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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.
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AVANTAJELE PARCURGERII 
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 
PROFESIONAL ŞI A 
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI DUAL

Bursă de 200 lei pentru elevii din 
învăţământul profesional (finanţată de la 
bugetul de stat);

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.

https://www.alegetidrumul.ro/
https://edu.ro/
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Calificare profesională 

Ce poţi învăţa dacă urmezi cursurile 
acestei calificări?

Etică şi comunicare profesională

Aplicarea conceptelor de bază ale contabilității

Modul de recepționare al mărfurilor și depozitarea acestora

Gestionarea bazelor de date

Cum poţi oferi informații clienților despre oferta de mărfuri a 
magazinului

Cum calculezi prețurile de vânzare

Aplicarea legislației privind protecția consumatorului, 
personalului și a mediului
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Ce beneficii poţi avea dacă 
alegi această calificare?

Instruire practică în condiţii reale de muncă în 
unități economice moderne de profil: market-uri, 
supermarket-uri, hipermarket-uri;

Dezvoltarea capacității de comunicare, 
relaționare, deprinderea de a negocia;

Dezvoltarea comunicării în limbă străină;

Utilizarea calculatorului în activitatea 
profesională.

Ce ocupaţie poţi avea la 
finalul studiilor?

Vânzător
Descriere: activităţi care includ operaţiuni de 
verificare marfă în magazin, aşezare marfă la raft, 
curăţenia în magazin, asigurarea condiţiilor de igienă 
şi siguranţă în magazin, lucrul la casa de marcat.

Lucrător comercial
Descriere: activități care includ vânzarea produselor, 
întocmirea rapoartelor cu privire la vânzările efectuate, 
verificarea și actualizarea stocurilor de produse. 

Întâmpină clienții și răspunde nevoilor acestora, vinde 
produsele/ serviciile firmei angajatoare și completează 
formele de plată; încasează banii; întocmește și 
raportează situația vânzărilor; aplică normele de 
calitate în domeniul său de activitate; aplică normele 
de igienă sanitar-veterinare și de protecția mediului în 
activitatea desfășurată.

Vânzător de produse naturiste
Descriere: activităţi care includ operaţiuni de verificare 
marfă în magazin, aşezare marfă la raft, curăţenia în 
magazin, asigurarea condiţiilor de igienă şi siguranţă în 
magazin, lucrul la casa de marcat, noțiuni de utilizare a 
calculatorului. 

Transmitere informații despre plante medicinale 
românești și străine, despre produse apicole, despre 
suplimentele alimentare și produse ecologice. Participă 
la campanii marketing (publicitate, studii de piață); 
Realizează comunicarea în magazin cu clienții și nu 
numai.

Vânzător la domiciliul clientului 
pe bază de comandă
Descriere: Vânzătorii la domiciliul clientului vând bunuri 
și servicii și propun tranzacții pentru o unitate (firmă) 
prin abordarea sau vizitarea potențialilor clienți, de 
obicei rezidenți în locuințe private, mergând la 
domiciliul acestora.

Se pot practica și alte ocupații din domeniu, de 
același nivel sau de nivel inferior, în funcție de 

decizia angajatorului şi de opţiunea absolventului.

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

Şcolarizarea în această 
calificare:

La nivel naţional, în anul şcolar 2019-2020 avem 
4.539 elevi şcolarizaţi în învăţământul profesional 
și 513 elevi în învăţământul dual.

101 de unităţi de învăţământ şcolarizează elevi în 
calificarea Comerciant vânzător, în toate judeţele 
din ţară, din care un număr de 13 unităţi în 
învăţământul dual. 

Pentru această calificare profesională s-au implicat 
în parteneriat un număr de 356 de operatori 
economici pentru şcolarizarea în învăţământul 
profesional, din care un număr de 43 operatori în 
învăţământul dual. 

2019
2020

Calificare profesională 
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Ambasadori ai Învățământului
Profesional, Tehnic și Dual

Sunt Patricia Jitaru și am început studiile în anul 2015 în învăţământul profesional, cu elemente 
de dual, în cadrul proiectului educațional o’SCAR – Școala Comercială Austriacă din România, 
derulat la Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu”, calificarea „Comerciant-vânzător”.
La început nu eram convinsă de alegerea pe care am făcut-o, însă în timp mi-am dat seama că 
este o oportunitate pentru a mă dezvolta atât personal, cât și profesional. Întreaga perioadă a 
fost pentru mine o mare provocare, învățând încă de la 15 ani ce înseamnă cu adevărat un job 
și devenind astfel mult mai responsabilă. În drumul parcurs am întâlnit oameni minunați care 
mi-au fost alături pas cu pas, începând cu profesorii de la care am învățat partea teoretică, 
până la tutorii din magazinele unde puneam în practică tot ceea ce dobândeam la școală.
În 2018, odată cu finalizarea programului de studii, pot spune cu adevărat că am început să 
mă simt independentă, angajându-mă chiar la Humanic, magazinul care mi-a îndrumat paşii 
pentru a fi pregătită să fiu un lucrător comercial exemplar. Momentan mi-am întrerupt jobul 
pentru a mă pregăti pentru bacalaureat, căci mi-am propus să îmi continui studiile. 
Dacă sunteți în clasa a VIII-a și doriți să deveniți 
independenți, dar să vă continuați și studiile în același 
timp, varianta unei școli profesionale vă poate asigura un 
viitor strălucit.

