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COMUNICAT DE PRESĂ 

11 MARTIE- ZIUA NAȚIONALĂ A MESERIILOR 

 

Prin Legea nr. 66/2019 s-a instituit ziua de 11 martie ca „Ziua Națională a Meseriilor“. 

Ea este celebrată ca zi de sărbătoare națională, lucrătoare şi constă în evenimente educaționale 

pentru promovarea învățământului profesional și tehnic, precum și a meseriilor. Pentru o societate 

prosperă, bazată pe o economie solidă, şcoala trebuie să formeze buni cunoscători ai lucrului 

practic, într-o diversitate de domenii, în funcţie de cerinţele pieţei forţei de muncă şi prin asigurarea 

unei concordanţe între oferta de locuri pentru calificare şi cererea la nivelul fiecărui judeţ sau în 

ansamblul economic al regiunii de dezvoltare respective.  Prin faptul deja dovedit că succesul într-

o meserie este determinat de axarea pe instruirea practică, dar şi de calitatea partenerilor de 

practică, atât şcoala ca furnizor de formare iniţială, cât şi partenerii de instruire au o importanţă 

egală în formarea unor buni meseriaşi, în condiţiile în care pregătirea profesională trebuie făcută 

aplicat, pe domenii. 

Inspectoratul Școlar Județean Tulcea își propune să aducă în prim plan importanța 

dobândirii unei calificări profesionale într-un parteneriat real școală - operator economic - 

comunitate locală, în perspectiva construirii unei cariere de succes pentru tinerii absolvenți. În 

acest sens, vineri, 10 martie 2023, ora 11, la Sala de ședințe Mihail Kogălniceanu Tulcea s-a 

desfășurat a doua ediție a evenimentului ,,Alături de tine în alegerea meseriei", activitate 

desfășurată pentru a marca „Ziua Națională a Meseriilor“. 

Invitați speciali au fost: primarul municipiului Tulcea, d-nul Ștefan ILIE, vicepreședintele 

Consiliului Județean Tulcea, d-nul Mihai HULENI, Coordonatorul Regional în cadrul - Centrului 

Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT), d-na Luminița 

TURCU, președintele Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS) Tulcea, 

d-na Aurica MIHALCEA și consilierul superior în cadrul Instituției Prefectului Județul Tulcea, 

d-na Camelia PETROSCHI. Totodată, CAMERA DE COMERȚ INDUSTRIE ȘI 

AGRICULTURĂ TULCEA, a fost reprezentată de directorul economic iar AGENȚIEI 

JUDEȚENE PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ TULCEA prin d-na Tincuța 

OANCEA. 

Inspectoratul Școlar Județean Tulcea a fost reprezentat prin Inspectorul școlar general, 

d-na prof. Viorica PAVEL, Inspectorul școlar general adjunct, d-na prof. Mioara RANCIU, 

Inspector școlar general adjunct, d-nul prof. Constantin COCA, Inspectorul școlar pentru 

învățământul profesional și tehnic și învățământul particular, d-na prof. Laura Cristina 

IORDACHE. 

Activitatea a avut ca scop informarea elevilor din clasa a VIII-a și a părinților acestora 

asupra oportunităților pe care le oferă unitățile de învățământ profesional și tehnic din județ, pentru 

a-și putea alege un parcurs educațional care să le ofere împlinire profesională și socială. Publicul 

țintă a fost constituit din elevi din clasa a VIII-a din 15 școli gimnaziale din județ, părinți ai acestora 

și cadre didactice. 

Reprezentanți ai mediului economic,  care activează  în diverse domenii de activitate - S.C. 

VARD TULCEA S.A., S.C. COMPLEX DELTA S.R.L., S.C. CRĂCIUN MINION S.R.L., PFA 

CARTACUZENCU TUDOREL, ASOCIAȚIA OPERATORILOR NAVELOR DE AGREMENT 

ȘI TRANSPORT RAPID - au evidențiat contribuția pe care o are mediu de afaceri în formarea 



elevilor ca buni meseriași, dar și deschiderea privind angajarea viitorilor absolvenți. 

Directori ai unităților de învățământ profesional și tehnic din județ au evidențiat rolul 

învățământului profesional și dual în formarea viitorilor meseriași, prin prezentarea ofertei 

educaționale, prin exemplificarea manierei de derulare a pregătirii practice în atelierele proprii și 

în mediul real de muncă, dar și prin implicarea în proiecte europene care facilitează efectuarea 

stagiilor de pregătire practică la agenți economici din străinătate. 

Absolvenți ai învățământului dual, dar și elevi din învățământul profesional au explicat 

publicului de ce au ales această formă de învățământ și i-au încurajat pe colegii lor mai mici să 

urmeze un astfel de traseu educațional. 

Un moment de impact l-a reprezentat vizitarea expoziției amenajate în foaierul sălii, cu 

produse realizate de elevi care se pregătesc pentru obținerea de calificări în diverse meserii. 

Evenimentul de ieri se înscrie în amplul program de promovare a învățământului 

profesional și tehnic, desfășurat la nivelul județului Tulcea, sub coordonarea Inspectoratului Școlar 

Județean Tulcea, care cuprinde, pe lângă această acțiune, campania de promovare „Construiesc 

viitorul meu profesional”, derulată în perioada februarie – mai 2023, Târgul ofertelor educaționale, 

organizat în luna mai a anului curent, dar și un târg dedicat profesiilor ce pot fi dobândite prin 

învățământul profesional și liceal, care va avea loc pentru prima dată în municipiul Tulcea, în luna 

aprilie 2023. 
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