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Cadrul legal

 Metodologia de organizare şi desfăşurare a 
admiterii în învăţământul profesional de stat, 
anexă la OMENCS nr. 5068 din 31.08.2016

 ANEXA 1 la OMEN Nr. 5031 din 04.09.2018 
privind Calendarul admiterii în învăţământul 
profesional de stat pentru anul şcolar 2020 –
2021.



Înscrierea în învățământul profesional

 art. 5 (1) „Înscrierea în învăţământul 
profesional se face în urma unui proces de 
orientare şi consiliere a elevilor.”

 (3) Înscrierea în vederea admiterii în 
învăţământul profesional a elevilor din clasa a 
VIII-a şi a absolvenţilor clasei a VIII-a din 
seriile anterioare se realizează pe baza fişei 
de înscriere în învăţământul profesional cu 
durata de 3 ani.



Durata pregătirii practice

 clasa a IX-a- 24%, 
 clasa a X-a– 63%, 
 clasa a XI-a – 78%.



Beneficii financiare

 Elevii beneficiază de susţinere financiară, în
conformitate cu prevederile legale, prin Programul
naţional de protecţie socială "Bursa profesională" în
cuantum de 200 lei/lună.

 Distinct de sprijinul financiar acordat, elevii din
învăţământul profesional pot beneficia şi de
susţinere financiară, stimulente şi alte forme de
sprijin acordate de partenerul de practică, în
condiţiile legii şi în conformitate cu prevederile
contractului de practică.”



Beneficii  educative

 „Absolvenţii învăţământului profesional 
care promovează examenul de certificare a 
calificării profesionale dobândesc certificat 
de calificare profesională şi suplimentul 
descriptiv al certificatului, conform 
Europass.

 Absolvenţii învăţământului profesional care 
promovează examenul de certificare a 
calificării profesionale pot continua studiile 
în clasa a XI-a a învăţământului liceal.



Supliment descriptiv Europass



OFERTĂ ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL

pentru anul şcolar 2020-2021

Nr. 
crt. 

Oferta propusă de unitatea de învăţământ pentru clasa a IX-a înv. profesional

Domeniul de formare 
profesională Calificarea Propuneri nr. 

locuri

1 Mecanică Mecanic auto 28

2 Fabricarea produselor din lemn Tâmplar universal 28

3 Comerț Comerciant-vânzător 28

TOTAL 84



OFERTĂ LICEU

pentru anul şcolar 2020-2021 

Nr. 
crt. 

Oferta propusă de unitatea de învăţământ pentru clasa a IX-a înv. profesional

Profil Calificarea Propuneri nr. 
locuri

1 Electronică automatizări Tehnician operator tehnică de calcul 28

2 Servicii Tehnician în activități economice 28

TOTAL 56



MECANIC AUTO
Ce înveţi?
Identifici defecte folosind tehnici moderne de diagnosticare
Execuţi lucrări de întreținere a autovehiculelor
Repari sistemele și instalațiile autovehiculelor
Manevrezi autovehiculele, conform legislației în vigoare
Evaluezi funcțional, calitativ și cantitativ automobilul

Care sunt beneficiile tale?
Efectuezi instruire practică în service-uri auto moderne fiind la curent cu noutăţile din 
domeniu
Obţii permisul de conducere auto, categoriile B (18 ani) şi C (21 ani)
Inserția facilă pe piața muncii ca urmare a extinderii și diversificării parcului auto

Ce job poţi avea?
Mecanic auto într-un service auto/atelier de întreținere și reparații auto
Lucrător comercial la standuri cu piese auto
Conducător auto categoria B (taximetrist), C (transportator mărfuri)
Recepționer service auto



MECANIC AUTO

 Agenți economici parteneri: 

 SC BUZDUGAN COMPANY SRL
 SC IONAS ZELE SRL
 LF ȘOGOR BENIAMIN
 SC SANDRIO REPARAȚII AUTO SRL 
 SC CAA CICIO SRL-D
 SC FEDOX SRL 
 SC AUTO REPAIR PRO SRL
 MITICĂ TRANS 2007 SRL
 DOBRICAN TEODOR P.F.A 



MECANIC AUTO

 Elevi în practică



TÂMPLAR UNIVERSAL

Ce înveți?
Utilizezi tehnologii specifice din domeniul prelucrării lemnului
Confecționezi piese de mobilier și accesorii pentru acesta
Recondiționezi interioarele din clădiri

Care sunt beneficiile tale?
Efectuarea practicii la firme din domeniu
Posibilitatea inițierii unei afaceri de tip familial

Ce job poți avea?
Muncitor în firme de prelucrarea lemnului
Muncitor în construcții



TÂMPLAR UNIVERSAL

 Agenți economici parteneri: 

 SC. BASIC BOINT SRL 
 SC. DRAGSIL SRL



TÂMPLAR UNIVERSAL

 Elevi în practică



COMERCIANT-VÂNZĂTOR
Ce înveți?

 Efectuarea vânzărilor
 Încasarea contravalorii produselor
 Întocmirea documentelor specifice activității de vânzare
 Raportarea activității de vânzare
 Comunicarea la locul de muncă, efectuarea muncii în echipă
 Perfecționarea profesională
 Prezentarea produselor și serviciilor aferente vânzării
 Promovarea imaginii standului
 Menținerea și verificarea stocurilor de vânzări și rezervă
 Crearea mediului ambiental necesar vânzării, comunicarea cu clienții

Care sunt beneficiile tale?
 Efectuezi stagii de pregătire practică în magazine
 Îți dezvolți abilitatea de a comunica în limbi străine
 Poți să te perfecționezi și să te specializezi în domeniu pentru obținerea calificărilor 

de  șef de raion și director de magazin
Ce job poți avea?

 Vânzător în unități de alimentație publică
 Casier în unități de alimentație publică



COMERCIANT-VÂNZĂTOR

 Agenți economici parteneri: 

 SC REWE ROMÂNIA SRL 
 SC PEPCO RETAIC SRL 
 SC CONSTRUICTORUL CANDA
 SC BARTA-ATI SRL 
 SC VIDA MAX SRL 
 SC DG SARCOM SRL



COMERCIANT-VÂNZĂTOR

 Elevi în practică



VĂ UREAZĂ SUCCES LA 
EXAMENELE CE VOR URMA!


