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Acest material a fost realizat în cadrul
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cărui beneficiar este Centrul Naţional
de Dezvoltare a Învăţământului
Profesional şi Tehnic.
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Cuvânt înainte
Dragi elevi,
Stimați profesori, angajatori, parteneri de practică, părinți,

UNIȚI-VĂ FORȚELE PENTRU A DA MESERIEI CEEA CE ESTE AL MESERIEI!
Oamenii cei mai remarcabili din istorie au avut parte de numeroase obstacole care i-au determinat să muncească
mai mult și să studieze mai mult. Succesul adevărat nu vine peste noapte iar nereușita din prima încercare nu este
un motiv de renunțare ci un pas către succes!
Isaac Newton a reușit să falimenteze afacerea familiei. Abia după ce a fost trimis, ca pedeapsă, la Cambridge,
a devenit omul de știință pe care îl știm. Albert Einstein, considerat de toată lumea un geniu, nu a vorbit până
la 4 ani și nu a citit până la 7 ani ceea ce a făcut să fie considerat de părinți și apoi de profesori ca fiind întârziat
mental. A fost chiar exmatriculat din școală. El de fapt era un GENIU. Aceste evenimente nu l-au doborât ci l-au
ambiționat și a ajuns să câștige Premiul NOBEL și să schimbe fața fizicii moderne. Walt Disney a fost concediat
de la ziarul la care lucra pentru că „îi lipsea imaginaţia și nu avea nici o idee bună”. A pornit mai multe afaceri care
s-au încheiat în scurt timp cu faliment. Toate acestea nu l-au descurajat așa că a ajuns să dezvolte un imperiu în
care imaginația și ideile bune sunt la preț de cinste. Cine ar fi crezut că Simona Halep ar fi putut ajunge numărul 1
mondial la tenis de câmp? Nu este înaltă, nu este “o bestie”, nu este dintr-o țară de top ten dar este o luptătoare
care nu a renunțat să muncească și să își urmeze visul. Așa cum spunea și Napoleon Bonaparte,

„ În fiecare raniță de soldat există un baston de mareșal!”
Nu disperați, munciți mai mult, perseverați și meseria va fi din nou la loc de cinste! Va trebui să ne unim forțele și
să învingem ideea preconcepută, sădită de-a lungul anilor în mintea părinților și a copiilor, că numai cei “înceți la
minte” aleg să facă o meserie. Tehnologia a avansat mult iar meseriile solicită din ce în ce mai mult inteligența,
spiritul creator, gândirea critică, capacitatea de a lua decizii. Nu se știe câți dintre cei care au acceptat să-și spună
povestea în această colecție de bune practici (și pentru asta le multumim) nu se vor ambiționa și nu vor reuși
să ajungă oameni cu cariere de succes și cu recunoaștere națională sau chiar internațională. Le urăm SUCCES și
sperăm să fie MODEL pentru toți cei care vor avea curiozitatea să le citească trăirile și sfaturile!

MULȚUMIM TUTUROR COLABORATORILOR CARE NE-AU SPRIJINIT ÎN REALIZAREA
COMPENDIUMULUI “POVEȘTI DE SUCCES”!
Manager de proiect
Carmen Gheorghița Mușat
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DOMENIU

AGRICULTURĂ
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MARIAN GHEORGHE
Tehnician agronom
,,Am ales să duc mai departe tradiția familiei!”

,,Dragostea pentru agricultură am moștenit-o de la
tata. Nu ai cum să nu iubești câmpul atunci când, zilnic,
drumul spre școală (9 Km) trece prin lanuri nesfârșite
și viu colorate. Am știut de mic că aici este viitorul meu
pentru că am crescut pe câmp, i-am simțit permanent
misterul urmărindu-l și ajutându-l pe tata.”
Povestea lui Marian începe la Liceul “Regele Carol I” din Ostrov
unde a ales să urmeze profilul agricol. Și-a ales meseria ținând
cont de dragostea lui pentru natură și de viitorul afacerii de familie.
Marian are 21 de ani și locuiește în satul Esechioi, comuna Ostrov.
La vârsta la care alți tineri încă evaluează care este cel mai bun
drum în viață, Marian știe deja foarte bine ce are de făcut. Deține
împreună cu familia o exploatație agricolă ce însumează 40 de
hectare de teren agricol, proprietate, 40 de hectare luate în
arendă și 50 de hectare de pășune, tot în arendă. Din dorința de
a diversifica activitatea și pentru a rezolva problema sezonalițății
veniturilor, Marian și familia acestuia deține și un efectiv de 300 de
oi, rasa Merinos de Palas.
În 2017 se poate lăuda cu producții de orz de 7000 kg/ha, de grâu
cu 6000 kg/ha, de porumb - 8000 kg/ha, chiar și în condiții de
secetă, aceasta fiind una din problemele stringente cu care se
confruntă agricultorii din zona Ostrov.
Ca o provocare, pentru acest an dorește să încerce cultura sfeclei
de zahăr, o cultură neexploatată în zonă. Dorește să devină inginer
și crede că îi va fi mult mai ușor la facultate, deoarece are deja
dezvoltate competențele profesionale în domeniu.

8

Pentru el secretul succesului în tot ceea ce face este pasiunea și
dragostea pentru pământ și natură.

,,A fost un elev bun, poate puțin rebel la vremea aceea,
dar care a înțeles că seriozitatea merge mână in mână cu
performanța în orice domeniu de activitate”
Profesor Margină Vasilica

Domnul Gheorghe Ion este foarte mândru de fiul său: “El este cel

SFATUL PENTRU CEI CE DORESC SĂ DEVINĂ FERMIERI

care mă ține conectat la noutățile din domeniul agricol, mai ales

,,Viața la țară este minunată. Cu pricepere și entuziasm
aceasta se poate transforma într-o bună sursă de
profit. Însă, să nu uităm că agricultura trebuie făcută în
armonie cu natura și să nu uităm de rolul de ecologiști
pe care îl au fermierii.”

din punct de vedere al dotării tehnice. De la el vine dorința de
noutate, față de care eu sunt mai reticent și tot el este cel care
mă susține moral atunci cănd natura ne este potrivnică și pe câmp
lucrurile nu ies tocmai bine.”
Marian este un tânăr foarte ambițios și este hotărât să dezvolte
afacerea de familie și să facă mult mai mult decât tatăl său. Cele

Cuvintele care îl caracterizează cel mai bine pe Marian sunt

învățate la școală l-au ajutat în deciziile pe care a trebuit să le ia în

DRAGOSTEA PENTRU PĂMÂNT.

diverse împrejurări, pe câmp.

Nume, prenume: GHEORGHE MARIAN
Școala absolvită/anul absolvirii: Liceul “Regele Carol I” Ostrov,
Constanța, 2015
Domeniul de activitate/meseria: Agricultură/ Tehnician în agricultură
Compania unde lucrează: P.F.A. Gheorghe I. Violeta
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GABRIEL COSMIN AVARVAREI
Mecanic agricol
,,Sunt omul potrivit la locul potrivit.”

Gabriel a deprins tainele meseriei la Colegiul Tehnic ,,Petru Poni“
din Roman, sub îndrumarea domnului maistru instructor Huci
Gheorghe. Școala profesională nu a însemnat pentru el o soluție
de compromis ci a fost o alegere pentru viitor.

,,Am făcut stagiul de pregătire practică la firma SC
IPSO SRL sub îndrumarea domnului maistru Huci
Gheorghe. În acest timp mi-am dat seama că este un
loc de muncă de viitor, în care poți veni în contact cu
noutăți tehnice și care te obligă să înveți permanent.
Repararea utilajelor agricole este o activitate care
necesită multă experiență, atenție și policalificare.
Puțin câte puțin m-am integrat în mediul firmei, ajutat
fiind de oamenii amabili de aici și atmosfera de lucru
prietenoasă. O persoană importantă pentru mine a
fost domnul inginer Totolici Ștefan care ne-a primit
la firmă și ne-a organizat programul de instruire și
formare ca un adevărat tutore de practică. Fiecare
întâlnire cu dumnealui a fost o adevărată provocare
pentru mine.”
,,S-a remarcat prin punctualitate, spirit tehnic și dorința
de a învăța. Am fost plăcut impresionat de faptul că
a înțeles din prima rigorile meseriei, adică pregătire
teoretică și practică de calitate, nu superficială.
Niciodată nu a lăsat neterminată o sarcină de lucru; ba
chiar s-a încăpățânat până a reușit.”
Maistru instructor Gheorghe Huci
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Gabriel spune că efectuarea practicii în școală nu este o soluție
bună deoarece școlile nu au dotare suficientă. Parteneriatele de
practică cu companii în care apoi elevii își pot găsi și un loc de
muncă este calea spre succes. Aici a învățat să lucreze în echipă,
să repare utilajele agricole și, nu în ultimul rând, a învățat să fie
OM. Orele de practică au fost instructive dar și amuzante.

,,Erau momente când îmbinam utilul cu plăcutul. Ni se
puneau în față diverse scule și dispozitive și trebuia
să ghicim ce se putea face cu ele. Dealtfel atelierul
de reparații l-am asemănat cu o sală de operație:
pacientul, adică utilajul, este pregătit pentru reparații
(curățat, spălat), apoi este introdus în hala unde începe
,,operația”, adică demontarea până ajungem la ,,partea
bolnavă” - defectul.

Uneltele necesare se aseamănă cu instrumentele
chirurgicale. Noi nu suntem decât niște doctori de
mașini!”
Actualul loc de muncă este propice dezvoltării profesionale și
personale. Pe lângă faptul că îl determină permanent să exerseze
engleza, îl aduce tot timpul în contact cu lucruri noi, cu tehnologii
noi. Nu se va opri aici. Gabriel și-a propus să participe la cursurile de
specializare organizate de companie și să urce pe scara ierarhică.
Una din calitățile apreciate de cei cu care lucrează este loialitatea

SFATUL PENTRU CEI CE VOR SĂ URMEZE O CARIERĂ ÎN DOMENIUL
MECANICII AGRICOLE

,,Îi sfătuiesc pe elevii de la școala profesională să
nu fie superficiali în pregatirea teoretică și practică
și să profite de orice oportunitate de dezvoltare a
competențelor profesionale direct la locul de muncă,
la orice firmă parteneră școlii. Doar la locul de muncă
se poate învăța în condiții reale, cu scule, dispozitive și
echipamente de ultimă generație.”

față de companie și nu în ultimul rând față de el însuși.
Cuvântul care îl caracterizează cel mai bine pe Gabriel este
LOIALITATE.

Nume, prenume: Avarvarei Gabriel Cosmin
Școala absolvită: COLEGIUL TEHNIC „PETRU PONI”, ROMAN, județul
NEAMȚ /școala profesională de 3 ani/ domeniul electromecanic
Domeniul de activitate/meseria: mecanic agricol
Compania unde lucrează: SC IPSO SRL, www.ipso.ro
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STROIE LAURENȚIU
Tehnician veterinar
,,Le fac pe toate cu plăcere și pasiune!”

,,Părinții mei sunt crescători de animale. Avem
o microfermă care ne asigură venitul necesar. În
alegerea meseriei m-a inspirat domnul Dumitru
Nicolae, tehnicianul veterinar care venea la Pietreni să
ne trateze animalele, tocmai din Constanța. Îmi plăcea
să-l urmăresc cum vaccinează animalele și cum le
administrează tratamentele. La școală am aflat multe
noțiuni teoretice iar la agentul economic unde am
fost în practică comasată mi-am dezvoltat aptitudinile
practice.
Ar fi fost minunat dacă am fi avut o microfermă la
școală. Așa am fi putut veni în contact cu animalele în
fiecare zi și am fi putut învăța mult mai multe despre
modul lor de viață. M-a fascinat metoda de alăptare
artificială a nou născuților. Și animalele au nevoie de
atenție și de îngrijire, la fel ca oamenii.”
Mulți își aleg școala la insistențele părinților. Alții țin cont de
apropierea de casă. Dar oare câți din absolvenții de clasa a VIII-a
își aleg drumul în viață în funcție de aptitudinile pe care le au, de
oportunitățile de angajare, de perspectiva salarială? Laurențiu a
ales cu inima și a ținut cont de utilitatea meseriei învățate. Acum
este propriul stăpân.
Are grijă de animalele din microferma familiei și nu mai este
nevoie să cheme un tehnician veterinar tocmai din Constanța.
Pentru viitor intenționează să acceseze fonduri europene și să-și
modernizeze și dezvolte afacerea de familie. Se gândește și la un
cabinet veterinar propriu. Ar fi nevoie în comună de așa ceva!
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,,Copil harnic, mare iubitor de animale!”
Stroie Marian
,,Toată perioada de practică este încărcată de amintiri
plăcute pentru că toți au fost elevi serioși, conștiincioși
și responsabili.”
Profesor Elena Pătraș

SFATUL PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A

,,Dacă iubiți animalele atunci alegeți meseria de
tehnician veterinar. Este o meserie frumoasă și îți poate
asigura un trai decent. Întotdeauna vor exista ferme
de animale, gospodari care își cresc propriile animale
pentru consumul familiei și aproape întotdeauna familii
care au animale de companie.”
Cuvântul care îl caracterizează cel mai bine pe Laurențiu este
HARNIC.

