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1) Reconsiderarea și consolidarea școlilor profesionale de meserii se bazează pe politici 

naționale, măsuri locale și pe participarea activă a mediului economic. 

2) Activitatea practică în școala profesională reprezintă aproximativ 75% din programă. Prin 

excelență, mediul economic oferă cele mai bune condiții de cunoaștere și dezvoltare a 

competențelor practice specifice meseriilor. 

3) Conexiunea dintre teorie și realitatea practică a muncii, ca principal suport al 

profesionalizării elevului, reprezintă soluția pentru adaptarea și sincronizarea 

competențelor la nevoile reale solicitate de piața muncii. 

4) Implicarea activă a operatorilor economici în creșterea interesului elevilor (și părinților) 

pentru calificarea într-o meserie actuală se proiectează în rezultate de natură să 

îmbunătățească condițiile generale de desfășurare a afacerilor. 

5) Revigorarea învățământului profesional și creșterea calității forței de muncă impune 

investiții utilizând resurse de timp, materiale și financiare. 

6) Responsabilitatea îmbunătățirii cantității și calității forței de muncă trebuie să fie asumată 

de către instituții publice și agenți economici. Într-un mediu complex, școala poate să își 

asume doar o mică parte din formarea corectă a viitorului profesionist. 

7) Desfășurăm permanent activități de informare și consiliere, precizând contextul și 

succesul muncii într-o manieră care suscită interes și curiozitate. 

8) Valorificarea potențialului fiecărui elev și plasarea lui în cel mai potrivit rol este scopul pe 

care părinții, profesorii și reprezentanții mediului economic trebuie să îl obțină, fără 

excepție. 

9) Colaborarea deschisă și onestă, munca în echipă, bunele intenții, consecvența și 

profesionalismul demonstrate reprezintă valorile împărtășite și acceptate care ne 

ghidează și orientează acțiunile în care ne implicăm. 

10) Pentru susținerea și dezvoltarea învățământului profesional și creșterea profesionalizării 

resurselor umane adresate mediului economic, companiile semnatare își vor asuma una 

sau mai multe dintre următoarele atribuții: 

a. să participe anual la ședința comună de elaborare a strategiei de dezvoltare a 

învățământului profesional; 

b. să participe la activități județene și/sau locale de consiliere a părinților, 

profesorilor și elevilor privind piața muncii și cariera profesională; 

c. să susțină elevi pe perioada școlarizării și să îi primească în activitățile practice 

planificate de școală; 

d. să contribuie la formarea de competențe, cunoștințe și abilități practice specifice 

meseriei în care se formează elevii; 

e. să susțină elevii în eforturile lor de a urma cursurile școlii profesionale, având în 

vedere dificultățile acestora cauzate de navetă sau cazarea în internate; 

f. să devină mentori, iar formarea profesională pe care o aplică să respecte cerințele 

de conduită și etică acceptate social; 

g. să susțină și să încurajeze dezvoltarea profesională continuă a elevilor, prin 

înscrierea la cursurile liceale serale și apoi la cele universitare; 

h. să asigure un loc de muncă corespunzător calificării obținute și să nu oferteze 

elevii calificați pentru activități necalificate; 

i. să participe la îmbunătățirea condițiilor (atelierelor) de învățământ. 
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Cunosc, înțeleg și simt influența pe care o manifestă lipsa personalului calificat asupra 
afacerii pe care o administrez. 

Sunt convins(ă) că prin transmiterea de cunoștințe și competențe actuale, prin susținerea 
eforturilor elevilor de a participa la cursuri, prin acțiunile de informare și consiliere pe care le 
pot desfășura, va crește calitatea învățământului profesional și numărul de specialiști calificați 
la nivel local și județean. 

Participarea mea în proiectul de susținere și promovare a învățământului profesional este o 
măsură pragmatică prin care îmi securizez resursele umane și operațiunile în viitor. 

 

ADEZIUNE 

Nume, prenume: ……………………………………………………………………………,  

Funcția: …………………………………………………………, societatea: ………………………………………………………. 

din localitatea: …………………………………………………………, nr.tel.: ………………………………….……………….. 

email: ……………………………………………………………………………., 

Persoana de contact: … 

 

am luat la cunoștință despre prevederile CARTEI privind susținerea învățământului profesional, 
înțeleg importanța aderării mele la CARTĂ, cunosc lista de atribuții generale și voi participa la 
proiect în măsura posibilităților și a resurselor pe care le pot investi. 

Având în vedere interesul meu: 

- accept să primesc pe email sau telefonic informări privind agenda de lucru, activitățile 
planificate, măsurile adoptate, invitații etc.  

- accept ca numele și / sau sigla companiei pe care o dețin sau administrez să fie 
folosite în activitățile județene de promovare a învățământului profesional. 

- accept să îmi fie prelucrate datele personale sus enumerate strict în scopul prevăzut 
de prezenta adeziune aferentă Cartei privind susținerea învățământului profesional. 

Data, semnătura, 
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ANEXA 1  

specializările profesionale oferite prin învățământul profesional la nivelul jud. Alba 

 

1. Bucătar 

2. Brutar-patiser-preparator produse făinoase 

3. Comerciant - vânzător 

4. Confecționer articole din piele și produse textile 

5. Electrician 

6. Electromecanic 

7. Horticultor 

8. Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze 

9. Lăcătuș mecanic 

10. Lucrător în agroturism 

11. Marochiner  

12. Mecanic 

13. Mecanic agricol 

14. Mecanic auto 

15. Modelier 

16. Montator subansamble 

17. Operator la mașini cu comandă numerică 

18. Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie 

19. Pădurar 

20. Tâmplar universal 

21. Tinichigiu vopsitor auto 

22. Zidar – pietrar – tencuitor 


