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MECANIC AUTO

Meseria face
diferența!
O CAMPANIE PENTRU PROMOVAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
PROFESIONAL ȘI TEHNIC
11 MARTIE 2020 - ZIUA NAȚIONALĂ A MESERIILOR

AVANTAJELE PARCURGERII
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
PROFESIONAL ŞI A
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI DUAL
Bursă de 200 lei pentru elevii din
învăţământul profesional (ﬁnanţată de la
bugetul de stat);

Meseria
face
diferența!

Bursă de minim 400 lei pentru elevii din
învăţământul dual (ﬁnanţată de la bugetul
de stat şi de la operatorul economic);
Facilitarea angajării de către operatorul
economic la care se derulează instruirea
practică.

Începând cu acest an, ziua de 11
martie este sărbătorită ca "Ziua
Națională a Meseriilor", iar Ministerul
Educaţiei şi Cercetării, împreună cu
Centrul Naţional de Dezvoltare a
Învăţământului Profesional şi Tehnic
organizează o serie de manifestări
care se vor derula în cadrul Campaniei
“Meseria face diferenţa!”.
Săptămânal, prin intermediul acestei campanii,
vor ﬁ prezentate meseriile care sunt relevante pentru
piaţa muncii, şcolarizate în sistemul de educaţie şi
formare profesională.
Toate materialele vor ﬁ vizibile pe site-urile
alegetidrumul.ro și edu.ro. La ﬁnalul campaniei
vom avea o broşură destinată promovării
învăţământului profesional şi tehnic din România
în rândul elevilor, părinţilor acestora,
dar şi a operatorilor economici care pot
să se implice pe viitor în educaţie.

Meseria face diferența!
Caliﬁcare profesională

MECANIC AUTO

Ce poţi învăţa dacă urmezi cursurile
acestei caliﬁcări?
Construcţia şi funcţionarea automobilelor
Evaluarea funcţională, calitativă şi cantitativă a
autovehiculelor
Lucrări de întreținere şi reparare a automobilelor
Conducerea automobilelor
Pregătirea automobilului pentru exploatare
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Caliﬁcare profesională

MECANIC AUTO
Ce beneﬁcii poţi avea dacă
alegi această caliﬁcare?
Instruire practică în condiţii reale de muncă în
service-uri auto moderne şi companii de proﬁl;

Identiﬁcă principalele caracteristici ale sistemului/
procesului supus evaluării, alege metoda de
evaluare şi stabileşte instrumentele de lucru.
Întocmeşte documente speciﬁce pentru a evidenţia
intervenţiile efectuate.

Posibilitatea parcurgerii cursurilor pentru
obţinerea permisului de conducere B.

Ce ocupaţie poţi avea la
ﬁnalul studiilor?
Mecanic auto

Descriere: execută lucrări de operaţii de întreținere
și reparație la autovehicule rutiere. În acest
domeniu aria de competenţe trebuie să ﬁe vastă,
pe lângă operaţiile efective de reparaţie şi
întreţinere auto, lucrătorii trebuind să ofere o soluţie
optimă din punct de vedere tehnic, calitativ şi
economic. De asemenea, trebuie să dea dovadă de
operativitate, să aibă o bună colaborare cu clienţii
şi să ofere sfaturi competențe în domeniul
mentenanţei autovehiculului.

Mecanic de autovehicule

Descriere: montează, instalează, întrețin și repară
motoare, echipamente mecanice și legate de
autoturisme, camioane de livrare, motociclete și alte
autovehicule.

Operator standuri încercări

Descriere: Execută operaţii de ajustare, instalare,
întreținere şi pregătire a structurilor pentru
veriﬁcări.

Electromecanic auto

Descriere: Execută operaţii de întreţinere şi reparaţii
la sistemele mecanice şi electrice ale
autovehiculelor auto. Dobândesc şi competenţe de
veriﬁcare şi diagnosticare a anumitor
disfuncționalităţi ale autovehiculelor auto.

Motorist

Descriere: conduce și exploatează în condiții de
securitate motoagregate și mașini speciﬁce
domeniului de activitate (auto, silvicultură, nave,
etc.) Execută operații de manevrare cu utilaje
speciﬁce, de întreținere, diagnosticare și reparare a
motoagregatele.
Se pot practica și alte ocupații din domeniu, de
același nivel sau de nivel inferior, în funcție de
decizia angajatorului şi de opţiunea absolventului.