Nume, prenume: STROIE LAURENȚIU
Școala absolvită/ anul absolvirii: Liceul Tehnologic “Nicolae Istrățoiu”
Deleni, Constanța/ 2016
Domeniul de activitate/meseria: Tehnician veterinar
Compania unde lucrează: Microferma familiei – creșterea animalelor
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ADRIAN PITEA
Inginer petrochimist
,,Verific de două ori înainte de a lua o decizie și de a face ceva!”

,,Dacă stau bine și mă gândesc, un motiv pentru alegerea

Despre actualul loc de muncă, afirmă că îi oferă posibilitatea de

acestei meserii, din domeniul chimiei industriale, a fost

a lucra la una din cele mai mari companii de inginerie din lume,

atracția mea pentru tehnologie, mai târziu ingineria
chimică; am vrut să înțeleg toate fenomenele din acest
domeniu la nivel micro și macrocosmic, în faza de
laborator și în faza de producție.”
Adrian Pitea a avut un traseu profesional progresiv și complex,
fiind un model pentru tinerii din zona Ocna Mureș. Provine dintr-o
familie din Vama-Seacă, județul Alba, oameni cu dragoste și
respect pentru viață și neam.
Părinții au transmis copiilor responsabilitatea, respectul, dârzenia
și o dorință de a cerceta lucrurile, de a nu le lua de-a gata. Aceste
calități morale le are și Adrian. Ele l-au determinat să aibă un scop
profesional, personal și o strategie pentru atingerea și păstrarea
lor.
În perioada 2001-2004 a urmat cursurile Grupului Școlar de Chimie
Industrială din Ocna Mureș, județul Alba, la specializarea Chimie
Industrială. Era dorit la toate concursurile școlare, fiindcă avea o
capacitate intelectuală deosebită și o cultură completă.
Obținerea, în anul 2004, a locului IV, la faza națională a Olimpiadei
de Chimie Industrială, i-a confirmat alegerea corectă a liceului
tehnic și i-a deschis drumul spre Facultatea de Inginerie Chimică a
Universității Babeș Bolyai din Cluj-Napoca.
Și-a urmat drumul în cariera de inginer petrochimist la Combinatul
Petrochimic Midia Năvodari și apoi la Compania Tecnicas Reunidas.
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cu proiecte pe toate continentele, de la cele mai simple, până la
construcția de complexe industriale.
Are posibilitatea de a călători în diferite țări și satisfacția că a lăsat
o fărâmă de România în acele instalații ce prelucrează și pompează
aurul negru, vital pentru economia acestor țări.
Și el este de acord că practica se face cel mai bine în companie.
De aceea insistă pe importanța parteneriatelor reale între școli
și agenții economici. Investiția făcută de agenții economici în
pregătirea elevilor este recuperată prin productivitatea acestora
în calitate de angajați.

,,Adrian a fost un elev pe care și l-ar dori toate școlile:
respectuos, bine pregătit, un bun coleg, interesat de
tehnică și care te motiva pe tine - dascălul. Este o
poveste de succes pentru tineri, prin parcursul lui în
viață.”
Profesor Maria Elena Udrea

Gânduri de viitor.....este un om realizat profesional și dorința lui

SFATUL PENTRU ABSOLVENȚII DE CLASA A VIII-A

este aceea de a se implica în cât mai multe proiecte ale companiei

,,Aveți încredere în ceea ce vreți să faceți și munciți
pentru ceea ce vreți să obțineți!”

unde lucrează.
Tecnicas Reunidas este o companie multinațională importantă, cu
proiecte în toată lumea.

Cuvântul care îl caracterizează cel mai bine pe Adrian este
PERSEVERENȚĂ.

Nume, prenume: Adrian Pitea
Școala absolvită/ anul absolvirii: Grupul Școlar de Chimie Industrială
Ocna Mureș, județul Alba/ 2004
Domeniul de activitate/meseria: Chimie industrială/ Inginer
petrochimist Oil&Gas, Commissioning Superintendent
Compania unde lucrează: Tecnicas Reunidas
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BIHORI LASZLO
Operator chimist
,,Sunt corect, acționez rapid, responsabil, îmi place să descopăr lucruri noi”

,,Fac cu plăcere ceea ce am învățat. Actualul post îmi
permite să mă dezvolt profesional, să-mi câștig cinstit
traiul de zi cu zi. Condițiile de muncă sunt favorabile
și tehnica de fabricare a îngrășămintelor chimice este
destul de evoluată.”
Bihori Laszlo a absolvit, cu ani în urmă, școala profesională din
cadrul Liceului Tehnologic Ocna Mureș, la profilul mecanică. Nu a
ales liceul industrial sau liceul teoretic deoarece dorea să aibă o
meserie care să-i permită angajarea pe un post calificat, la uzina
de produse sodice din Ocna Mureș (din acea vreme). Era și dorința
de a-și scuti părinții de un efort financiar.
După închiderea uzinei, alături de alți angajați, s-a transferat la
AzoMureș din Târgu-Mureș, pe postul de mecanic la instalația de
granulare a azotatului de amoniu.
Acolo a prins gustul pentru chimia industrială și pentru meseriile
care derivă din aceasta. S-a înscris la cursurile liceului seral, profilul
chimie industrială, calificarea Tehnician în chimie industrială,
nivel 4 de calificare. După absolvire, cu examenul de certificare
a competențelor profesionale luat, a ajuns operator chimist la
AzoMureș.

,,Este un model de reușită personală și profesională
pentru tinerii din școala mea. Nu i-a fost ușor, dar nici
imposibil, să-și împartă timpul între serviciu, școală și
familie.”
Profesor Maria Elena Udrea
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Orele de laborator l-au ajutat să înțeleagă mai bine reacțiile
chimice și fenomenele din procesele tehnologice. I-a prins bine
și matematica pe care o aplică în calculele din cadrul analizelor
chimice. De asemenea a învățat să lucreze în echipă și să se
descurce în situații de criză. Ceea ce nu înveți la orele de curs
descoperi la orele de laborator sau în cele de practică. Toate
se îmbină armonios iar profesorii se străduiesc să-ți fie buni
sfătuitori.
Nu înțelege de ce mulți care nu au reușit în viață dau vina pe
școală, pe profesori, pe părinți în loc să vadă că nu au făcut nimic
pentru a schimba eșecul în victorie. Trebuie să ai curajul să faci
alegerea potrivită în orice moment al vieții. Dacă tratezi problemele
cu seriozitate, sigur vei găsi o rezolvare!

SFATUL PENTRU ABSOLVENȚII DE CLASA A VIII-A

,,Urmați-mi exemplul, mai ales dacă părinții nu vă pot
susține financiar! Nu puteți depinde toată viața de
părinți iar țara asta are nevoie de meseriași. Traseul
profesional este flexibil și-ți poți termina oricând
studiile liceale, și chiar pe cele universitare.”
Cuvântul care îl caracterizează cel mai bine pe Bihori Laszlo este:
RESPONSABILITATE.

Nume, prenume: BIHORI LASZLO
Școala absolvită/ anul absolvirii: Grupul Școlar de Chimie Industrială
Ocna Mureș, județul Alba/ 2017
Domeniul de activitate/meseria: Chimie industrială/ Tehnician în
chimie industrială
Compania unde lucrează: AZOMUREȘ SA
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ALINA LOREDANA HUDESCU
Tehnician desenator în construcții și instalații
,,Ambiția și perfecțiunea sunt parte din mine.’’

Alina și-a început cariera de constructor la Colegiul Tehnic ,,Petru
Poni,, din Roman, județul Neamț.
A fost o elevă model, îmbinând activitatea la clasă cu cele de
voluntariat. I-a plăcut să studieze și să găsească răspunsuri la

Am avut profesori model în liceu, persoane mereu
pozitive și profesioniste care îmi inspirau de fiecare
dată încredere în forțele proprii și în alegerile făcute.

organizat de Colegiul Tehnic ,,Miron Costin”, a obținut premiul I, cu

Cele mai importante persoane care mi-au călăuzit
primii pași spre construcții sunt doamna profesor

lucrarea” Acoperișul verde”.

Iolanda Deaconu și doamna profesor Mirela Hurjui.”

întrebările care îi frământau adolescența. La concursul Infotehnica,

În cadrul activităților desfășurate cu ocazia zilelor Casei Corpului
Didactic Neamț a obținut premiul special cu lucrarea “Baia secolului
XX” la un concurs de desene.

,,Alina Loredana Hudescu este exemplul viu că și fetele

,,Mi-am creat propriul model și propriul drum, inspirată
de încrederea oferită de profesorii pe care i-am întâlnit
pe parcursul liceului și ai facultății. Școala a avut rolul
de a-mi deschide orizontul spre această meserie atât
cât să vreau să descopăr mai mult.
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pot face performanță in domeniul construcțiilor. La
prima oră de desen, in clasa a IX-a, Alina a afirmat că
dorește să urmeze arhitectura.”
Profesor DEACONU IOLANDA

Locul de muncă l-a găsit încă din timpul școlii. Îi pare bine că a făcut

SFATUL PENTRU ABSOLVENȚII DE CLASA A VIII-A

această alegere deoarece acest loc de muncă îi oferă oportunități

,,Dragi viitori colegi, urmați-vă intuiția, pasiunile,
aveți încredere în alegerea făcută pentru că vă puteți
dezvolta mai mult decât poate imaginația voastră să
viseze în momentul de față și tot ce faceți, să faceți cu
drag pentru voi și pentru meseria aleasă.”

multiple de a profesa și este un mediu activ și divers în care nu are
timp să se plictisească și unde are mereu ceva de învățat.
“Acum lucrez la S.C. AG STEEL BUILDING & CLADDING S.R.L. În
urma stagiului de practică desfășurat la această companie m-am
îndrăgostit de activitățile prestate aici și de colectivul care m-a
apreciat și m-a determinat să le fiu colegă. Cel mai important lucru
este că am posibilitatea de a crește profesional și chiar de a obține

CUVÂNTUL CARE O CARACTERIZEAZĂ CEL MAI BINE PE ALINA

un post de conducere în firmă.”

LOREDANA ESTE EFICIENȚĂ

Referințele de la locul de muncă sunt foarte bune. Cei de aici
afirmă că Alina Loredana Hudescu este o persoană cu un bagaj
teoretic însușit temeinic și cu o atitudine orientată spre succes.
Sigur are șansa de a ajunge pe poziții cu atribuții de conducere.

Gânduri de viitor: ,,Viitorul meu sună promițător din
punct de vedere profesional și tind spre a ajuta la
dezvoltarea firmei și a obține funcția de Manager
General.”