Meseria face diferența!

PATRICIA JITARU

Consider că pentru a fi un bun vânzător trebuie să ai o serie de calități de care nu toți 
oamenii dispun. Ambiția mea este cea care m-a ajutat să iau decizia cea mai bună, aceea 
de a opta pentru şcoala comercială o’SCAR din cadrul Colegiul Economic „Costin C. 
Kirițescu”. Încă din primele săptămâni ca practicant la Peek&Cloppenburg m-am integrat 
în colectiv, fiind susținută permanent, iar faptul că sunt în mijlocul hainelor și accesoriilor 
la modă este ceva foarte frumos.

Consider că urmând cursurile și practica în acest domeniu, am posibilitatea de a acumula 
experiență profesională, pot să mă dezvolt personal și nu în ultimul rând, pot oferi tot 
sprijinul meu cumpărătorului pentru a face alegerea potrivită lui.
Punând în practică aptitudinile, studiind clienții, voi deveni mai competentă și voi câștiga 
mai mult din toate punctele de vedere. În prezent sunt angajată part-time la 
Peek&Cloppenburg.

Alegând o școală profesionlă, mi-am ales un viitor strălucit!

GEORGIANA IONELA NIȚĂ

ABSOLVENTĂ A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL, COLEGIUL ECONOMIC "COSTIN C. KIRIŢESCU", 
BUCUREŞTI, CALIFICAREA "COMERCIANT - VÂNZĂTOR". PRACTICA A DERULAT-O LA MAGAZINUL 
HUMANIC, UNDE S-A ANGAJAT LA FINALIZAREA STUDIILOR.

CLASA A XI-A, ÎNVĂŢĂMÂNT DUAL LA COLEGIUL ECONOMIC  
"COSTIN C. KIRIŢESCU", BUCUREŞTI, CALIFICAREA "COMERCIANT - 
VÂNZĂTOR". PRACTICA O DERULEAZĂ LA FIRMA PEEK&CLOPPENBURG.



Ambasadori ai Învățământului
Profesional, Tehnic și Dual

Meseria face diferența!

Șapte firme austriece din comerț, alături de Advantage Austria, 
au lansat în 2014 primul proiect de învățământ dual pentru 
calificarea de comerciant-vânzător din România, la Colegiul 
Economic „Costin C. Kirițescu”, folosind modelul austriac pentru 
educarea tinerilor pentru nivelul trei de calificare.

Companiile austriece au simțit încă din acea perioadă nevoia de 
a contribui la educația viitorilor angajați, investind în acest sens 
toate resursele necesare, atât umane cât și financiare.

Implicarea noastră este și în dezvoltarea altor calificări, iar în 
acest sens am inițiat și alte proiecte pentru calificarea de 
mecanic auto și tinichigiu auto, precum și cea de sudor. Și alte 
domenii în care este o lipsă acută de personal calificat se află în 
atenția noastră urmând să inițiem proiecte viitoare cu sprijinul 
companiilor austriece. 
 
Proiectul în care au început să se formeze primii elevi pentru 
calificarea de comerciant vânzător în anul școlar 2015-2016 
continuă și astăzi, iar primele două generații de absolvenți 
lucrează deja în domeniul în care s-au dezvoltat profesional. 
Unii dintre ei își continuă studiile în același domeniu. 

Tinerii care au acum această calificare își duc la îndeplinire 
sarcinile cu ușurință și nu vor avea niciodată probleme la 
angajare în domeniul în care s-au format, indiferent de 
compania pentru care aleg să lucreze. 

Practica este cea care face diferența la orice loc de muncă, iar în învățământul dual 
pe aceasta se pune cel mai mare accent prin tutorii de practică pe care operatorii 
economici austrieci îi pun la dispoziția elevilor.

AMBASADA AUSTRIEI LA BUCUREȘTI

Gerd Bommer
Consilier Comercial al Ambasadei Austriei la Bucuresti
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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:

CENTRUL NAȚIONAL DE 
DEZVOLTARE A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 
PROFESIONAL ȘI TEHNIC

APASĂ AICI PENTRU LISTA UNITĂȚILOR CARE ȘCOLARIZEAZĂ CALIFICAREA 

COMERCIANT VÂNZĂTOR

https://www.alegetidrumul.ro/oferta
https://www.alegetidrumul.ro/proiecte
https://www.alegetidrumul.ro/uploads/Scolarizare_Comerciant_Vanzator_2019_2020.pdf

