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Oferta educaţională pentru învăţământul profesional şi tehnic are o durată de 2 ani şi a început din 

anul şcolar 2012-2013. Aceasta se doreşte a fi o relansare a prestigiului şcolii profesionale româneşti prin 

pregătirea unei generaţii de profesionişti în mediile de instruire adaptate cerinţelor pieţei muncii.  Programul 

de dezvoltare a învăţământului profesional şi tehnic se va derula sub deviza „Alege-ţi drumul!”, fiind 

susţinut de Ministerul Educaţiei. Acest program se adreseaza tuturor elevilor clasei a IX-a cuprinşi în 

învăţământul liceal. Cei care aleg sa parcurgă acest program vor benefiacia de o bursă de studiu lunară în 

valoare de 200 ron. După absolvirea acestui program, beneficiarii îşi pot continua studiile în aceeaşi şcoală 

şi pot lucra în acelaşi timp. De asemenea, cursanţii vor dobândi la final un certificat de calificare 

profesională care le va facilita angajarea atât în România, cât şi în Uniunea Europeană. În program pot intra 

elevii care sunt înscrişi în clasa a IX-a a liceului, indiferent de filieră, profil sau domeniu de pregătire. Pot 

accede, de asemenea, elevii care au promovat cel puţin clasa a IX-a de liceu, dar care şi-au abandonat 

ulterior studiile, precum şi elevi din seriile anterioare care au finalizat şcoala de arte şi meserii. Şi liceenii 

pot să se înscrie în programul „Alege-ţi drumul!“, dar numai dacă au promovat clasa a IX-a, indiferent de 

momentul în care au optat pentru învăţământul profesional şi chiar dacă au fost declaraţi admişi în urma 

procesului iniţial de selecţie. De asemenea, în urma finalizării programului, tinerii primesc certificatul de 

absolvire a învăţământului obligatoriu, care le permite, celor care vor, să continue studiile în învăţământul 

liceal (din clasa a XI-a). Pregătirea prin învăţământul profesional este organizată atât în şcoală, cât şi la 

angajator. Orarul este unul flexibil şi este stabilit de şcoală împreună cu angajatorul unde se organizează 

stagiul de practică. În primul an, pregătirea practică realizată în atelierele şcolii şi la agentul economic 

reprezintă 60% din timpul total alocat programului, iar 40% – cea teoretică. În al doilea an, 75% din timp 

este alocat pregătirii practice şi 25% – celei teoretice. Pe parcursul celor doi ani sunt organizate stagii 

comasate de practică, cu o durată totală de 11 săptămâni, 6 săptămâni în primul an şi 5 săptămâni în cel de-

al doilea an. Stagiul de practică se desfăşoară la angajator. În acest sens, elevii vor semna o convenţie de 

stagiu împreună cu unitatea de învăţământ şi angajatorul. Programa cuprinde şi elemente de cultură 

generală. 

De asemenea, pe parcursul vacanţelor, după încheierea stagiului de practică, elevii pot lucra la 

angajator. Angajatorii îi vor susţine (acolo unde condiţiile permit acest lucru), pe cei mai buni dintre elevi 

prin burse suplimentare de practică. După finalizarea acestui program, absolvenţii se pot angaja sau pot 

continua studiile în liceu pentru a obţine diploma de bacalaureat. 

Promovarea ofertei educaţionale în cadrul unităţii noastre, a constat în: 

• Organizarea unor sesiuni interactive (întrebări-răspunsuri) adresată tuturor elevilor clasei  IX-a, 

indiferent de filieră sau profil; 

• Organizarea unor vizite şcolare cu elevii claselor a IX-a pentru promovarea ofertei educaţionale de 

către operatorii economici în locaţiile în care se vor organiza stagiile de pregătire practică  

• Organizarea de către diriginţii claselor a IX-a a unor sesiuni de orientare şcolară şi profesională a 

elevilor, cu invitarea părinţilor / tutorilor legali, referitoare la oportunităţile oferite de învăţământul 

profesional pe plan local /regional, inclusiv pentru promovarea ofertei educationale în rîndul altor 

membrii ai familiei, eligibili pentru această formă de pregătire profesională. 

• Împărţirea de pliante, broşuri, afişe. 

Calificarea de “TAMPLAR UNIVERSAL” aparţine profilului: TEHNIC, domeniului: FABRICAREA 

PRODUSELOR DIN LEMN şi asigură absolventului competenţele necesare realizării operaţiilor de croire, 

de prelucrare a reperelor din lemn masiv si panouri, şlefuire, asamblare şi ambalare a produselor finite din 

lemn, de asigurare a calitaţii operaţiilor, de organizare a locului de muncă si de respectare a normelor de 

securitatea muncii, igiena şi protecţie a mediului.  

http://arq.ro/?s=vizite
http://arq.ro/?s=economici


 

 

Calificarea asigură dobandirea de deprinderi şi abilităţi cu 

privire la tehnologia de fabricare a produselor din lemn, 

sisteme de maşini şi instalaţii utilizate pentru operaţiile de 

croire, prelucrarea reperelor din lemn masiv şi panouri, 

şlefuire, finisare, asamblare şi ambalare, asigurarea 

calitatii proceselor şi produselor, precum şi competenţele 

cheie necesare integrării socio-profesionale, aplicând 

legislaţia şi reglementarile privind sănatatea şi securitatea, 

dezvoltandu-şi capacitatea de a lua decizii şi de a rezolva 

probleme specifice locului de muncă, consolizându-şi 

atitudini de corectitudine, respect, încredere în forţele 

proprii, satisfacţie pentru lucru bine facut. 

           Pregatirea generală specifică 

învăţământului obligatoriu se realizează in 

unitatea de invaţamant Liceul Tehnologic 

Agromontan “Romeo Constantinescu” 

Valenii de Munte, iar pregatirea profesională 

de specialitate se realizeaza prin stagii de 

practică materializate în ore de instruire 

practică în laboratorul şi atelierul scolii şi orele 

de instruire practică comasată la agentul 

ecomonic cu care scoala a incheiat contract de 

colaborare S.C. GILMET S.R.L  

 

    
 

 

 

     
 

 

 

Programul de dezvoltare a învăţământului profesional 

reprezintă o regândire a sistemului de învăţământ 

profesional şi vine în sprijinul elevilor şi angajatorilor; 

acest program răspunde unor nevoi concrete pe plan local, 

iar implementarea programului este, de asemenea, 

gestionată la nivelul şcolii şi angajatorilor, al comunităţii. 

Programul urmăreşte să aducă elevul mai aproape de piaţa 

muncii. Elevul va învăţa, va lucra şi va acumula 

experienţă directă pe utilajele şi echipamentele unor 

angajatori care activează în mediul economic actual. 

 

 

Întocmit, 

Prof. ing. Stoinescu Mihaela 

http://arq.ro/?s=dezvoltare
http://arq.ro/?s=program
http://arq.ro/?s=muncii
http://arq.ro/?s=angajatori