Nume, prenume: Alina Loredana HUDESCU
Școala absolvită/ anul absolvirii: Colegiul Tehnic ,,Petru Poni,,
Roman, jud Neamț/ 2013
Domeniul de activitate/meseria: Construcții / Tehnician desenator
în construcții și instalații
Compania unde lucrează/ postul pe care este angajat: S.C. AG STEEL
BUILDING & CLADDING S.R.L. / Construcții industriale - Manager
Proiect Junior
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IONUȚ VLĂDUȚ HÎRȚAN
Tehnician desenator în construcții și instalații
,,Dacă ai destulă răbdare poţi muta munţii din loc,
dar dacă ai destulă inteligenţă zbori peste ei.’’ - Boris Vian

Ionuț a ales să urmeze cursurile liceului tehnologic, în domeniul

,,Un elev inteligent, responsabil, cu o cultură generală

construcții, la Colegiul Tehnic ,,Petru Poni” din Roman, județul

solidă, ambițios, conștiincios și cu deschidere spre

Neamț. De ce a ales domeniul construcții? Pentru că visul lui era să
devină inginer geotehnician și acest vis a devenit realitate.

noutățile din domeniul construcțiilor. Ionuț a fost BAZA
clasei așa că nu se putea ocupa în continuare decât de

,,Avantajele meseriei sunt diverse şi plăcute. Faptul
că lucrezi cu multe persoane şi întâlneşti oameni
diferiți, cu culturi diferite, este un mare avantaj pentru
dezvoltarea ta personală.
Un alt avantaj este că atunci când îți faci meseria cu
seriozitate toată lumea te tratează cu respect şi eşti
privit ca un specialist fără de care nu se poate începe
construcţia unei case, a unui pod, drum, etc.”
Viața de constructor nu este ușoară. Ești tot timpul în bătaia ploii, a
soarelui, a vântului dar avantajele materiale și satisfacțiile oferite
de practicarea acestei meserii compensează condițiile mai vitrege
de lucru.
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BAZA construcției.”
Profesor DEACONU IOLANDA

Ionuț a făcut totul cu seriozitate și cu plăcere. În timpul celor

SFATUL PENTRU ABSOLVENȚII DE CLASA A VIII-A

patru ani de liceu a participat la diverse concursuri profesionale,

,,Trebuie să aveți un vis și să credeți în visul vostru.
Dar nu uitați: visul nu devine singur realitate. Trebuie
muncă și seriozitate.”

remarcându-se prin talent și competență:
• Olimpiada Națională din “Aria Curriculara Tehnologii” –
Domeniul construcții instalații și lucrări publice;
• Concursul cu tema “Meseria de inginer” organizat de
Cersanit România SA, unde a obținut locul I;
După terminarea liceului și obținerea diplomei de bacalaureat a

CUVINTELE CARE ÎL CARACTERIZEAZĂ CEL MAI BINE PE IONUȚ
SUNT: PERSEVERENȚĂ, INTELIGENȚĂ.

urmat cursurile universitare și a devenit ceea ce și-a dorit: inginer
geotehnician.
,,Sunt foarte mulţumit de condiţiile de muncă şi de facilitaţile
oferite (maşină de serviciu, chirie). Colectivul este tânăr şi dinamic.
Suntem diferiți dar ne completăm foarte bine atunci când avem
ceva important de rezolvat. Este un loc unde se investeşte şi se
face performanţă în domeniu.”
Gânduri de viitor: ,,Cu toate că îmi place locul meu de muncă îmi
doresc să reușesc să-mi deschid propria mea afacere în domeniul
construcțiilor. Este altceva atunci când ești propriul tău stăpân!”

Nume, prenume: HÎRȚAN IONUȚ VLĂDUȚ
Școala absolvită/ anul absolvirii: Colegiul Tehnic ,,Petru Poni’’
Roman, jud Neamț/ 2012
Domeniul de activitate/meseria: Construcții / Tehnician desenator
în construcții și instalații
Compania unde lucrează/ postul pe care este angajat: SC ADONICA
CONSULTING SRL / inginer geotehnician
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MUSTAFA SERCIN
Merchandiser (comerciant –vânzător)
,,Viitorul meu a început în școală!”

,,Privind retrospectiv, consider că am făcut cea mai
potrivită alegere în momentul în care am decis că voi
urma cursurile învățământului profesional cu durată
de 3 ani din cadrul Colegiului Comercial ,,Carol I” din
Constanța.
Eram reticent în a face această alegere, la început,
deoarece nu știam prea multe despre învățământul
profesional, dar toate îndoielile mele s-au spulberat în
momentul în care am avut primele contacte cu orele
de instruire practică.”
Parteneriatul de practică pe care școala l-a realizat cu operatorul
economic Auchan România S.A. a întărit formarea profesională
a elevilor și a dus la dezvoltarea abilităților de buni comercianți,
deorece cunoștințele teoretice dobândite în timpul orelor de curs
au fost aplicate direct la locul de muncă.
În stagiul de practică elevii au învățat despre studii de piață,
despre furnizori, despre calitatea mărfurilor și despre tehnica de
prezentare a acestora în cadrul magazinului. De asemenea și-au
dezvoltat competențele lingvistice, creativitatea și gândirea critică.

,,Dacă nu te-ai născut cu talentul de comerciant atunci
trebuie să-ți dezvolți aceste abilități în școală.
Cu muncă și dăruire poți obține orice!”
Profesor Bencu Zoica

28

,,După finalizarea studiilor, am avut oportunitatea de
a fi angajat în cadrul companiei în care am desfășurat
toată perioada de practică, în funcția de merchandiser.
Deși este un post de entry level, merchandiser-ul are
un rol foarte important în activitatea comercială, iar
eu, ocupând o astfel de funcție, sunt cel care trebuie
să decidă ce categorie de produse vor fi expuse în
rafturile magazinului și cum vor fi aceste produse
aranjate pe rafturi. Astfel, mi-am dezvoltat abilitățile
de comunicare și creativitatea. Pe viitor îmi doresc un
post de comerciant-vânzător în cadrul companiei în
care am crescut profesional. Între timp, din dorința de
a-mi depăși condiția socială și pentru a mă perfecționa,
am decis să îmi continui studiile cu liceul, forma de
învățământ seral.”

SFATUL PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIIIA

“Nu vă temeți de viitor și nu-i lăsați pe părinți să aleagă
în locul vostru. O meserie bine învățată și practicată
cu pasiune îți poate deschide cu ușurință calea spre
reușită!”
CUVÂNTUL CARE ÎL CARACTERIZEAZĂ CEL MAI BINE PE SERCIN
ESTE CREATIVITATE.

Nume, prenume: MUSTAFA SERCIN
Școala absolvită/ anul absolvirii: Colegiul Comercial ”CAROL I”,
Constanța/ Învățământ profesional de 3 ani/ 2017
Domeniul de activitate/meseria: Comerciant – vânzător/
Merchandiser
Compania unde lucrează: AUCHAN România SA

29

30

DOMENIU

ELECTRONICĂ,
AUTOMATIZĂRI,
TELECOMUNICAȚII

31

CMECIU IONUȚ
Tehnician electronist
,,Sunt spontan, pasionat de tehnologie, cu dorința de a găsi soluții pentru orice problemă.”

Ionuț a aflat despre această meserie și despre școala unde ar fi
putut să-și dezvolte competențele profesionale de la prieteni.
Fiind pasionat de tehnică și de tehnologia informației, nu a ezitat
să se înscrie la clasa de tehnician electronist.
I-a plăcut foarte mult faptul că a făcut practică la agenți economici
cu care Colegiul Tehnic Traian Vuia avea parteneriate încheiate.
Atunci când exersezi în condiții reale de muncă înveți mult mai
repede și mai bine.

,,Mi-am ales această meserie deoarece am fost fascinat
de roboți și am vrut să-mi dezvolt și competențele IT.
Experiențele din timpul școlii au fost interesante.
Uneori chiar amuzante....Îmi amintesc de o zi când
am aranjat altfel sculele în magazia de scule a mașinii
unelte și s-a oprit tot programul. Și din greșeli poți
învăța multe!
Modelul pe care l-am urmat în cariera mea a fost al
doamnei profesor Angheluș Steluța. Ea este cea care
m-a determinat să-mi placă partea de automatizare.
Programul din timpul liceului a fost bine dimensionat
și includerea unei zile de practică în care să exersăm
cele învățate la teorie, în timpul săptămânii, a fost o
alegere inspirată.

,,Actualul loc de muncă îmi oferă un salariu
bun și posibilitatea de a mă dezvolta
profesional în continuare.
Îmi continui studiile la liceul seral
și intenționez să urmez și cursuri
universitare.”
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Ionuț s-a adaptat repede la locul de muncă iar cele învățate în

SFATUL PENTRU CEI CE VOR SĂ URMEZE O CARIERĂ PROFESIONALĂ

timpul școlii i-au fost de folos.

,,Alegeți o formă de învățământ care să vă asigure un
loc de muncă, adică un liceu tehnologic sau o școală
profesională. Nu vă gândiți că o să rămâneți simpli
muncitori. Dacă vă place să învățați, puteți continua
cu liceul seral, cu o școală postliceală și, de ce nu, cu
cursuri universitare.”

,,Ionuț Cmeciu mi-a rămas în amintire ca cel mai silitor
elev și deosebit de disciplinat. A muncit foarte mult la
realizarea proiectului pentru certificarea profesională
dar a reușit o lucrare de excepție.”
Profesor Angheluș Steluța

CUVÂNTUL CARE ÎL CARACTERIZEAZĂ CEL MAI BINE PE IONUȚ
ESTE DISCIPLINĂ.

Nume, prenume: CMECIU IONUȚ
Școala absolvită/ anul absolvirii: COLEGIUL TEHNIC „TRAIAN VUIA”,
Oradea
Domeniul de activitate/meseria: Tehnician electronist
Compania unde lucrează: CELESTICA
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CÂMPEAN FLORIN
Operator mașini cu comandă numerică
,,Citesc bine un desen tehnic și execut piesa indiferent de complexitatea ei.”

Cei de la Colegiul Tehnic Traian Vuia din Oradea știu să-și vândă

Cei care doresc să urmeze un traseu profesional își pot alege

produsele (adică meseriile)! Pe site-ul liceului veți găsi descrise

meseria în cunoștință de cauză. Așa a ajuns și Florin Câmpean un

toate meseriile pentru care pregătesc viitoare forță de muncă

operator pe mașini cu comandă numerică în cadrul unei companii

(tehnician electronist, tehnician electrician electronist auto,

cu care unitatea școlară are parteneriat de practică.

tehnician electromecanic, tehnician mecatronist, operator la
mașini cu comandă numerică, lăcătuș construcții metalice și utilaj
tehnologic, sculer matrițer, mecanic auto) și pentru fiecare meserie
sunt enumerați partenerii de practică.

,,Când a fost achiziționat un program de simulare, Florin
rămânea peste program pentru a învăța cât mai multe.
Cel mai mult îi plăcea să programeze mașina cu comandă
numerică.”
Profesor Popa Petre

,,Când mi-am ales școala m-am gândit să am un loc
de muncă în viitor și un venit care să-mi asigure un
trai decent. Mă descurc destul de bine cu desenul
tehnic și lucrul acesta m-a ajutat la școală și la locul de
muncă. Reușești să faci corect o piesă numai dacă știi
să citești un desen. Munca nu este grea. Acum totul
este automatizat și ceea ce trebuie să faci este să
supraveghezi mașina și să știi să dai comenzile corect.”
Efectuarea orelor de practică la agentul economic este și în
ajvantajul elevului și în avantajul companiei. Elevul este pregătit în
condiții reale de lucru iar compania are posibilitatea de a-și pregăti
viitorul angajat așa cum crede că e mai bine.
Mulți elevi rămân să lucreze în compania unde au făcut practică,
după certificarea competențelor profesionale. Așa s-a întâmplat și
cu Florin. Acum este un angajat model, cu un salariu decent și cu
posibilități de avansare în viitor.
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SFATUL PENTRU CEI CE VOR SĂ URMEZE O CARIERĂ PROFESIONALĂ

,,Să-și evalueze corect posibilitățile și abilitățile. Dacă
sunt conștienți că nivelul lor de pregătire nu este
corespunzător pentru a accesa un liceu, să nu ezite să
aleagă o școală profesională. Aici se face mai puțină
teorie și mai multă practică. În final ai o meserie care
îți poate aduce un venit decent și posibilitatea de a
continua pregătirea profesională”
CUVÂNTUL CARE ÎL CARACTERIZEAZĂ CEL MAI BINE PE FLORIN
ESTE SERIOZITATE.

