
COLEGIUL TEHNIC „CAROL I”  
„Nu conteaza ce 
meserie ai, conteaza 
sa fii cel mai bun”       
- Abraham Lincoln 



ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL  
PENTRU ANUL ŞCOLAR 2020-2021 

 

 Mecanic auto – invățământ profesional de stat – 2 clase 

  

 Strungar - invățământ profesional de stat dual – 1 clasă 
 

 

  



DIPLOMA FACE DIFERENȚA  
IEȘI DIN MULȚIME! 

 
VINO LA COLEGIUL TEHNIC „CAROL I”! 

INTELIGENȚA ESTE NATIVĂ 

  MESERIA SE ÎNVAȚĂ 
 



„Educaţia este cel mai frumos dar pe care-l poate dobândi omul.” 
Platon 

 

• Meseria este o latură esenţială în viaţa fiecărui om, ea constituie 
nu doar o sursă de existenţă materială, ci şi una spirituală, 
deoarece o meserie aleasă pe plac, după vocaţie, prin profesarea 
căreia obţii succese, devine o sursă de continuă satisfacţie, 
posibilitate de cunoaştere a propriului eu. 

• Atunci când meditaţi, ce profesie să alegeţi, cântăriţi de o mie de 
ori şi nu uitaţi ce glăsuieşte o veche zicală: ,,Meseria este 
brăţara de aur a omului’’. 



ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL ȘI DUAL 

Obiective: 

    a) dezvoltarea competenţelor profesionale ale elevilor, specifice unei calificări 
profesionale de nivel 3  

    b) dezvoltarea competenţelor profesionale ale elevilor preponderent în cadrul 
stagiilor de pregătire practică organizate la operatori economici. 

  Conţinutul pregătirii: 

 - Pregătire teoretică 

 - Pregătire practică prin: 

      -laborator tehnologic 

      -instruire practică  

      -stagii de pregătire practică  

 



AVANTAJELE ȘCOLII PROFESIONALE CU DURATA DE 3 ANI 

• Posibilitatea continuării studiilor pentru obținerea diplomei de bacalaureat 

• Bursă lunară pe perioada școlarizării pentru toți elevii: 

     - din partea statului (200 RON) 

     - din partea agenților economici pentru învățământul dual (200-800 RON) 

• Prioritate la angajare după absolvire 

• Accent pe pregătirea practică 

• Sprijinirea elevilor cu rezultate deosebite în continuarea studiilor 

Absolvenţii 

   - dobândesc certificat de calificare profesională şi suplimentul descriptiv 
al certificatului, conform Europass 

   - pot continua studiile în clasa a XI-a a învăţământului liceal  

 



Ce profesie/ meserie sa-mi aleg? 

 

O meserie care  

• Să îmi placă 

• Să-mi ofere satisfacții profesionale  

• Să-mi ofere satisfacții financiare 

 
 



Povestea unei meserii 

 

La finalul clasei a VIII-a Dexter se 

hotărăște să aleagă cea mai 

interesantă meserie, cea de 

 MECANIC AUTO sau STRUNGAR 

Avantaje: 

 

- Este cautată pe piaţa locurilor de muncă; 

- Când va deveni cu adevărat MECANIC 

AUTO sau STRUNGAR va fi foarte bine 

plătit; 
 

 



DE CE MECANIC AUTO ? 
• Calificarea asigură dobândirea de deprinderi şi 

abilităţi care permit executarea de lucrări de 

întreţinere, reglare, diagnosticare şi reparare a 

sistemelor, mecanismelor şi instalaţiilor 

autovehiculelor, dar şi de manevrare a acestora. 

• Elevii vor învăța să-și formeze abilitățile practice 

specifice unui mecanic auto competent și 

modern cu ajutorul echipelor din cele mai 

cunoscute companii din domeniu - SC 

AUTOCOBĂLCESCU 

•                 - SC  MHS TRUCK SERVICE SRL   

•                 - SC AUTONET SRL (KIA) 

• Elevii vor  avea gratuitate la școala de șoferi a 

Colegiului Tehnic „Carol ” 



• Învățământul dual permite elevilor 

înscriși la o școală profesională de 

stat să își formeze cunoștințele 

practice în mediul real de muncă 

oferit de companii, să se familiarizeze 

cu mediul de muncă direct în firma 

care are nevoie de competențele 

elevului, ceea ce reprezintă un 

important atu la începutul vieții 

profesionale. 

• Elevii vor primi o bursă de la stat de 

200 lei/lună și încă o bursă de la 

operatorul economic partener între 

200 și 800 lei/lună 

 

   Elevii sunt așteptați la companii 

importante   

TURBOMECANICA și HESPER 

        să învețe prelucrarea 

pieselor pe mașini automate, 

prin accesarea unui program de 

calculator. 

Meseria este în prezent o 

activitate simplă și plăcută, bine 

plătită, căutată în toată lumea 

DE CE STRUNGAR LA ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL? 



Premii în fiecare an la concursurile pe meserii, 

județene și naționale 

Prin studiu, experimente, 

participare, implicare … elevii noștri 

obțin cele mai importante premii la 

CONCURSURILE PE MESERII… 

plecând din școală cu  

PORTOFOLII de rezultate care le fac 

cinste atât lor, cât și liceului nostru. 



ATELIERELE ȘCOLII SUNT BINE  DOTATE ȘI 

MODERNE 



   NOI, CEI DE LA LA COLEGIUL TEHNIC „CAROL I”, 

SUNTEM CEI CARE ÎȚI GARANTEAZĂ UN VIITOR 

FERICIT 


