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ANALIZA FINAL Ă A CHESTIONARELOR 

Primăria Tîrgu Mureş mulţumeşte cadrelor didactice, părinţilor şi elevilor care s-
au implicat în acest demers privind dezvoltarea învăţământului profesional în 
Municipiul Tîrgu Mureş. 

Au fost aplicate un număr de 2500 de chestionare elevilor de clasa a VII-a şi a 
VIII-a din municipiul Tîrgu  Mureş, precum şi părinţilor. La chestionare au răspuns 
aproximativ 92%, adică 2300 respondenţi, din care cca 14% doresc să urmeze 
învăţământ profesional. 

În urma analizei chestionarelor, domeniile profesionale de interes pentru elevii 
care doresc să opteze pentru învățământ profesional, la nivelul municipiului, sunt: 

Domeniu profesional Rata opțiunilor (%) 
Turism și alimentație 19,03 

Estetica și igiena corpului omenesc 11,89 
Comerț 11,89 
Electric 9,38 
Mecanic 9,25 

Chimie industrială 7,33 
Industrie alimentară 6,87 

Agricultură 4,5 
Construcții, instalații și lucrări publice 2,7 

Textile și pielărie 2,7 
 

Comparativ cu cererea la nivelul județului: 

Domeniu profesional Rata opțiunilor 
Municipiu (%) 

Rata opțiunilor jude ț 
(%) 

Turism și alimentație 19,03 10,00 

Estetica și igiena corpului 
omenesc 

11,89 2,00 

Comerț 11,89 8,00 

Electric 9,38 7,00 

Mecanic 9,25 20,00 

Chimie industrială 7,33 1,5 
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Industrie alimentară 6,87 4,00 

Agricultură 4,5 5,00 

Construcții, instalații și 
lucrări publice 

2,7 6,00 

Textile și pielărie 2,7 4,00 

 

Propuneri ale primăriei coroborate cu legislaţia în domeniu: 

 

Învățământul profesional se desfășoară pe durata a 3 ani, după absolvirea 
clasei a VIII-a și se finalizează cu examen de certificare a competențelor 
profesionale. Formarea profesională constă în :  

- Discipline de cultură generală ( într-un procent de până la 40%) 
- Formare profesională de bază într-un domeniu de formare profesională ( 

anul I) și formare profesională specifică unei calificări profesionale ( anul 
II și anul III). 

Unităţile de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 
3 ani trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii: 

a) existenţa bazei materiale necesare desfăşurării pregătirii elevilor pentru 
dobândirea calificării profesionale; 

b) existenţa resursei umane calificate, prin personal didactic propriu sau 
personal didactic asociat. 

Pregătirea practică a elevilor din învăţământul profesional cu durata de 3 ani 
se desfăşoară în cadrul orelor de laborator tehnologic, al orelor de instruire 
practică şi al stagiilor de pregătire practică stabilite prin planurile de învăţământ. 

Orele de laborator tehnologic şi orele de instruire practică se pot desfăşura 
atât în laboratoarele şi atelierele unităţii de învăţământ, cât şi la operatorul 
economic/instituţia publică parteneră pentru pregătirea practică. 

Unitatea de învăţământ trebuie să dispună de ateliere dotate corespunzător şi 
de resursa umană calificată pentru desfăşurarea pregătirii practice a elevilor. 
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Pregătirea practică a elevilor realizată în unitatea de învăţământ se 
organizează, pentru fiecare calificare profesională, cu grupe de maximum 12-15 
elevi, sub îndrumarea unui cadru didactic desemnat de unitatea de învăţământ. 

Absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 3 ani care promovează 
examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de 
calificare profesională şi suplimentul descriptiv al certificatului, conform 
Europass.  

Absolvenţii învăţământului profesional care promovează examenul de 
certificare a calificării profesionale pot continua studiile în clasa a XI-a a 
învăţământului liceal, în condiţiile legii.  

Propuneri suplimentare: 

În contractul de furnizare a formării profesionale, semnat între unitatea de 
învățământ, părinți și elevi să fie stipulat clar că, în cazul abandonului școlar, 
elevul va fi nevoit să plătească școlarizarea într-un cuantum corespunzător 
investiției făcute de statul român pe parcursul perioadei de școlarizare a elevului 
respectiv. 

Pentru a veni în sprijinul dezvoltării învățământului profesional și 
bazându-se pe opțiunile elevilor, Municipiul Tg. Mureș va investi în dezvoltarea 
și dotarea unor spații în care elevii să își poată desfășura stagiile de practică, la 
standarde europene, astfel:  

 

Domeniul Nr. Clase/municipiu Necesar spații 
amenajate 

Mecanic 5 1 
Estetica și igiena 
corpului omenesc 

5 2 spaţii/3 săli fiecare 

Industrie alimentară 4 1 
 

Spațiile corespunzătoare domeniilor amintite vor fi dotate astfel încât elevii vor 
beneficia de formare profesională complexă, în toate profilurile domeniului. 

 

*PLAI - Planul Local de Acțiune în Învățământ  

* PRAI - Planul Regional de Acțiune în Învățământ  