Nume, prenume: Câmpean Florin
Școala absolvită/ anul absolvirii: COLEGIUL TEHNIC „TRAIAN VUIA”,
Oradea
Domeniul de activitate/meseria: Operator mașini cu comandă
numerică
Compania unde lucrează: SC RoComes SRL
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MARIAN DANIEL CAPRĂ
TEHNICIAN DE TELECOMUNICAȚII
„Îmi amintesc cu plăcere situațiile în care, la laboratorul de electronică,
eram solicitați să depanăm diferite echipamente”

„Îmi amintesc cu plăcere situațiile în care, în laboratorul
de electronică, eram solicitați să depanăm diferite
echipamente”, aşa îşi începe Daniel povestea carierei
sale în domeniul telecomunicaţiilor.
,,Echipamentele nu erau de ultimă generație-era un
calculator din 2001 cu microprocesor tip CELERON pe
care am reușit să-l îmbunătățim până la un sistem
de operare Windows 7 prin extindere de memorie
RAM. M-au ajutat foarte mult exercițiile de montare și
demontare a subansamblurilor unui calculator și faptul
că împreună cu colegii de grupă încercam să găsim
soluția”.
Daniel apreciază că rolul școlii în pregătirea profesională a fost
foarte mare și esențial, cu toate că pentru viitor ar propune mai
multe ore de practică.
,,Pregătirea practică am efectuat-o la școală în atelierele

de electronică, cu domnul profesor Toma Cristian, de la
care am deprins abilități practice necesare în domeniul
dispozitivelor electronice.
Au fost mai mulți profesori alături de care am lucrat,
atmosfera generală de la școală a fost propice învățării”.
În timpul școlii am participat la vizitele organizate
la Facultatea de inginerie electrică, Craiova și la SC
Avioane Craiova”.
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Actualul loc de muncă îi oferă noi experiențe, posibilitatea de a
se dezvolta personal şi de a cunoaște noi produse din domeniul
tehnicii de avertizare și tehnicii de securitate și supraveghere
video. Dorinţa sa este de a rămâne cât mai mult timp în companie.

Dacă ar fi să transmită un gând celor care doresc să
îmbrăţişeze această meserie, le-ar transmite că este o
meserie frumoasă, care se face cu pasiune și din care
poți obține beneficii morale și materiale.
„Suntem mulțumiți de pregătirea lui inițială, de cunoștințele
pe care le-a dobândit în școală, de preocuparea lui de a se
perfecționa continuu” (reprezentant angajator)

,,Faptul că la Colegiul “Ștefan Odobleja” din Craiova
există și posibilitatea continuării studiilor la învățământul
postliceal în același domeniu de pregătire, m-a ajutat
la angajare”.

Nume, prenume: MARIAN DANIEL CAPRĂ
Școala absolvită/ anul absolvirii: 2015/2017
Domeniul de activitate/meseria: Telecomunicații/ tehnician în
telecomunicații
Compania unde lucrează: S.C. ELECSIS SRL Craiova
Postul: Instalare sisteme supraveghere video
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POP CĂLIN VLĂDUȚ
Electrician în construcții civile
,,Adevăratul succes înseamnă să nu te oprești niciodată din a te perfecționa!”

,,Domeniul în care lucrez este un domeniu dinamic, în
continuă modernizare. Motivul alegerii meseriei mele
este unul simplu: îmi place domeniul electric! Iar unul
dintre criteriile care au stat la baza acestei alegeri a
fost faptul că este o meserie căutată și bine plătită.
Îndrumătorii mei au fost în primul rând părinții, dar și
profesorii care au văzut în mine potențial și care m-au
susținut în pregătirea mea.

A avut un bun model în persoana tutorelui de la orele de pregătire
practică din companie care, cu multă răbdare și talent pedagogic,
i-a călăuzit pașii în lumea electricității și l-a ajutat să-și dezvolte
aptitudinile de bun electrician.

,,Călin a fost un elev deosebit, care și-a demonstrat
aptitudinile tehnice la școală, la locul de practică și la
concursurile la care a participat. Sunt sigură că va deveni
un foarte bun electrician.”
Profesor Slătian Faustina Daniela

Acum am un loc de muncă stabil , bine plătit, și acest
lucru l-am realizat la mai puțin de un an de zile de la
terminarea școlii, ceea ce este o realizare personală.”
Călin a absolvit cursurile școlii profesionale ale Colegiului Tehnic
de Transporturi și Telecomunicații Ion I. C. Brătianu din Satu
Mare, calificarea Electrician de întreținere și reparații aparate
electrocasnice, promoția 2017.
Imediat după finalizarea celor trei ani de pregătire teoretică și
practică s-a angajat la S.C. Bodnar SRL, firma la care a efectuat
orele de pregătire practică pe perioada școlarizării. Parteneriatul
școală-companie și efectuarea orelor de practică direct la agentul
economic l-au ajutat să se pregătească în condiții reale de muncă și
să se angajeze imediat după ce a obținut certificatul de electrician.
Școala a avut un rol important, chiar decisiv pentru el, deoarece
prin școală nu doar că a acumulat informații teoretice, dar ulterior
a avut șansa să le pună în practică la una dintre firmele cu care
școala avea colaborare.
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,,Locul actual de muncă este conform așteptărilor mele
iar condițiile de muncă sunt destul de bune.

Faptul că am efectuat orele de practică timp de trei ani
la aceeași firmă mi-a permis să cunosc firma, oamenii,
provocările și m-am angajat în cunoștință de cauză.
Pentru viitor am decis să mă înscriu la câteva cursuri
de perfecționare profesională, dorind să devin cât mai
bun în meseria și în domeniul în care profesez.
Meseria de electrician este o meserie frumoasă și
de viitor, dar trebuie multă muncă, multă răbdare și
dedicație.”

Și el este de acord că practica se face cel mai bine
în comapanie. De aceea insistă pe importanța
parteneriatelor reale între școli și agenții economici.
Investiția făcută de agenții economici în pregătirea
elevilor este recuperată prin productivitatea acestora
în calitate de angajați.
Gânduri de viitor...este un om realizat profesional și dorința lui
este aceea de a se implica în cât mai multe proiecte ale firmei
unde lucrează.

Nume, prenume: POP CĂLIN VLĂDUȚ
Școala absolvită/ anul absolvirii: Colegiului Tehnic de Transporturi și
Telecomunicații „Ion I.C. Brătianu” Satu Mare / 2017
Domeniul de activitate/meseria: Electric/ Electrician de întreținere
și reparații aparatură electrocasnică
Compania unde lucrează: S.C. Bodnar SRL
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LAURENȚIU TUDOR
Tehnician electrician electronist auto
,,Trebuie să evoluez în pas cu tehnica . Automobilul de astăzi este inteligent
și nu-ți permite să rămâi ancorat în secolul trecut”

Liceul Tehnologic ,,Dimitre Leonida” Constanța este o instituție cu

Laurențiu a urmat cursurile liceului tehnologic, nivel 4 de calificare

istorie în profilul ”AUTO”, având contracte de parteneriat încheiate

EQF. Deoarece orele de practică din timpul săptămânii sunt puține,

cu toate reprezentanțele auto din Constanța.

acestea se desfășoară în atelierele școală.

Elevii de la această unitatea școlară efectuează orele de instruire

În stagiul de pregătire practică Laurențiu a fost repartizat la SC

practică săptămânală și stagiile de pregătire practică în service-

EXCLUSIV AUTO ENB SRL. În primele 2 săptămâni de stagiu a reușit

urile autorizate ale acestor reprezentanțe.

să iasă în evidență prin seriozitate, sociabilitate și capacitatea de a
învăța foarte repede lucruri noi.

Dăruirea, seriozitatea, dar și abilitățile unora dintre elevi au
determinat agenții economici să le facă oferte de angajare încă

Orele de practică comasată nu i-au fost suficiente, așa că a decis

din perioada școlarizării.

să vină și în timpul liber la service pentru a sta pe lângă specialiști
și a-și îmbogăți experiența.
I s-a propus de către conducerea SC EXCLUSIV AUTO ENB SRL să
se angajeze pe perioada vacanței de vară și din acel moment a
devenit angajat al service-ului, până în prezent.

,,Tânărul acesta este serios, dornic de competiție,
de autodepășire. Este ambițios și plin de initiațivă.”
Maistru instructor: Bazâru Jenică

,,Urmând cursurile unui liceu tehnologic ai o posibilitate
în plus: aceea de a te califica într-o meserie.
Nu mă împiedică nimeni să dau examenul de
bacalaureat și să urmez cursurile universitare dar la
fel de bine mă pot angaja, pot câștiga ceva bani și pot
continua ori la cursuri serale ori mai târziu, când nu
mai depind financiar de nimeni.
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Am învățat multe în stagiile de pregătire practică
și mi-am completat cunoștințele și competențele
în cadrul unei mobilități în Spania prin proiectul
ERASMUS+, Abilități și competențe dezvoltate prin
mobilitate europeană”

SFATUL PENTRU CEI CE DORESC SĂ DEVINĂ MESERIAȘI

,,Depinde de ceea ce vă doriți și de ceea ce sunteți în
stare să faceți! Un liceu tehnologic este la fel de bun
ca unul teoretic; dacă vrei să înveți matematică, fizică,
chimie, biologie o poți face și într-un liceu tehnologic.
În plus înveți meserie! Nu crezi că poți face față
unui examen de bacalaureat sau vrei să câștigi mai
repede ceva bani? Poți urma o școală profesională. Un
muncitor bun poate câștiga mai bine decât un inginer
slab pregătit.”
CUVÂNTUL CARE ÎL CARACTERIZEAZĂ CEL MAI BINE PE LAURENȚIU
ESTE INIȚIATIVĂ

Nume, prenume: TUDOR LAURENȚIU
Domeniul de activitate/meseria: Tehnician electrician electronist auto
Școala absolvită/ anul absolvirii: LICEUL TEHNOLOGIC ”DIMITRE
LEONIDA” CONSTANȚA / 2017/ 2016
Compania unde lucrează: SC EXCLUSIV AUTO ENB SRL
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ENACHE MARIA ALEXANDRA
Creditare/ Manager relații persoane fizice
,,Drumul spre fericire presupune hotărâre, efort şi timp, într-un cuvânt SACRIFICIU.”

Maria Alexandra își aduce aminte cu plăcere de anii de liceu.

,,Ambiţioasă şi puternică, găseşte mereu calea către

Consideră că școala a pregătit-o pentru viață, pentru competiție,

succes. Este curajoasă şi nimeni nu o poate opri când işi

pentru alegerea unei cariere de succes. A ales Colegiul Economic
,,Virgil Madgearu” din Ploiești, profilul servicii, pentru că îi place
să lucreze direct cu oamenii, să încerce să le rezolve cerințele și

doreşte ceva.”
Alexandru Ghețu, șef agenție Patria Bank

problemele.

,,Întotdeauna am fost atrasă de perspectiva de a lucra
într-un sistem de analiză, în sistemul bancar sau cel
contabil. Fiind o persoană activă şi comunicativă am
ales domeniul vânzărilor pentru a asimila noi informaţii,
pentru a-mi forma competențe de comunicare şi pentru
a căpăta experienţă. Ca om de vânzări este important
să ştii să pui întrebări, să investighezi nevoile clienţilor,
să faci conexiuni, să vezi noi oportunităţi.
Stilul sociabil, carisma, abilităţile de lider şi faptul că sunt deschisă
spre tot ce e nou au fost atuurile mele în faţa celorlalţi candidaţi
la interviul realizat pentru postul de agent de vânzări din cadrul
băncii Patria Bank S.A.
Practica desfăşurată în liceu în cadrul Agenției Pentru Ocuparea
Forței de Muncă Ploieşti, departamentul de Vize-Şomaj, dar şi în
cadrul Sucursalei Piraeus Bank-Eroilor Ploieşti, m-a ajutat foarte
mult la locul de muncă și am avansat în scurt timp pe un nou post.”

Un traseu profesional, prin alegerea unui liceu tehnologic, are
un dublu avantaj: poți obține o diplomă de bacalaureat care îți
permite continuarea studiilor în învățământul universitar dar obții
și o certificare a calificării care îți permite obținerea unui loc de
muncă mai bun.
Competențele dezvoltate în cadrul orelor de specialitate și a celor de
practică au fost completate prin participarea la activități ale firmelor
de exercițiu și în cadrul proiectelor europene (proiectul POSDRU
”Competențe pentru o piață a muncii competitivă în context european”).
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Colaborarea cu elevi din alte țări în cadrul proiectelor și a activităților

SFATUL PENTRU CEI CE VOR SĂ URMEZE O CARIERĂ ÎN DOMENIUL

de simulare a comerțului internațional prin conceptul firma de

VÂNZĂRILOR

exercițiu au ajutat-o să se dezvolte profesional și în același timp
i-a adus bucurie și satisfacție.

