MODUL I
Cursuri – luni, 5 septembrie 2022, până
vineri, 21 octombrie 2022;
Vacanţă - sâmbătă, 22 octombrie 2022, până
duminică, 30 octombrie 2022;
MODUL II
Cursuri – luni, 31 octombrie 2022, până joi,
22 decembrie 2022;
Vacanţă - vineri, 23 decembrie 2022, până
duminică, 8 ianuarie 2023;
MODUL III
Cursuri – luni, 9 ianuarie 2023, până
vineri17 februarie 2023,
Vacanţă –sâmbătă, 18 februarie 2023, până
duminică, 26 februarie 2023;

Programul național „Școala
altfel” și Programul „Săptămâna
verde” se desfășoară în perioada 27
februarie— 16 iunie 2023

MODUL IV
Cursuri – luni,27 februarie 2023 până joi, 6 aprilie 2023;
Vacanță - vineri, 7 aprilie 2023, până marți, 18 aprilie
2023;
MODUL V

Vacanţă–

Pentru clasele din învăţământul liceal - filiera
tehnologică şi pentru clasele din învăţământul
profesional, anul şcolar are 37 de săptămâni
de cursuri și se încheie la data de 23 iunie
2023.

ZILE LIBERE












30 Noiembrie (Sfântul Andrei)
1 Decembrie (Ziua Naţională a României)
25, 26 Decembrie (Crăciunul)
1, 2 Ianuarie (Anul Nou)
24 Ianuarie (Ziua Unirii Principatelor Române)
14 aprilie — Vinerea Mare
16 -17 aprilie — Paște ortodox 2023
1 Mai (Ziua Internațională a Muncii)
1 Iunie (Ziua Copilului)
4 iunie (duminică) - Rusalii
5 iunie (luni) — A doua zi de Rusalii

Repartizarea sălilor de clasă

 Învăţământ liceal










IX A1 – Tehnician operator tehnică de calcul – B17
IX A2 – Tehnician proiectant CAD – B7
IX A3 – Tehnician în instalații electrice – B15
IX B1 – Tehnician în activităţi economice – A16
IX B2 – Tehnician în activităţi economice – A21
IX B3 – Tehnician în turism, intensiv engleză – A27
IX C1 – Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului – A20
IX C2 – Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului – B5

Învăţământ profesional

 IX D – 1/2 Mecanic utilaje și instalații în industrie – B14 bis

– 1/2 Sudor – B14 bis
 IXE – 1/2 Ospătar(chelner) vânzător în unitățile de
administrație publică – B18
– 1/2 Electrician exploatare joasă tensiune – B18

Informații utile

Site-ul şcolii: http://gasachi.ro
Facebook: https://ro-ro.facebook.com/colegiultehnic.gheorgheasachi

Eco-Școala: www.ccdg.ro
Site-ul I.S.J. Bacău: www.isjbacau.ro
Site-ul MEN: www.edu.ro

Secretariat: - eliberare adeverinţe
- locaţie: corp A/parter
- program: 7.30 – 16.00 (L-J)
7.30 – 13.00 (V)

- Tel/Fax: 0234314477

Bibliotecă: - manuale şcolare/cărţi
- locaţie: corp B/parter
- program: 7.30 – 16.00 (L-J)
7.30 – 13.00 (V)

Contabilitate: - decontare navetă, alocaţii
- locaţie: corp A/parter
- program: 7.30 – 16.00 (L-J)
7.30 – 13.00 (V)

Harta bobocului rătăcit

Stiluri de învățare

Află cu acest minitest stilul tău de învăţare şi valorifică-l în viaţa ta de şcolar!
Alege răspunsul care te caracterizează corespunzător literelor A, B sau C. Nu
există un răspuns corect sau unul care să fie mai bun decât celelalte.

1. Învăţ cel mai bine când:
A. văd informaţia
B. aud informaţia
C. experimentez (pun în practică)
informaţia
2. Îmi plac:
A. imaginile şi ilustratele
B. casetele şi poveştile istorice
relatate de cei din jur
C. interacţiunile cu oamenii şi
mersul în excursii

3. Pentru a mă relaxa, îmi
place să:
A. citesc
B. ascult muzică
C. fac sport sau să grădinăresc
4. Tind să fiu:
A. contemplativ, gânditor
B. vorbăreţ
C. activ, dinamic