Meseria face diferența!
Caliﬁcare profesională
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Cum poţi evolua în carieră,
pas cu pas?
1. În învăţământul liceal, în clasa a XI-a pentru
obţinerea unei caliﬁcări profesionale de nivel 4,
care să îţi ofere posibilitatea de a accede în
învăţământul postliceal sau în învăţământul
superior
2. În învăţământul postliceal, după ﬁnalizarea
liceului
3. În învăţământul superior, după ﬁnalizarea
liceului

2019
2020
Şcolarizarea în această
caliﬁcare:

La nivel naţional, în anul şcolar 2019-2020 avem
18.307 elevi şcolarizaţi în învăţământul profesional,
din care 1.091 elevi în învăţământul dual.
Pentru anul şcolar 2020-2021 se estimează un
număr de 7.634 locuri disponibile în clasa a IX-a
pentru învăţământul profesional, din care 603 locuri
pentru învăţământul dual.
219 de unităţi de învăţământ şcolarizează elevi în
caliﬁcarea Mecanic auto, în toate judeţele din ţară,
din care un număr de 34 unităţi în învăţământul
dual.
Pentru această caliﬁcare profesională s-au implicat
în parteneriat un număr de 1.174 de operatori
economici pentru şcolarizarea în învăţământul
profesional, din care un număr de 124 operatori în
învăţământul dual.

Meseria face diferența!

Ambasadori ai Învățământului
Profesional, Tehnic și Dual
Adrian Trupină

Vlad Gabriel Stefan

Clasa a XI-a (an terminal) la Liceul Tehnologic "Cezar
Nicolau", Brănești, județul Ilfov, caliﬁcarea profesională
"Mecanic auto", învățământ profesional.

Clasa a IX (an de început) la același liceu, caliﬁcarea
profesională "Mecanic auto", învățământ dual.

Practica o derulează la operatorul economic
SC BADSI IMPEX SRL.

Practica o derulează la operatorul economic
SC BADSI IMPEX SRL.
Mă numesc Vlad Gabriel Ștefan și sunt elev în clasa a IX-a
Mecanic Auto, în sistem profesional Dual.
Am ales să urmez o școală profesională pentru că îmi plac
foarte mult mașinile. Îmi aduc aminte că la vârsta de 8 ani
am făcut singur primul schimb de ulei. Am folosit pe post de
rampă un șanț, iar supravegheat de către tatăl meu,
am realizat astfel primul schimb de ulei. Mai văzusem
la tata cum se face acest lucru, dar am observat că
el nu îl făcea din plăcere, ci din nevoie.
Eu îl fac astăzi din plăcere.

Mă numesc Adrian Trupină și sunt elev în clasa a XI-a
Mecanic auto, în sistem profesional clasic.
Am ales o școală profesională pentru că îmi doresc o
meserie. O fac cu multă plăcere și ușurință, dar de
asemenea știu că voi avea și o satisfacție ﬁnanciară.
Nu ascund faptul că școala profesională îmi aduce și sprijin
ﬁnanciar, acea bursă de la stat, de care am nevoie pentru
ﬁnalizarea studiilor.
Pentru a-mi realiza visul, acela de a-mi deschide un service
auto, trebuie să devin un meseriaș bun.
Cu sprijinul profesorilor îmi perfecționez partea teoretică,
iar cu aportul operatorilor economici devin competitiv și
mult mai bine pregătit.
Pe viitorii meseriași îi sfătuiesc să ﬁe serioși și dedicați în
ceea ce fac, iar dacă vor și munci vor reuși să își atingă
țelurile propuse.

În prezent, realizez cu multă ușurință diferite revizii:
schimb de ulei, de ﬁltre, plăcuțe de frână, discuri. Le fac cu
mult interes și curiozitate și abia aștept să explorez
motoarele până la ultima piuliță. Mă bucur că am ales să
urmez o școală profesională, căci astfel am ocazia să aﬂu
mai multe despre ceea ce îmi place foarte mult - mașinile.
Dragi viitori mecanici, vă sfătuiesc să faceți această meserie
cu multă responsabilitate pentru că într-adevăr, „Meseria
face diferența!"

Informaţii suplimentare despre numărul de elevi şcolarizaţi în anul 2019-2020 în unităţile
de învăţământ profesional, inclusiv dual, puteţi regăsi accesând următorul link:
https://www.alegetidrumul.ro/oferta
Multe poveşti de succes se pot regăsi pe site-ul Centrul Naţional de Dezvoltare a
Învăţământului Profesional şi Tehnic
https://www.alegetidrumul.ro/proiecte
Detalierea şcolarizării pentru învăţământul profesional, inclusiv dual, precum şi a
operatorilor implicaţi în parteneriat în anul şcolar 2019-2020, în clasa a IX-a, pentru
caliﬁcarea Mecanic auto, o puteţi regăsi accesând următorul link:
APASĂ AICI PENTRU LISTA UNITĂȚILOR CARE ȘCOLARIZEAZĂ CALIFICAREA
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