
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPANIA ”ZIUA MESERIILOR” 

11 MARTIE 2022 

 

 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PROFESIONAL ȘI TEHNIC 

O ALTERNATIVĂ! 
TOTUL ESTE SĂ FACI 
CEEA CE ÎȚI PLACE! 

Urmând învățământul profesional și tehnic, 

absolvenții clasei a VIII-a vor învăța o meserie, se 

pot integra mai ușor pe piața muncii, care se află 

într-o permanentă schimbare, datorită evoluției 

noilor tehnologii. 

Învățământul profesional și tehnic este focalizat pe 

o calificare profesională, o carieră în domenii 

tehnice, pe o meserie. 

 A urma un astfel de traseu profesional, înseamnă a 

participa la stagii de pregătire practică în profesia 

pe care ai ales-o, la partenerii noștri - agenții 

economici din domeniu. 

  

LICEUL TEHNOLOGIC ”MIHAI EMINESCU„ 

ȘCOLARIZEAZĂ URMĂTOARELE CALIFICĂRI: 

 NIVEL 4 - ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL 

 TEHNICIAN ÎN GASTRONOMIE 

 TEHNICIAN ELECTRICIAN ELECTRONIST 

AUTO 

 NIVEL 3 - ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL 

 OSPĂTAR (CHELNER) VÂNZĂTOR ÎN 

UNITĂȚI DE ALIMENTAȚIE/BUCĂTAR 

 MECANIC AUTO 

 ELECTRICIAN EXPLOATARE JOASĂ 

TENSIUNE/ELECTRICIAN AUTO 

 

 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT  SE 

ADRESEAZĂ 

 ABSOLVENȚILOR CLASEI A VIII-A, ÎN ANUL CURENT; 

 ABSOLVENȚILOR CLASEI A VIII-A, DIN SERIILE 

ANTERIOARE ANULUI ȘCOLAR ÎN CURS 



AVANTAJELE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL DE STAT 

 

1. Pe toată durata școlarizării elevii beneficiază de o susținere 

financiară ”Bursa profesională”, în valoare de 200 lei/lună 

2. După finalizarea acestei forme de învățământ și promovarea 

examenului de certificare, elevii își pot continua studiile, în 

cadrul liceului, prin înscrierea la clasa a XI-a, cu frecvență sau 

frecvență redusă; 

3. Certificatele de calificare profesională obținute prin 

învățământul profesional și tehnic sunt recunoscute 

internațional; 

4. Dobândirea unei calificări profesionale care permite obținerea 

mai rapidă a unui loc de muncă și a unui salariu mai devreme 

decât pentru cei care optează pentru parcursul liceal; 

5. Angajarea rapidă datorită facilităților fiscale de care 

beneficiază agenții economici care integrează pe piața muncii 

tineri absolvenți; 

6. Cunoașterea condițiilor de muncă existente pe piața muncii, 

prin efectuarea stagiilor de practică din timpul școlarizării la 

agenții economici; 

7. Facilitarea angajării elevilor de către agenții unde aceștia 

efectuează stagiile de pregătire practică. 

 