5. Pentru a-mi aminti un număr de
telefon:
A. îl scriu de câteva ori
B. îl spun cu voce tare de câteva ori
C. îl notez pe orice am la îndemână
6. La un curs, învăţ cel mai bine când:
A. am un manual cu multe poze şi informaţii
scrise
B. profesorul spune lucruri clare şi interesante
C. sunt implicat în anumite activităţi
7. Când învăţ pentru test:
A. îmi citesc notiţele şi scriu un rezumat
B. îmi citesc cursurile şi le repet cu voce tare
C. îmi place să studiez în grup şi să utilizez
tabele
8. Am:
A. simţ estetic şi sunt foarte atent la detaliile
vizuale
B. o plăcere deosebită să spun glume şi să
povestesc
C. o mare plăcere în a construi lucruri şi a fi
activ

9. Îmi plănuiesc săptămâna viitoare:
A. făcând o listă şi ţinând un calendar detaliat
B. vorbind despre asta cu cineva
C. concepând un calendar pe calculator
10. Când mă pregătesc pentru un test la
matematică:
A. scriu formulele pe fişe sau utilizez imagini
B. memorez formulele vorbind cu voce tare
C. utilizez cuburi, lego sau modele
tridimensionale
11. Adesea:
A. îmi amintesc chipurile, dar nu numele
B. îmi amintesc numele, dar nu chipurile
C. îmi amintesc evenimentele, dar nu numele
sau chipurile
12. Memorez cel mai bine când:
A. citesc informaţiile şi mă folosesc de imagini
B. ascult informaţiile şi folosesc cuvinte care
rimează
C. încerc să fac lucrurile după principiul
,,încercare şi eroare”

13. Când îndrum pe cineva spre o adresă, spun cam aşa:
A. „Mergeţi la dreapta, ajungeţi la blocul galben, apoi o luaţi la stânga până vedeţi un stejar
mare. Aveţi clară imaginea?”
B. „Mergeţi la dreapta, treceţi de 3 blocuri, apoi la stânga până la cabinetul psihologic. OK?
Aţi prins ce am spus?”
C. „Urmaţi-mă!” după ce i-am arătat direcţia prin gesturi.
14. Când merg printr-un oraş nou, prefer:
A. să iau o hartă şi să găsesc singur drumul
B. să opresc şi să întreb pe cineva
C. să mă plimb prin zonă şi să-mi dau seama de unul singur

Interpretarea testului… VIZUAL
Total A
Total B
Total C

Dacă cele mai multe
răspunsuri au fost „A”, atunci
stilul tău de învăţare este:

Preferi să vezi lucrurile sau desfăşurarea proceselor
pe care le înveţi. De asemenea, preferi să înveţi pe
bază de hărţi, ilustraţii, diagrame, imagini etc. E
important pentru tine să vezi textul scris şi să reţii
mai repede dacă subliniezi ideile/cuvintele cheie cu
creioane colorate. Reţii mai repede dacă materialul
de învăţat conţine cuvinte cu un bogat conţinut
vizual (soare luminos, mare albastră) sau dacă îţi
creează în minte scenarii vizuale.

Dacă cele mai multe răspunsuri au
fost „B”, atunci stilul tău de învăţare
este:
AUDITIV
Înveţi vorbind şi ascultând, de aceea
eşti eficient în discuţiile de grup.
Citeşti cu glas tare când înveţi sau îţi
mişti
buzele
când
citeşti.
De
asemenea, înveţi prin formularea
ideilor noi cu propriile cuvinte sau din
explicaţiile verbale ale profesorului.
Simţi ritmul frazelor, fiindu-ţi mai uşor
să le reţii pe cele „cântate”. Suporţi
greu liniştea în timpul învăţării. În
acelaşi timp te deranjează zgomotele
când înveţi.

Dacă
cele
mai
multe
răspunsuri au fost „C”, atunci
stilul tău de învăţare este:

KINESTEZIC
Ai nevoie să te implici fizic în
activitatea
de
învăţare
(mişcare, explorarea mediului,
experimente de tot felul etc.).
Înveţi mai uşor dacă urmăreşti
cu degetul rândurile scrise sau
dacă iei notiţe. Lipsa de
activitate
într-o situaţie de
învăţare te face să devii agitat
şi nerăbdător.