,,Un om bun, frumos, dornic și capabil să se perfecționeze.”
Profesor Petrescu Ștefania

“Pe parcursul anilor de studiu am învăţat că cel mai
important lucru în viaţă este să ai o direcţie şi un scop
bine definit. Toţi profesorii şi tutorii din școală mi-au
fost model, mi-au deschis orizontul spre cunoaştere,
şi-au împărtăşit fără reţineri cunoştinţele și experiența
cu mine și m-au ajutat să mă dezvolt. Chiar și în timpul
orelor de sport am învățat multe: autocontrolul, să am
o gândire de perspectivă, să am o ținută și o conduită
de învingător. Aud mereu în jurul meu replica „La ce
ne ajută să ştim chestia asta?”. Pot spune că toate au
un rol în dezvoltarea ta și cel mai important este să
înveți cum să înveți. Într-adevăr, programa actuală
e încărcată și n-ar trebui să privim şcoala ca pe un
loc în care cineva secţionează creiere şi le umple cu
informaţie. Atitudinea pe care o dezvoltăm faţă de
şcoală și de învățare contează mult.”

,,Reţeta succesului este dată de implicare maximă,
devotament, dăruire şi multă muncă. Important
este cum te pregăteşti pentru o vizită de vânzare, o
negociere, cât de bine îţi faci temele, cât de profund
analizezi situaţia clientului ca să eviţi întrebările
plictisitoare, cum transmiţi interesul sincer pentru
problemele clientului şi cât de bine îţi planifici
întrebările şi/sau strategia de abordare. Ceea ce înveți
în școală te ajută foarte mult. Cel mai bine ar fi să-ți
alegi meseria la sfârșitul ciclului gimnazial și să urmezi
un liceu de specialitate”
CUVÂNTUL CARE O CARACTERIZEAZĂ CEL MAI BINE PE MARIA
ALExANDRA ESTE PERSEVERENȚĂ.

Alexandra a insistat să menționăm profesorii model care au
ajutat-o să-și urmeze visul:
• Petrescu Ștefania – cea care a călăuzit și călăuzește în continuare
pașii elevilor în tainele contabilității ,,cu multe calcule, dar pe litere”.
• Lupu Simona – diriginta, extrem de implicată în problemele
clasei, cea care i-a încurajat să-și urmeze visul și le-a deschis
orizontul prin activități ale firmelor de exercițiu. În momentul de
față doamna Lupu Simona este directorul Colegiul Economic ,,Virgil
Madgearu”.
• Ioniță Beatrice, Sologon Mariana, Balica Magda, cele fără de care
examenul de bacalaureat ar fi o necunoscută greu de rezolvat.
Actualul loc de muncă îi oferă satisfacție și avantaje materiale.
Motivația este dată de echipa în care lucrează iar ca bonusuri
materiale se pot enumera: programe de training, telefon și mașină
de serviciu. Programul de masterat la care este înscrisă îi dă șansa
de a desfăşura o perioadă de practică în departamentul de analiză
al societăţii bancare.

Nume, prenume: Enache Maria Alexandra
Școala absolvită/ anul absolvirii: COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL
MADGEARU” PLOIEŞTI, filiera tehnologică, profil SERVICII /promoţia
2013
UNIVERSITATEA „PETROL-GAZE” PLOIEŞTI, FACULTATEA DE ŞTIINŢE
ECONOMICE, specializarea FINANŢE ŞI BĂNCI / promoţia 2016
Domeniul de activitate/meseria: bancar / manager relații persoane
fizice
Compania unde lucrează: PATRIA BANK S.A.
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ADRIAN CORODESCU
Producător de modelism feroviar
,,Seriozitate, interes și pasiune pentru ceea ce fac!”

,,Mic copil fiind, am văzut că tatăl meu rezolva
diferite treburi gospodărești, ajutându-se de tot felul de
scule: ciocane, clești, șurubelnițe, pile pentru metale,
ferăstraie, ș.a. Îl urmăream fascinat de câte ori repara
ceva prin casă sau curte. De aceea am ajuns cu destul
entuziasm la liceul industrial al orașului, devenit apoi
Colegiul Tehnic ,,Al. I. Cuza” din Bârlad, fără să știu prea
bine ce mă așteaptă. Am terminat liceul ca Tehnician
mecanic de întreținere și reparații.
De fapt, întâmplarea a jucat un rol important în viața mea, pentru
că, la fel ca mulți alți tineri, imediat după absolvirea școlii, am fost
atras de mirajul Occidentului. Am ajuns în Italia unde aptitudinile
dezvoltate în timpul orelor de practică au fost un important atu.
Acolo am văzut trenulețele miniaturizate …și așa am ajuns să le
fabric!

,,Sunt producător de modelism feroviar. Firma mea acordă
atenție pasionaților de machete feroviare și le satisface
cererile în acest domeniu. S.C. “Amintiri Feroviare” SRL,
companie română pe care cu multă dăruire o conduc , își
propune să reproducă cele mai renumite ,,amintiri” ale
Căilor Ferate Române, care au scris istoria acestui mijloc
de transport de-a lungul anilor.
Pasiunea pentru trenuri și documentarea îndelungată în
procesul de proiectare și producție a machetelor feroviare
miniaturizate a determinat formarea echipei noastre,
dedicându-ne deseori
scopului comun.”
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timpul liber pentru realizarea

Aceasta este povestea de succes a unui absolvent de învățământ
tehnic din Bârlad! Pasiunea a devenit realitate iar competențele
tehnice dezvoltate la școală l-au ajutat să-și împlinească visul. La
locul de muncă a realizat că față de cei care urmaseră un liceu din
filiera teoretică avea avantajul competențelor dezvoltate în timpul
orelor de practică și de laborator tehnologic. I-a fost foarte ușor
să se adapteze programului de lucru iar certificarea profesională
i-a fost de folos la dezvoltarea unei afaceri proprii. Nu o să-l uite
niciodată pe cel ce i-a îndrumat pașii în orele de practică, maistrul
Costache Boza.
După părerea lui Adrian, elevii de la învățământul profesional și
tehnic ar trebui să facă mai multă practică și să învețe să lucreze
în echipă. Nu poți face singur, ce poți face cu ceilalți! Este șeful
afacerii lui dar nu ar realiza nimic fără ajutorul echipei.

,,Un adolescent mai degrabă timid, rezervat , dar care părea
că absoarbe cunoștințele prin ochii larg deschiși, datorită
curiozității, îndemânării și unei istețimi naturale.
Profesor Iuliana Creola Stoica

CE-I OFERĂ ACTUALUL LOC DE MUNCĂ?

,,Sunt propriul meu șef, cu toate “bucuriile” ce decurg
din asta: program de muncă neîntrerupt, griji pentru
angajați și pentru rezultatele așteptate, preocupări
constante pentru dezvoltarea afacerii. Când este
afacerea ta, programul de lucru nu se termină niciodată!
…cu atât mai puțin după trecerea celor 8 ore legale…”

Gânduri de viitor...,,Întotdeauna am fost optimist și
rămân în continuare optimist. Faptul ca România a
aderat la Uniunea Europeană a creat, inclusiv pentru
mine, premisele unei dezvoltări stabile, de lungă
durată.”
SFATUL PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A

,,Să fiți hotărâți, determinați, perseverenți, pozitivi și,
nu în ultimul rând, corecți. Să încercați să vă urmați
pasiunile, să nu renunțați la școală înainte de a ști ce
vreți să faceți cu viața și cu cariera voastră. Să doriți să
învățați meserie!”
CUVÂNTUL CARE ÎL CARACTERIZEAZĂ CEL MAI BINE PE ADRIAN

Acum dă înapoi școlii o parte din investiția făcută de
aceasta în formarea lui profesională. În fiecare an
primește în compania pe care o conduce elevi de la
Colegiul Tehnic ,, Al. I. Cuza” din Bârlad pentru orele de
practică și se ocupă cu grijă de formarea lor personală
și profesională așa cum au făcut-o alții pentru el.

ESTE PASIUNE.

,,Mă întorc, întotdeauna cu drag și de câte ori sunt
chemat, la școala care m-a format, pentru un dialog
cu actuala generație!”

Nume, prenume: Adrian Corodescu
Școala absolvită/ anul absolvirii: Colegiul Tehnic ,,Al. I. Cuza - Bârlad
/ 1999 ( liceul tehnologic, școala postliceală)
Domeniul de activitate/meseria: Mecanică / tehnician mecanic de
întreținere și reparații
Compania unde lucrează: S.C. AMINTIRI FEROVIARE S.R.L. www.
amintiriferoviare.com
Postul: Manager
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BOGDAN-DANIEL BREZEANU
Sudor
,,Sudorii sunt oameni ai faptelor!”

Mă numesc BREZEANU BOGDAN-DANIEL, sunt absolvent al Liceului Tehnologic ,,Lazăr Edeleanu” din Năvodari,
învățământul profesional de 3 ani, promoția 2017, calificarea sudor.
După susținerea examenului de certificare a competenţelor profesionale nivel 3, în iulie 2017, m-am angajat
la întreprinderea SC Metalica DG SA, locul unde am
efectuat practica în timpul celor 3 ani de studiu.
Lucrez în domeniul mecanică, pe postul de sudor. Fac
această meserie pentru că îmi place, pentru că mă
recreez prin ceea ce fac. Dacă ar fi altfel, fiecare zi de
muncă ar fi un chin.
Este o meserie în care și talentul contează; este
aproape o artă și zilnic lipești metal pe metal cu o
precizie de chirurg. Și tatăl meu este sudor. De mic am
crescut și am fost educat în acest mediu, tatăl meu
fiind modelul care m-a inspirat și pe care vreau să-l
urmez în viață.
Ca sudor vezi imediat rezultatul muncii tale. Sunt
foarte mândru când știu că o bucățică dintr-un gigant
a ieșit din mâinile mele, plus că și satisfacția materială
înseamnă ceva.
Dar, ca în orice meserie, există și dezavantaje: sudorii
stau nemișcați cu orele, concentraţi, iar gazul (argon),
deși nu pare periculos, în timp lasă urme.
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Până să ajungi să practici meseria de sudor, trebuie să
fii format în acest sens. Aici intervine școala, care are
rolul de a forma abilități și aptitudini care să permită
viitorilor absolvenți să obțină cât mai multe satisfacții
profesionale.
În cadrul învățământului profesional de 3 ani, orele de
instruire practică au o pondere destul de mare și se
desfășoară atât în școală cât și la operatorul economic
partener, și pentru că atât în școală cât și la SC Metalica
DG SA am fost însoțiți, îndrumați, observaţi de către
domnul diriginte maistru NANI VASILE, acesta mi-a
devenit și un model demn de urmat, fiind un dascăl și
un om extraordinar.
Prin programul de pregătire teoretică și practică, școala
mi-a format abilități necesare la locul de muncă, cum
ar fi:
• abilitatea de a asculta și de a înțelege instrucțiunile
verbale, astfel încât am nevoie să mi se spună o
singură dată cum să fac un anumit lucru;
• abilitatea de a scrie, de a redacta;
• abilitatea de a citi un material, o schiță;
• abilitatea de a căuta informații folosind internetul și
biblioteca;
• abilitatea de a mă adapta la schimbări, de a învăța
din greșelile mele pentru a nu le mai repeta în viitor.

Meseria de sudor implică o abilitate de concentrare
totală pentru mai multe minute sau timp îndelungat,
implică să ai viziune tehnică, încredere, atenție, o bună
vedere și reacții rapide.
Locul de muncă actual, sudor la SC Metalica DG SA, îmi
oferă, prin lucrările pe care le execut zilnic, posibilitatea
de dezvoltare personală și îmi formează abilitatea de
a lucra în echipă, deoarece la cele mai multe piese
lucrează cel puțin 2 sudori care se completează și se
ajută când este nevoie.
Fiind la început de carieră, avantajele materiale nu
sunt atât de consistente, dar căpătând experiența
necesară, devenind în timp un sudor experimentat,
învățând de la cei de lângă mine, voi ajunge să am și
satisfacții materiale.

