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În conformitate cu Legea 66/2019, 11 martie este declarată ”Ziua Națională a Meseriilor”.  

În perioada 11.02.2022-11.03.2022, în parteneriat cu operatorii economici, s-au derulat 

evenimente în cadrul campaniei de promovare publică a învățământului profesional și tehnic, 

precum și a meseriilor.  

Toate unitățile școlare din învățământul profesional și tehnic din județ au organizat 

evenimente de promovare, atât on-line, cât și față în față. Activitățile de tipul ”Ziua porților 

deschise” au dat ocazia elevilor înscriși în clasa a VIII-a să ia contact direct cu specificul acestor 

unități școlare. 

În data de 11 martie 2022- ,,Ziua Națională a Meseriilor” inspectoratul școlar a organizat o 

dezbatere, desfășurată la Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Cartianu” din Municipiul Piatra-Neamț, cu 

participarea agenților economici, membri ai C.L.D.P.S. Neamț, parteneri educaționali, directori și 

directori adjuncți de unități școlare, cadre didactice.  

Domnul Inspector Școlar General al Inspectoratului Școlar Județean Neamț, prof. Mihai 

Obreja, a prezentat modul în care inspectoratul școlar a acționat concret pentru dezvoltarea și 

promovarea învățământului profesional și tehnic, precum și căile de acțiune pentru dezvoltarea și 

diversificarea ofertei educaționale în învățământul profesional, cu precădere în învățămânul 

profesional dual, astfel încât să răspundă cât mai bine cerințelor pieței muncii.  

Domnul inginer Șerban Strătilă, președinte al C.L.D.P.S. Neamț, a punctat importanța 

acestei activități pentru agenții economici, care sunt confruntați cu o lipsă acută de forță de muncă, 

în special de cea calificată. 

Domnul jurist Ioan Popescu, Inspector șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamț și 

vicepreședinte al C.L.D.P.S. Neamț, a menționat colaborarea fructuoasă, consolidată în timp, între 

instituția pe care o conduce și instituțiile din învățământul nemțean. 

În cadrul activității au fost prezentate exemple de bune practici din unitățile școlare IPT, 

după cum urmează :  

- ,,Dezvoltarea competențelor elevilor din învățământul profesional prin proiecte europene”- 

Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Cartianu”, Piatra-Neamț; 

- ,,My dream job is...” – Colegiul Tehnic ,,Petru Poni”, Roman; 

- ”Tradiție și profesionalism la Colegiul Tehnic Forestier, Piatra-Neamț”; 



                                  
- ,,Practica la agenții economici” – Colegiul Tehnic de Transporturi, Piatra-Neamț; 

- ,,Un start bun pentru reușită”– Colegiul Tehnic ,,Danubiana”, Roman; 

- ,,Meserie, artă și imaginație”– Liceul Economic ,,Alexandru Ioan Cuza”, Piatra-Neamț; 

- Proiect ”Practica, meserie de viitor” – Liceul ,,Gh. Ruset Roznovanu”, Roznov; 

- ”Săptămâna meseriilor 2022” la Liceul Tehnologic ,,Vasile Sav”, Roman; 

- „Școala de azi - meseria de mâine”– Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Leonida”, Piatra-Neamț; 

- Proiectul educațional ,,Amatorii de astăzi, meseriașii de mâine"- Liceul ,,Carol I”, Bicaz; 

- ,,Un om care stăpânește o meserie va fi mereu un om valoros"- Liceul Tehnologic 

Nisiporești, Comuna Botești; 

- ,,O școală pentru viitorul tău!"- Colegiul Tehnic ,,Ion Creangă”, Târgu-Neamț; 

- „Învață o meserie! Construiește-ți viitorul cu CTMC!”- Colegiul Tehnic ,,Miron Costin”, 

Roman. 

Se remarcă deschiderea europeană a unităților școlare, proiectele de succes pe care le-au 

derulat sau pe care le implementează în acest an școlar, proiecte europene ce contribuie în mod 

semnificativ la dezvoltarea competențelor profesionale, lingvistice și culturale ale elevilor. 

Campania de promovare a învățământului profesional și tehnic va continua și în perioada 

următoare, astfel încât elevii înscriși în clasa a VIII-a să fie bine informați asupra oportunităților pe 

care le oferă unitățile IPT din județ, pentru a-și putea alege parcursul educațional care să le ofere 

împlinire profesională și socială. 

 
  

 

 