Programe extracurriculare și
parteneriate





















- ECO-ŞCOALA:
- LeAF (Learning about Forests)
- YRE (Young Reporters for the Environment)
- Iniţiere IT şi utilizare AeL (Advanced Electronic
Learning)
- ECDL (European Computer Driving License)
- Academie CISCO
- Academie ORACLE
- Intel Teach – Instruirea în societatea cunoaşterii
- Programe “Junior Achievment”: Succesul profesional,
finanţele mele
- Activ în practică-Activ pe piața muncii! (POCU)
Practică europeană în utilizarea softurilor de specialitate
pentru gestiunea financiară, economică și administrarea
afacerii
- E-Twinning/Cheese
- Împreună pentru o lume mai bună
- Vreau să fiu alături de semenul meu
- Drepturile consumatorului într-o societate democratică
- Voluntarii carităţii
- Matematică aplicată
- Şcoala de vară ,,Magia din eprubetă”




























Asociaţia Părinţilor Responsabili pentru Viitor
Primăria Oneşti
Biblioteca Municipală ,,Radu Rosetti”
S.C. CHIMCOMPLEX S.A
S.C. Servoterm
S.C. Nova&DESIGN SRL
S.C. DMC AG
UM SOFT
Magic Print
Computer Service
S.C. DUMITON SERVICE SRL
S.C. SCORZA SRL
S.C. BRADO INDUSTRY SRL
S.C. AXI INVEST SRL
S.C. GEN IUL TRADING SRL
S.C. PRO EFFECT SRL
ADIS BACĂU
Asociaţia Naţională ,,Cultul Eroilor”- subfiliala Oneşti
Asociaţia Onestin
Clubul de Turism Montan ,,Şandru”
Centrul Comunitar „Alexandra”
Asociaţia „Incluziunea”
Agenţia Naţională Antidrog
Direcţia Silvică Bacău (O.S. Livezi)
Eco-Școala Grădiniţa ,,Magnolia” Oneşti
Eco-Şcoala Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor

PROIECTE EUROPENE
 Practică europeană în utilizarea softurilor de

specialitate pentru gestiunea financiară, economică și
administrarea afacerii

PROIECTE EUROPENE
Activ în practică - Activ pe piața muncii!

Elevii au făcut practică la
agenții economici:
 Discount SRL
 UM SOFT
 ADIS Bacău
 CHIMCOMPLEX S.A
 TANGENTA SRL
 GIRONAP PROD S.A
 PRIMĂRIA ONEȘTI

Învățăm și progresăm la Asachi!

Olimpiade și concursuri
Faza națională

Michea Andreea Valentina
Premiul I - faza națională - olimpiada
de protecția mediului

Concursul național Combaterea
bullyingului în școală

- Petrilă Andrei - premiul I
- Coșa Adrian - premiul II

Concursul județean
"Desen tehnic și infografică”

 Petrilă Andrei - premiul II,
 Mărtinaș Alexandru-Gabriel premiul III
 Duduman George-SebastianMențiune

Olimpiade și concursuri
FAZA JUDEȚEANĂ





:
MICHEA ANDREEA VALENTINAPremiul I
CURTUIA BIANCA- Premiul II
URSU CELINE IOANA- Premiul III
CRISTIAN GEORGIANA ELENAMențiune I

VOICU OLIVIA -IOANA Mențiune I
- concursul ,,Adolf
Haimovici”
VOICU OLIVIA -IOANA Mențiune

Școala de vară

DIN ACTIVITĂŢILE ELEVILOR
NOŞTRI

-parte a proiectului ROSE, beneficiar
Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” Iași/ Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția
Mediului ”Cristofor Simionescu”

Programul mondial ECO-ȘCOALĂ

NE MÂNDRIM CU EI!

ZAHARIA TUDOR
Student Medicină,
UMF București

- premianți la

concursuri și
olimpiade naționale,
astăzi studenți

URSACHE GEORGIANAșefă de promoție 2020
Studentă BIOINGINERIE
MEDICALĂ, UPBucurești

Studentă Farmacie,
UMF Iași

Balan Tudor Ștefan
Student Facultatea de inginerie
mecanică a Universității Transilvania
Brașov

Vențel Iulia-Andreea
Studentă ASE – Administrație
publică și management

TUDOR ANDREEA-MARINA
șefă de promoție 2021
Studentă ASE – București
Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de valori

Axinia Andreea

Sandu Andreea-Cristina

Studentă la Contabilitate și
informatica de gestiune la
Brașov

Studentă la Economia
Comerțului, Turismului și
Serviciilor la Brașov.

ABSOLVENȚI 2022

Voicu Olivia
șefă de promoție 2022

Menirea firească a școlii nu e să dea învățătura, ci să deștepte
cultivând destoinicirile intelectuale în inima copilului, trebuința
de a învăța toată viața.
Ioan Slavici