Sudura este o meserie misterioasă, o meserie
interesantă, o meserie care te pregătește pentru viață.
Sudura se poate transpune în Artă Tehnică: în locul
pânzei folosim țevi sau table…în loc de panel folosim
pistoletul de sudură.”
Bogdan este apreciat la locul de muncă. Formarea
profesională din timpul celor trei ani de școală
profesională i-a fost de folos. Ca să devii un bun sudor
trebuie să fii un om practic, stăpân pe emoții și pe
reacțiile tale, independent și să faci cu pasiune ceea
ce faci.
SFATUL PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A

,,Ești nehotărât în legătură cu alegerea viitoarei
profesii? Vrei să te angajezi? Nu ești singurul! Ești unul
dintre milioanele de tineri care își fac griji în legătură
cu ceea ce vor face după absolvirea școlii. Nu te grăbi.
Înainte de a decide drumul pe care vei merge, studiază
cu atenție toate oportunitățile.
Planificarea carierei profesionale începe cu o bună
cunoaștere a propriei persoane.
Gândește-te la activitățile care îți fac plăcere,
analizează-ți interesele, calitățile, abilitățile și
personalitatea.”
CUVÂNTUL CARE ÎL CARACTERIZEAZĂ CEL MAI BINE PE BOGDAN
ESTE PRACTIC.

Nume, prenume: BREZEANU BOGDAN-DANIEL
Școala absolvită/ anul absolvirii: Liceul Tehnologic ”Lazăr Edeleanu”,
Năvodari
Învățământ profesional de 3 ani/ 2017
Domeniul de activitate/meseria: sudor
Compania unde lucrează: SC Metalica DG SA
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RADU FLORIAN MARIUS
Mecanic auto
,,Mi-am ales o meserie frumoasă, cu un viitor sigur.”

,,Câți băieți nu sunt îndrăgostiți de mașini! Nici eu nu
am fost o excepție. Și cum mi-a plăcut să <meșteresc>
tot ce prindeam prin casă, mi-am ales domeniul
mecanică. Mașinile nu vor dispărea, prin urmare voi
avea tot timpul un loc de muncă.”
Florian a ajuns acum în capitală, într-un service auto a cărui misiune
este aceea de “a răspunde cu promptitudine și profesionalism
la toate nevoile clienților și de a propune soluțiile cele mai
convenabile pentru rezolvarea problemelor lor”.
Pregătirea teoretică și practică din cei trei ani de școală i-au fost
de folos. În viață poți porni de jos și, cu muncă și perseverență,
poți ocupa un post din vârful listei. Să nu uităm de mari oameni de
știință al căror debut a fost un eșec.

Despre Thomas Edison profesorii spuneau că era ,,prea
prostănac pentru a învăța”. Nici cu munca nu i-a mers
prea bine fiind concediat pentru că nu era destul de
productiv. Și cu toate acestea a inventat becul, după
aproximativ 1000 de încercări nereușite.
Morala cestei povești: PERSEVERAȚI! Nu vă lăsați
învinși de eșec, de neputință, de lene, de disperare.
Cei ce gândesc pozitiv și muncesc pentru a-și atinge
scopul sigur au câștig de cauză.
Succesul obținut ușor, prin minciună și înșelăciune, nu
rezistă!
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,,Un elev bun, care a ascultat de sfaturile primite și a
dus mai departe prestigiul școlii. Am fost mândră de
laudele aduse de către angajații companiei unde efectua
pregătirea practică.”
Profesor Maria Elena Udrea
Profesorii din școală și specialiștii din compania unde a efectuat
stagiul de practică l-au ajutat să ,,citească” automobilul, să-i
descopere secretele.
Atunci când faci cu plăcere ceva, nu se poate să nu reușești. Și a
mai învățat un lucru: să lucreze în echipă. Respectul față de muncă,
față de cei cu care lucrezi înseamnă respect față de tine.
ÎN VIITOR AR DORI SĂ-ȘI DESCHIDĂ PROPRIA AFACERE.
DE CE NU?

SFATUL PENTRU ABSOLVENȚII DE CLASA A VIII-A

,,Să nu vă fie rușine să vă înscrieți la o școală
profesională. Dacă toți oamenii s-ar face medici,
sau cercetători, cine ar avea grijă de instrumentele
de lucru, de instalațiile și mașinile cu care obțin
rezultate remarcabile. Și ca mecanic auto ai nevoie de
inteligență! Noțiunile de diagnoză computerizată sunt
un atu la angajare.”
CUVÂNTUL CARE ÎL CARACTERIZEAZĂ CEL MAI BINE PE RADU
FLORIAN MARIUS ESTE SERIOZITATE.

Nume, prenume: RADU FLORIAN MARIUS
Școala absolvită/ anul absolvirii: Liceul Tehnologic Fierbinți Târg,
județul Ialomița/ 2017
Domeniul de activitate/meseria: școala profesională / mecanic auto
Compania unde lucrează: SC TIMAS SRL, București
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MIRCEA RADU
Tinichigiu-vopsitor auto
,,Nu-mi este rușine să muncesc cinstit!
O meserie bine învățată și practicată îți aduce satisfacții.”

Mircea a fost repartizat să efectueze instruirea practică la SC ȚIRIAC
AUTO SRL. Încă din primele săptămâni de practică a dat dovadă de
seriozitate, fiind un elev de bază în grupa lui.
După doar câteva luni i s-a propus să fie angajat cu timp pațial
de lucru, pentru a nu neglija nici școala dar și pentru a căpăta
experiență.
Siguranța locului de muncă, salariul atractiv, dar și pasiunea pentru
meseria de tinichigiu-vopsitor auto l-au determinat pe Mircea să
accepte propunerea agentului economic.
De-a lungul timpului, s-a dovedit faptul că atât Mircea, cât și
agentul economic au avut de câștigat: primul a câștigat experiență,
al doilea a câștigat un angajat serios, dornic să învețe permanent.

,,La început nu m-am gândit că o să-mi aducă avantaje
alegerea unei meserii în locul unui liceu teoretic dar în
momentul în care am început să câștig bani încă din
școală, am realizat că am făcut o alegere bună.
Pe lângă dezvoltarea competențelor generale
(lingvistice, matematice, culturale) am deprins tainele
unei meserii ce mi-a adus un anumit statut social și
bani de buzunar.
În timpul școlii am participat la un stagiu de formare
profesională în Granada, Spania prin intermediul
proiectului ERASMUS+ “Mecanici și tinichigii auto
formați la standard european” inițiat de Liceul
Tehnologic “Dimitrie Leonida” unde eram elev.”
,,Este un angajat dornic de afirmare și competent.”
Bravu Gabriel, SC ȚIRIAC AUTO SRL

CUVÂNTUL CARE ÎL CARACTERIZEAZĂ CEL MAI BINE PE MIRCEA
ESTE COMPETENȚĂ.
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Nume, prenume: RADU MIRCEA
Domeniul de activitate/meseria: Tinichigiu, vopsitor auto
Compania unde lucrează: SC ȚIRIAC AUTO SRL
Școala absolvită/ anul absolvirii: LICEUL TEHNOLOGIC ”DIMITRE
LEONIDA” CONSTANȚA / 2017/ 2016

57

58

DOMENIU

SANITAR

59

LAURA VARVARA
Asistent medical generalist
,,Sunt pacientul – asistent medical deschis la provocări!”

„Stând mereu în jurul celor mai buni decât mine, am
învăţat să mă extind şi să mă perfecţionez. Acest lucru
n-a fost întotdeauna plăcut, dar a fost întotdeauna
profitabil!”
Aşa îşi începe Laura povestea...

de proiecţie în viitor. Aşa am ajuns să fiu asistent medical şi să
îngrijesc, la rândul meu, oameni aflaţi în suferinţă şi nevoi.
Alegerea făcută îmi conferă un rol privilegiat atât ca pacient cât şi
ca asistent medical: înţeleg mai bine reacţiile pacienţilor şi acţionez
cu promptitudine şi empatie ca şi cum aş acţiona pentru mine!
În anul 2008 am fost admisă pe locurile fără taxă la singura

„Drumul meu în viaţă a-nceput destul de promiţător
şi optimist. Eram ca o pasăre în drumul său înălţător
pe cer! Dar elanul şi entuziasmul au dispărut brusc şi
aripile mi s-au frânt când am aflat că voi fi dependentă
de un aparat de epurare extrarenală pentru mulţi ani
din viaţa mea.
Experienţele, locurile şi oamenii pe care i-am întâlnit
ulterior, mi-au creat stări emoţionale diverse (de la
furie, frustrare, neputinţă... la acceptare şi speranţă...)
dar niciodată nu mi-au schimbat caracterul.

Școala unde am învățat să devin asistent medical m-a
ajutat să îmi lărgesc orizontul intelectual, să-mi asum
anumite responsabilități și să-mi dezvolt anumite
aptitudini, să respect omul, pacientul, să empatizez
fără să judec, să am respect şi dragoste pentru meseria
mea!

„Ai grijă de caracterul tău pentru că el va influenţa destinul tău…

„Nursing-ul (acest sistem complex de îngrijire individualizată

viaţa ta!” spunea Frank Outlaw.

şi personalizată a pacienţilor) este un act al capului, mâinilor şi

Aceasta frază a devenit pentru mine un lait-motiv, un
element mobilizator şi dătător de speranţă.
De corpul meu avea grijă o întreagă echipă de specialişti,
oameni cu suflet şi dedicaţi profesiei medicale.
De caracterul meu, mă îngrijeam cât puteam, dar îmi
lipsea, totuşi, ceva, o forţă care să-mi dea energia şi
puterea de a merge mai departe.
„Te-ai gândit, vreodată, cum ar fi să fii nu doar pacient ci şi
asistent medical?” m-a întrebat, într-o zi o asistentă. Şi atunci
s-a produs insight-ul, scânteia care m-a ajutat să descopăr sursa
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şcoală publică pentru pregătirea şi formarea asistentului medical
generalist, din judeţul Constanţa, Grup Şcolar „George Emil Palade”,
în prezent Liceul Teoretic, pe care am absolvit-o în anul 2011.

inimii!”, spunea Virginia Henderson.
Ar trebui să vorbim şi despre modele. Sunt oamenii care pot
schimba traiectoria vieţii. Modelul meu, din timpul şcolii a fost
profesoara de instruire practică, doamna Stanciu Maria, fără de
care nu cred că aş fi ceea ce sunt astăzi! Mi-a fost mentor şi
„muză”, mi-a dat putere şi imbold să-mi depășesc limitele impuse
de boală, să ştiu, să fac şi mai ales să fiu.

Doamna profesoară m-a învăţat să ajut fără să judec şi
să-mi exercit meseria cu seriozitate şi responsabilitate.

Nu-mi amintesc dacă am avut o astfel de experienţă,
ştiu, însă, că aşteptam cu nerăbdare orele când trebuia
să merg la şcoală sau la stagiile practice din spital.
Starea mea de sănătate m-a determinat să-mi formez
un regim de viaţă şi de dezvoltare destul de disciplinat.
Pentru mine, școala a fost o a doua casă! Acolo
am învăţat despre viziunea holistică şi nevoile
fundamentale ale ființei umane, despre conceptele şi
modelele de îngrijire; acolo am făcut prima injecţie şi
primul bandaj, acolo m-am bucurat şi am plâns uneori
pentru notele pe care le luam.”
Intrebată dacă ar schimba ceva în programele şcolare, Laura ne-a
răspuns că ar dori să se acorde o importanţă mai mare modulelor
de nursing şi instruire practică.
Trecerea de la şcoală, la activitatea profesională te conştientizează
mai mult asupra condițiilor de muncă, începi să pui în balanţă
avantajele materiale, sociale, satisfacțiile personale, posibilitatea

Reprezentanţii Liceului Teoretic „George Emil Palade” ne-au
transmis că Laura a fost pentru şcoală şi pentru colegii ei de clasă,
un model de dăruire şi sacrificiu de sine reuşind să-şi împartă
timpul între şcoală şi secţia de hemodializă şi să aibă, chiar în
aceste condiţii, rezultate foarte bune. Este şi va fi un exemplu
pozitiv şi mobilizator pentru elevii noştri de azi şi de mâine .

