Termini clasa a VIII-a?
Fii informat! Alege acum ce e
mai bine pentru viitorul tău!
Ştiai că…?
Învățământul profesional reprezintă un
traseu de formare profesională care se
organizează pentru calificări stabilite de
Ministerul Educaţiei, în funcție de nevoile
pieței muncii?
Învățământul dual este o formă a
învăţământului profesional, organizată și
desfășurată exclusiv la cererea agenţilor
economici ce permite elevilor înscriși la o
școală profesională de stat să își formeze
cunoștințele practice în mediul real de
muncă oferit de companii şi să se
familiarizeze cu munca direct în firmă.

Te încadrezi, dacă…
Eşti absolvent al clasei a
VIII-a al anului în curs
Eşti absolvent al clasei a
VIII-a, dar ai întrerupt
studiile și ai vârsta maximă
de 26 de ani
Durata: 3 ani
Clasa a IX-a: 20% pregătire practică
Clasa a X-a: 60% pregătire practică
Clasa a XI-a: 72% pregătire practică

12 Locaţii, 18 Licee şi peste 80
agenţi economici, te aşteaptă în
judeţul Alba!
Îmbini teoria învăţată la școală cu
practica în cadrul companiei.
Astfel, devii un bun specialist dorit
de angajatori!

Consiliul
Județean
Alba

„O șansă
pentru
viitorul tău”

Târgul

ofertelor
educaţionale

AVANTAJE
Învăţământul profesional
Primeşti lunar o BURSĂ profesională de
stat (200 RON);
Înveți alături de SPECIALIŞTI o meserie
cerută pe piaţa muncii, într-un mediu
interactiv;
Primeşti un CERTIFICAT de calificare
profesională recunoscut atât în ţară, cât şi
în Uniunea Europeană;
Poţi opta pentru CONTINUAREA studiilor
liceale (zi 2 ani: a XI-a şi a XII-a, seral 2,5
ani), iar apoi postliceale sau universitare;
După absolvire, vei avea oportunitatea
unui LOC DE MUNCĂ mai devreme decât
colegii care optează pentru studiile
liceale.

Învăţământul dual
Pe lângă toate beneficiile de mai sus, oferite
de învățământul profesional, învățământul
dual îți oferă următoarele avantaje:
Primești lunar o bursă SUPLIMENTARĂ
din partea companiei partenere (cel puțin
200 RON);
Ai multe alte BENEFICII asigurate de
către
agentul
economic
partener:
transport, masă, echipament de lucru sau
alte servicii (după caz);
Ai PRIORITATE la angajare.

ALBA IULIA
COLEGIUL ECONOMIC DIONISIE POP MARŢIAN
- Turism şi alimentaţie: Ospatar (chelner) vânzator în
unități de alimentație; Bucătar
COLEGIUL TEHNIC APULUM
- Materiale de construcţii: Operator ceramică fină
- Industrie textilă şi pielărie: Confecționer articole din piele
și înlocuitori
LICEUL TEHNOLOGIC DORIN PAVEL
- Construcţii, instalaţii şi lucrări publice: Instalator de
instalații tehnico-sanitare și de gaze (dual)
- Mecanică: Confecționer tâmplărie din aluminiu și mase
plastice
- Electric: Electrician exploatare joasă tensiune
LICEUL TEHNOLOGIC ALEXANDRU DOMŞA
- Mecanică: Mecanic auto; Tinichigiu vopsitor auto;
Modelier (dual) - Şcoala Profesională Germană
- Electromecanică: Electromecanic utilaje și instalații
industriale (dual) - Şcoala Profesională Germană
ABRUD: LICEUL HOREA, CLOŞCA ŞI CRIŞAN
- Comerț: Comerciant-vânzător
AIUD
COLEGIUL NAŢIONAL BETHLEN GABOR
- Turism şi alimentaţie: Bucătar
LICEUL TEHNOLOGIC
- Mecanică: Mecanic auto
- Comerț: Comerciant-vânzător
LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL ALEXANDRU BORZA
CIUMBRUD
- Agricultură: Lucrător în agroturism
ALBAC: LICEUL TEHNOLOGIC
- Agricultură: Lucrător în agroturism
ARIEŞENI: LICEUL TEHNOLOGIC DE TURISM ŞI
ALIMENTAŢIE
- Turism şi alimentaţie: Bucătar
BAIA DE ARIEŞ: LICEUL DR. LAZĂR CHIRILĂ
- Mecanică: Mecanic utilaje și instalații în industrie

BLAJ:
LICEUL TEHNOLOGIC ŞTEFAN MANCIULEA
- Turism şi alimentaţie: Bucătar (dual)
- Comerț: Comerciant-vânzător
- Industrie alimentară: Brutar - patiser - preparator
produse făinoase
LICEUL TEHNOLOGIC TIMOTEI CIPARIU
- Mecanică: Rectificator (dual); Strungar; Operator la
mașini cu comandă numerică (dual)
- Electric: Electrician constructor (dual)
CÂMPENI: LICEUL TEHNOLOGIC SILVIC
- Turism şi alimentaţie: Ospatar (chelner) vânzator în
unități de alimentație
- Electromecanică: Electromecanic utilaje și instalații
industriale
CUGIR: COLEGIUL TEHNIC I.D. LĂZĂRESCU - ŞCOALA
PROFESIONALĂ CUGIR
- Mecanică: Strungar; Operator la mașini cu comandă
numerică (dual); Frezor-rabotor-mortezor (dual)
JIDVEI: LICEUL TEHNOLOGIC
- Mecanică: Mecanic agricol
- Agricultură: Horticultor
OCNA MUREŞ: LICEUL TEHNOLOGIC
- Mecanică: Mecanic utilaje și instalații în industrie
(dual); Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic
- Comerț: Comerciant-vânzător
SEBEŞ: LICEUL TEHNOLOGIC
- Turism şi alimentaţie: Bucătar
- Fabricarea produselor din lemn: Tâmplar universal
(dual 1/2 cls)
- Industrie textilă şi pielărie: Confecționer articole din
piele și înlocuitori; Confecționer produse textile
- Mecanică: Lăcătuș construcții metalice și utilaj
tehnologic (dual 1/2 cls); Operator - montator
subansamble (dual)
- Industrie alimentară: Brutar - patiser - preparator
produse făinoase
Găseşte meseria care se potriveşte
cel mai bine aptitudinilor tale!