Nu ştiu de unde îşi lua atâta energie. Caietele ei de stagiu
erau modele de bună practică pentru colegii de-atunci şi
pentru elevii de-acum”
Profesor Maria Stanciu

Colegii de la locul de muncă ne confirmă că este ,,o persoană
ambiţioasă care nu se lasă doborâtă, dornică de cunoaştere.”
TENACITATEA este cuvântul care o defineşte pe Laura la locul de
muncă.
,,Este un asistent medical care a pășit cu ambiţie și dorință și
care și-a dezvoltat abilitățile cu fiecare zi depăşită, pentru care

de dezvoltare personală şi insatisfacțiile.

provocarea este un mod de a respira. Sunt fericită să o am alături,

Locul unde își exercită meseria de asistent medical îi oferă beneficii

Andreea Cristina).

de necontestat. Începând cu mediul care este relaxant, colegii
care sunt înţelegători și dornici să împărtăşească din experienţa
lor, angajatorul care este un model de urmat și un extraordinar
manager. Materialele consumabile și aparatura medicală sunt de
ultimă generație fiind la dispoziția medicilor și asistenţilor medicali.
A întâlnit oameni minunați, competenţi şi cu dăruire pentru
profesie. Legat de ceea ce îşi doreşte să facă în viitor, în ceea ce
priveşte dezvoltarea personală şi activitatea în companie, Laura
ne spune:

,,Doresc să ajut pacienții care urmează să primească
tratament pe tot parcursul vieții, precum dializa. Să le
fiu alături, să le pot împărtăși din experienţele mele, să
îi educ, să îi învăț că deși este un tratament greu, nimic
nu este mai prețios decât viața!”
Dacă ar fi să dea un sfat celor care doresc să urmeze această
carieră, Laura îi îndeamnă să nu ezite, dacă simt “acea chemare
lăuntrică“. Este cea mai frumoasă meserie, dar pe lângă faptul
că este frumoasă este și grea. Probabil vor fi momente dificile
dar nimic nu se poate compara cu sentimentul resimţit când un
pacient se însănătoşeşte și îți spune „mulțumesc”.

devenind parte integrantă a sistemului meu de lucru”(dr. Costea

,,Laura a fost şi pentru mine un exemplu de devotament
şi sacrificiu din dorința de dezvoltare personală şi
profesională. Îmi amintesc cum venea la orele mele,
după şedinţele de hemodializă, palidă, dar iscoditoare,
cu grijă permanentă de a-şi completa notiţele de curs.
Laura dovedea abilităţi de comunicare, raţionament
logic, gândire critică şi multă empatie. Am păstrat
câteva dintre caietele ei de stagiu, pe care le arăt şi le
comentez, admirativ, în faţa noilor elevi”. (Prof. Maria
Stanciu)

Nume, prenume: Laura Varvara
Școala absolvită/ anul absolvirii:Grup Şcolar „George Emil Palade” (în
prezent, Liceului Teoretic „George Emil Palade”
Domeniul de activitate/meseria: Sănătate şi asistenţă pedagogică /
asistent medical generalist, promoţia 2011.
Compania unde lucrează: CMI dr. Costea Andreea Cristina, Clinica
„Pozimed” și Spitalul Militar din Constanţa
Postul: Asistent medical generalist
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Brie Gabriel Cristian
Asistent Medical Generalist
,,Mă las ghidat de cunoștiințele acumulate în școală și în practică încercând mereu să îmi
dezvolt abilitățile și cunoașterea în acest domeniu.”

Gabriel Brie este un asistent medical competent, care se dăruieşte
cu vocaţie rolului asumat şi muncii în echipă, implicat activ în
buna desfăşurare a activităţii profesionale şi dornic de dezvoltare
continuă.

,,Am ales meseria de Asistent Medical Generalist
datorită dorinței mele de a le putea oferi un ajutor
oamenilor.
În alegerea acestei meserii am fost îndrumat de familie.
Modelul pe care am vrut să îl urmez a fost mama mea.
Avantajele reprezintă împlinirea mea profesională și
mulțumirea interioară iar dezavantajele sunt legate
de timpul liber care s-a diminuat considerabil și de
presiunea deciziilor pe care sunt nevoit să le iau în
anumite situații.
Școala pe care am urmat-o, și anume Școla Postliceală
Sanitară Arad, a avut un rol major în formarea mea
profesională prin punerea bazelor în meseria aleasă de
mine, oferirea cunoștiințelor de care am avut nevoie,
prin oferirea de răspunsuri pentru curiozitățile pe care
le-am avut și inițierea mea practică și teoretică.
Profesorul/Tutorele care a reprezentat un model
pentru mine a fost chiar tatăl meu, care predă la școala
pe care am urmat-o, acesta pregătindu-mă de la bun
început să devin ceea ce sunt acum.
În perioada de formare profesională am avut o

62

multitudine de experiențe, unele amuzante, altele mai
puțin amuzante, dar cert este că din fiecare am avut
de învățat și fiecare au contribuit într-un fel sau altul la
dezvoltarea mea profesională.
Nu pot să spun că aș schimba ceva undeva. La școală
am găsit oameni dispuși să ne ofere, nouă elevilor
informațiile și atenția necesară, în practică am întâlnit
cadre medicale binevoitoare, înțelegătoare, dornice
să ne ajute să învățam și să deprindem meseria. Cât
despre curricula și evaluarea competențelor, au fost
tratate în modul cel mai serios, am avut la dispoziție
materiale din care să ne documentăm și să învățăm,
fiecare dintre cadrele didactice ne-a sărit în ajutor fie
cu materiale, fie cu explicații suplimentare, am avut
parte de o comunicare foarte bună.
Actualul loc de muncă în oferă stabilitate, șansa de
a practica meseria pe care mi-am dorit să o fac,
dezvoltarea muncii în echipă, dezvoltarea mea
profesională, îmi oferă siguranța prin punerea la
dispoziție a tuturor materialelor necesare pentru a-mi
putea efectua muncă în condiții de siguranță atât
pentru mine cât și pentru pacienții mei.
Eu sunt o persoană dornică de perseverență și nu voi
înceta să lucrez și să mă dezvolt profesional.”

„ Gabriel este un asistent serios, onest, motivat, pe care ne
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putem baza oricând.” Dr. Stirbu Oana

,,Să fii asistent medical este o meserie deosebită care
îți oferă împlinire și îți umple sufletul de bucurie. Fiecare
zâmbet care se așterne pe fața unui pacient, faptul că
pentru ei, nu ești doar un asistent ești salvatorul lor,
ești persoana care îi alina, îți umple inima de fericire
și îți dă satisfacția reușitei. Din păcate, sunt și cazuri
nefericite, pe care în meseria asta le întâlnești, vrei nu
vrei, dar peste care trebuie să treci și să mergi înainte.
Fiecare doritor trebuie să conștientizeze că există și
avantaje și dezavandaje, dar de fiecare dată trebuie
să perseverăm, să învățăm mult, și când considerăm
că am acumulat destul, să ne oprim pentru o clipă și
să conștientizăm că, de fapt munca și cunoașterea, în
acest domeniu nu se termină niciodată.”

„ Gabriel a venit la noi cu un bagaj de cunoștințe bine
dezvoltat, pe parcurs l-a îmbogățit și mai mult, fiind o
fire curioasă și interesată să învețe. Am putut colabora
și lucra cu el foarte ușor fiind o persoană deschisă. La
noi a urmat o inițiere pentru pregătirea lui pe ramura de
dializa, a deprins foarte repede, efectuându-și meseria
fără probleme. Prin felul lui de a fi este apreciat atât
de colegi cât și de persoanele cărora le oferă îngrijiri”.
„Gabriel este un asistent serios, onest, motivat, pe care ne
putem baza oricând.”

Nume, prenume: Brie Gabriel Cristian
Școala absolvită/ anul absolvirii:2016
Compania unde ești angajat:S.C. AVITUM ARAD
Domeniul de activitate/ postul pe care ești angajat: Asistent Medical
Generalist
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RAMONA ANDREIA FUGARU
Tehnician produse pielărie
,,Când intru în magazin, pot citi imediat calitatea materialelor utilizate și gradul de
tehnologizare al produselor din piele”

față de activitățile instructiv-educative.

Timpul mi-a arătat că am făcut cea mai bună alegere.
Dacă vrei să te dezvolți profesional și personal,
flexibilitatea sistemului de educație de la noi îți
permite oricând să faci acest lucru. Am început ca
simplu confecționer produse textile iar acum lucrez ca
tehnician într-o filieră din Bangladesh a unei importante
companii care produce pantofi, CARMENS.”

Invăța relativ repede fazele, operațiile de obținere a produselor

,,Sunt mândră că am îndrumat pașii acestei tinere în

RAMONA ANDREIA FUGARU a absolvit școala generală la Tătărăni
și a optat, din start, pentru învățarea unei meserii. În anul 2005
s-a înscris la Școala de Arte și Meserii ,,SF. ECATERINA,, din Huși,
județul Vaslui, domeniul Textile - Pielărie .
Tânăra firavă, cu trăsături frumoase și atitudine vioaie, s-a dovedit
a fi un elev conștiincios, cu mult bun simț, cu o atitudine pozitivă

textile, lucra cu o acuratețe deosebită și mult devotament.

“Am ales să lucrez în domeniul textile-pielărie
deoarece am considerat că am aptitudinile necesare
pentru practicarea acestei meserii. Școala profesională
îmi asigura această calificare și posibilitatea de a mă
angaja imediat după absolvire.

lumea produselor din piele și fericită că tânăra noastră a
demonstrat că românii sunt buni meseriași.”
Profesor instruire practică PIVNICERU LĂCRĂMIOARA

Ramona Andreia s-a dovedit a fi o elevă serioasă, cu o mare
dorință de a studia și a învăța cât mai multe, prin urmare în clasa a
XI-a a fost selectată pentru a participa la concursul pe meserii și la
alte competiții școlare. La faza județeană a concursului pe meserii
a obținut Mențiune.
În 2008, când a finalizat programul de formare profesională, a
decis să se angajeze la fabrica de încălțăminte HUȘANA S.A. pe
funcția de cusător încălțăminte.
Datorită capacităților sale de muncă deosebite, în anul 2010
conducerea fabricii a trimis-o la specializare în ITALIA, la firmamamă CARMENS.
După terminarea perioadei de specializare a fost promovată ca
maistru și a primit pentru coordonare o linie de fabricație.

66

SFATUL PENTRU ABSOLVENȚII DE CLASA A VIII-A

,,Alegeți să faceți ceea ce vă place și nu așteptați să
vă împingă alții de la spate. Este o onoare să practici o
meserie și să dovedești întotdeauna că poți face mai
mult și mai bine!”
Cuvântul care o caracterizează cel mai bine pe Ramona Andreia
este ATITUDINE POZITIVĂ.

A fost mentor al tinerilor angajați o perioadă de aproximativ
doi ani. În anul 2012 staful unității economice unde era angajată
a decis să îi propună să lucreze ca tehnician în BANGLADESH ,
unde firma CARMENS avea deschisă o fabrică de încălțăminte. De
atunci demonstrează la noul ei loc de muncă seriozitatea cu care
s-a pregătit pentru această meserie.

Gânduri de viitor: “Mi-am întemeiat o familie și aș
dori să pot asigura un viitor fericit membrilor ei. În
viitor intenționez să îmi deschid propria mea afacere.
Sunt foarte mulțumită de meseria pe care o practic
și de locul meu de muncă dar aș vrea să îmi dezvolt
competențele antreprenoriale și să pun in practică
propriile mele idei.”

Nume, prenume: RAMONA ANDREIA FUGARU
Școala absolvită/ anul absolvirii: Școala de Arte și Meserii ,,SF.
ECATERINA,, Huși, jud Vaslui/ 2008
Domeniul de activitate/meseria: Textile – Pielărie / Tehnician
produse de pielărie
Compania unde lucrează: Fabrica de încălțăminte CARMENS, Italia –
fabrica de încălțăminte din Bangladesh
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KATALIN ANDREA SZILAGY
Confecționer
,,Îmi plac lucrurile bine făcute și care să încânte ochiul”

Liceul Tehnologic ,,Simion Bărnuțiu” din Carei a fost înființat în

Colaborarea dintre școală și agenții economici aduce beneficii atât

1950 sub denumirea de Școala Zootehnică. Din 1974 și-a schimbat

pentru elevi cât și pentru agentul economic. Elevul este pregătit în

profilul și denumirea devenind Liceul Agroindustrial.

condiții reale de muncă și se va integra mult mai repede pe piața
muncii iar agentul economic va avea beneficii economice având

În 1993 devine Grup Școlar Agricol, având în componență școală

în vedere că angajații sunt pregătiți profesional conform cerințelor

profesională, învățământ liceal și o școală de maiștri în domeniul

lor.

agricol. Din 2007 devine Grupul Școlar ,,Simion Bărnuțiu”.
Prin urmare această instituție de învățământ are o tradiție bogată
în domeniul agricol. Cu toate acestea în ultimii ani a școlarizat și

,,Katalin este un exemplu pozitiv atât pentru foștii elevi
cât mai ales pentru actualii și viitorii noștri elevi. Îmi

forță de muncă pentru companiile textile din zonă. Așa a ajuns și

amintesc fericirea și mulțumirea de pe chipul ei în prima

Katalin să învețe și să practice meseria de confecționer. Elevii din

zi de practică la POLIPOL! ”

promoția 2016 / 2017 sunt angajați în proporție de 75% la agenții
economici unde au desfășurat orele de practică.

,,Mi-am ales această meserie pentru că îmi oferea
posibilitatea unui loc de muncă aproape de casă.

Ciocotisan Gheorghe, instructor de practică

Katalin s-a integrat foarte bine în colectivul de la POLIPOL
deoarece a avut norocul să efectueze ore de practică în secția în
care lucrează acum. Condițiile de lucru sunt bune, salariul pentru

Mama m-a sfătuit să devin confecționer, considerând
că este o meserie potrivită pentru o fată.

un debutant este decent și are și avantajul apropierii de casă.

Am avut și cunoștințe care mi-au povestit cum se
lucrează la POLIPOL și ce condiții de muncă oferă
această companie.

,,Alegeți-vă o meserie care să vă placă și încercați să
învățați cât mai multe în școală.

Faptul că am urmat o școală de profil m-a ajutat foarte
mult să mă adaptez rapid la condițiile de lucru.
De altfel practica tehnologică în timpul școlii am
efectuat-o la POLIPOL!”
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Tot ce învățați în școală veți utiliza mai târziu, la locul
de muncă și vă va fi mult mai ușor să vă adaptați
condițiilor de lucru.”
CUVÂNTUL CARE O CARACTERIZEAZĂ CEL MAI BINE PE KATALIN
ESTE HĂRNICIE.

Nume, prenume: SZILAGY KALIN ANDREA
Școala absolvită/ anul absolvirii: LICEUL TEHNOLOGIC “SIMION
BĂRNUȚIU” CAREI /2017
Domeniul de activitate/meseria: Textile-Confecții / Confecționer
Compania unde lucrează: S.C. POLIPOL MOBILA FOIENI
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MOCEAN VICENȚIA HANILORE
Confecționer îmbrăcăminte
,,Nu muncesc din obligație, ci din plăcere, iar rezultatele sunt pe măsură.”

,,Am ales această meserie datorită experienței
frumoase din timpul școlii profesionale. În timpul
stagiilor de practică comasată desfășurate la agentul
economic am putut observa și participa în mod direct
la procesul de confecționare a produselor textile. La
îndemnul profesorilor de la materiile de specialitate și
a doamnei maistru am considerat că meseria învățată
în școală o voi putea continua cu succes la locul de
muncă. Avantajele oferite de această meserie: mediul
curat de lucru, buna organizare, apropierea de casă a
punctului de lucru .”
Cine nu s-a jucat cu păpușile la vârsta copilăriei și nu a încercat să
le confecționeze hăinuțe din resturi de materiale textile rămase de
la rochiile mamei? Cred că majoritatea fetițelor, dar numai unele
au rămas fascinate de această artă.
Vicenția este una din ele. Acum își poate exersa competențele
profesionale și își poate pune în practică talentul artistic la o
companie de renume, JOLIDON International.
În timpul școlii, noțiunile teoretice au fost completate cu deprinderi
practice dezvoltate în atelierul școală și la agenții economici unde
s-au desfășurat orele de practică.
Așa a avut ocazia să învețe cât mai multe taine ale confecționării
produselor textile și să compare mai multe locuri de muncă. Îi
datorează mult și dirigintei, profesor Maria Rodeanu, un bun
sfătuitor în alegerile făcute pentru viitor.
Școala este locul unde îmbini utilul cu plăcutul.
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,,Vicenția a fost o elevă responsabilă, dedicată, implicată
atât în activitățile școlare, cât și extrașcolare, cu spirit de
inițiativă, un bun lider al clasei și o bună organizatoare a
locului de muncă.”
Maistru instructor, Rodica Domnici

SFATUL PENTRU CEI CE VOR SĂ URMEZE O CARIERĂ ÎN DOMENIUL
VESTIMENTAR

,,Îi sfătuiesc să își aleagă o meserie pe care să o
practice cu plăcere și care să le ofere un loc de muncă
sigur pentru viitor. În meseria asta e nevoie de atenție,
îndemânare și multă răbdare”
CUVÂNTUL CARE O CARACTERIZEAZĂ CEL MAI BINE PE VICENȚIA
ESTE INIȚIATIVĂ.

,,Una dintre cele mai plăcute experiențe a fost
activitatea desfășurată în proiectul educațional Școala
Altfel, coordonată de doamna profesor Ala Dabija și de
doamna maistru instructor Aurica Mărginean, în cadrul
căreia a trebuit să confecționăm produse vestimentare
din materiale reciclabile.
Am petrecut alături de colegele mele și de doamnele
profesoare câteva ore de muncă plăcută în care
inventivitatea noastră, imaginația și simțul estetic au
produs zâmbete, râsete, voie bună.
Produsele noastre au fost aplaudate apoi în timpul
unei prezentări de modă, în care manechine am fost
chiar noi.”
Vicenția nu dorește să rămână un simplu confecționer de lenjerie
feminină. Compania unde lucrează îi oferă oportunitatea de a
evolua în carieră iar șefii ei sunt convinși că are potențial și va
avansa cât de curând pe un post mai bun.
Nume, prenume: Mocean Vicenția Hanilore
A urma o carieră profesională nu înseamnă un traseu profesional
închis. După școala profesională poți termina liceul la forma de
învățământ seral, poți susține examenul de bacalaureat și, dacă
dorești să continui cu studiile, poți urma cursurile universitare.

Școala absolvită/ anul absolvirii: COLEGIUL TEHNIC „VICTOR UNGUREAN”,
CÂMPIA TURZII /școala profesională de 3 ani/ promoţia 2017
Domeniul de activitate/meseria: confecționer îmbrăcăminte
Compania unde lucrează: SC JOLIDON INTERNATIONAL – punctul de
lucru Câmpia Turzii
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Samuel CHICU
,,Am ales sistemul de învățământ dual deoarece am considerat ca îmi va asigura un loc de
muncă stabil, în urma calificării pe care am obținut-o.”

Alegerea pe care am făcut-o s-a dovedit a fi una excelentă.
În paralel am decis să îmi continui studiile, pentru a lua bacalaureatul și pentru a urma și o facultate.
În momentul de față ocup postul de electrician de întreținere și
reparații în cadrul DRAXLMAIER Hunedoara.
Faptul că am reușit să mă angajez imediat în aceeași companie

Angajarea mea imediată după obținerea calificării m-a
ajutat destul de mult și m-am acomodat rapid la locul
de muncă. Informațiile acumulate în anii de studiu
cu cele la care am acces în prezent mă ajută să mă
descurc mult mai bine, chiar și în viața de zi cu zi.

în cadrul căreia am încheiat stagiul de pregătire profesională,

Nume, prenume: Samuel CHICU

reprezintă un lucru foarte important pentru mine. Mi-aș dori ca
tot mai mulți tineri să urmeze acest sistem educațional. Au doar

Școala absolvită/ anul absolvirii :Liceul Tehnologic ”Constantin
Bursan” Hunedoara, 2017

de câștigat.

Domeniul de activitate/meseria: ELECTRIC
Compania unde lucrează: DRAXLMAIER
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Ariana Bichiu
,,Mă bucur că am avut inspirația de a mă înscrie la școala profesională deoarece, pe lângă
experiența dobândită pentru viitorul loc de muncă, am beneficiat și de o bursă lunară destul
de consistentă”

Ariana a avut ocazia ca dupa absolvirea cursurilor în învăţământul
profesional, să se angajeze la firma unde a făcut practică.

,,Mi se pare foarte interesant ceea ce fac, iar colegii
mei mă ajută, este o atmosferă plăcută la serviciu.
Sunt singura dintre prietenii mei care are un loc de
muncă bine plătit și la care merg cu plăcere.”

Nume, prenume: ARIANA BICHIU
Școala absolvită/ anul absolvirii : Liceul Tehnologic ”Constantin
Bursan” Hunedoara, 2017
Domeniul de activitate/meseria: Sudor
Compania unde lucrează: ASSA ABLOY, Hunedoara DRAXLMAIER
Hunedoara

Dumitru Alexandra
,,Școala profesională mi-a oferit oportunitatea de a lua contact încă de pe băncile școlii
cu cerințele de la locul de muncă și cu tot ceea ce presupune a fi angajat la o firmă
multinațională. Faptul că m-am angajat imediat după terminarea celor 3 ani de școală
profesională la firma de renume, reprezintă un foarte bun început pentru viitorul meu
profesional.

M-am integrat ușor în colectiv și reușesc să rezolv
sarcinile primite cu ușurință. În plus, am ocazia să
termin și liceul, deoarece m-am înscris la cursurile de
seral, astfel având ocazia să îmi continui și studiile.”
Alte mărturii ale primei generații de absolvenți de școală

Hunedoara, vin de la Muntean Lăcrămioara şi Iftode Daniel. Aceşti
absolvenţi îşi continuă formarea prin liceu seral şi în acelaşi timp,
practică şi o calificare căutată pe piața muncii.

ASSA ABLOY, Hunedoara

profesională de 3 ani, de la Liceul Tehnologic ,,Constantin Bursan”
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Muntean Lăcrămioara
,,Pentru mine, faptul că am ales să urmez cursurile singurei școli profesionale de sudori
din oraș a însemnat o șansă de a avea un loc de muncă stabil după absolvire, pe care nu
toți tinerii de 18 ani o au.

Mi-a plăcut să lucrez în acest domeniu încă din prima
zi de practică, iar acum pot spune că am 3 ani de
experiență, deși sunt angajată doar de jumătate de
an, deoarece am tot luat contact cu lucrul în firmă.
Nu mi se pare greu, ba chiar mă bucur că reușesc să
mă descurc bine și sunt apreciată. Sunt mândră că la

vârsta mea reușesc să mă întrețin singură din salariul
destul de generos. Intenționez să continui și studiile,
așa că m-am înscris la cursurile serale și sunt convinsă
că mă voi descurca.”
ASSA ABLOY, Hunedoara

Iftode Daniel
,,Scopul meu a fost acela de a avea un loc de muncă care să îmi asigure un trai decent.
Astfel am considerat că școala profesională este cea mai bună alegere pentru mine și nu
m-am înșelat.

Acum sunt angajat la firma la care am făcut practică
timp de 3 ani și descopăr zi de zi că îmi place foarte
mult.
Îmi era teamă că nu voi face față la viitorul loc de
muncă, dar practica făcută la firmă m-a ajutat să
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iau contact timpuriu cu tot ce presupune statutul de
angajat.
Salariul motivant nu este deloc de neglijat și sunt
foarte mândru că am reușit să îmi ating scopul.”
ASSA ABLOY, Hunedoara

Laura Luca
,,Ceea ce m-a determinat să aleg sistemul dual de învățământ a fost oportunitatea pe
care acesta ne-a oferit-o, și anume un loc de muncă stabil în cadrul unei firme serioase,
la sfârșitul terminării anilor de studii. De asemenea am fost motivată de dorința de a
învăța o meserie și dobândirea unei calificări. Astfel, în acest moment ocup postul de
operator la roboți industriali, în cadrul DRAXERMAIER Hunedoara.

Sistemul dual de învățământ a fost o alegere excelentă
pentru mine, deoarece m-a ajutat să obțin un loc de
muncă într-un domeniu pe care l-am studiat deja și
care îmi place.
Aș recomanda cu încredere acest sistem dual de
învățământ și altor tineri.

Din punct de vedere personal, angajarea m-a făcut
să fiu o persoană mai matură, mult mai punctuală și
organizată. Pe plan profesional, informațiile acumulate
în toți anii de pregătire profesională le-am putut pune
în practică și m-am putut dezvolta la locul de muncă.”
DRAXERMAIER- Hunedoara
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