MOTIVE pentru a alege o meserie
ANGAJATORII…
 Caută personal tânăr,
cu putere de muncă,
interes, seriozitate
 Doresc un angajat cu
o calificare potrivită

ELEVII…
 au abilități sau înclinații
înspre profesiile
practice
 doresc autonomie
financiară într-un timp
mai scurt
 Sunt pasionați de
anumite meserii
 alte situații....

Învățământul dual le permite elevilor înscriși la o școală profesională de

stat să își formeze cunoștințele practice în mediul real de muncă oferit
de companii, să se familiarizeze cu mediul de lucru direct în firma care are
nevoie de competențele lor, ceea ce reprezintă un important atu la

începutul vieții profesionale.
Tinerii care aleg să învețe o meserie în acest sistem beneficiază, față de
programele obișnuite ale ministerului, și de un sistem bursier privat.

ACCENTUL MARE PUS PE PRACTICA - ponderea orelor de
pregătire practică în cadrul companiilor:
Anul I : 80% ore teorie și 20% ore practică
Anul II : 50% ore teorie și 50% ore practică
Anul III: 45% ore teorie și 55% ore practică
 Vei avea o profesie/meserie calificată și acumulezi multă experiență
practică
 Înveți - teoretic si practic- meserie timp de 3 ani și ai șanse mari de
angajare pe piața muncii
 Beneficiezi , de la stat, de bursă de lunară în cuantum de 200 lei .
 Elevii care aleg învățământul dual, primesc în plus și o bursă privată,
de la companiile unde fac practică.

 Ai și posibilitatea de a-ți continua studiile în clasa a XI-a a
învăţământului liceal seral, în vederea obţinerii diplomei de bacalaureat.

asigură meserii foarte căutate pe piața muncii, iar în
cadrul Colegiului Economic „Iulian Pop” poți beneficia de o instruire de
calitate în acest sens.
Colegiul Economic ”Iulian Pop”
oferă pentru învăţământul profesional dual, clasa a IX-a,
filiera tehnologică, profilul servicii : clase pentru domeniul comerţ - calificarea
comerciant-vânzător și domeniul turism – calificarea lucrător hotelier
asigurând:

PARTENERI DE PRACTICĂ
La Colegiul Economic ”Iulian Pop” orele de practică profesională le

realizezi la agenții economici cu care unitatea noastră are încheiate
parteneriate :
 MEGA IMAGE
 SELGROS CASH &CARRY
 PENNY MARKET
 LIDL ROMANIA
 HIPERMARCHET CORA
 DOUBLE TREE BY HILTON
 GRAND HOTEL ITALIA

Ce este și cu ce se ocupă un

 Unde și cum poate lucra

Comerciantul-vânzator își poate desfășura activitatea în
supermarketuri, magazine, piețe sau la diverse puncte de
vânzare, atât ca persoana fizică autorizată, cât și ca angajat al
unui agent economic.

 Cu ce se ocupă, concret, un
 prezintă clienților caracteristicile și calitătile mărfurilor alimentare









sau nealimentare, în comerțul cu ridicata sau amănuntul
executa VÂNZAREA dar și alte operațiuni conexe vânzăriirecepționarea si pregătirea mărfurilor pentru vânzare, realizarea
operațiilor din depozit, etalarea mărfurilor în magazin, etc
încasează contravaloarea mărfurilor
promovează produsele la locul de vânzare
consiliază clienții magazinului /punctului de vânzare
întocmește documentele specifice și raportează activitatea de
vânzare.
urmăreste condițiile de valabilitate, păstrare, depozitare,
manipulare a mărfurilor și respectarea condițiilor igienico-sanitare.

Meseria de vânzător este una dintre cele mai vechi
meserii din lume, dar este o meserie care nu va dispărea.
Cel care știe cum să vândă, va avea întotdeauna un loc
de muncă. De aceea, meseria de comerciant -vânzător–
a fost, este și va fi o meserie foarte căutată pe piața
muncii, atât în România cât și în străinătate.

Certificatul care atestă calificarea de Comerciant –Vânzător este
recunoscut în toate țările membre ale Uniunii Europene, fapt car
e permite angajarea / munca legală în respectivele țări, dar și op
ortunități pentru câștiguri substanțiale.
Elevii înscrişi în învăţământul profesional dual pot dobândi o
calificare ce le va permite să obţină mai rapid un loc de muncă şi
să aibă un VENIT PROPRIU, mai devreme decât colegii care
optează pentru liceu.
La finalul celor trei ani, elevii au posibilitatea de a continua
studiile, prin înscrierea, din clasa a XI-a, la învăţământul liceal seral , în vederea absolvirii liceului și a obţinerii diplomei de
bacalaureat.

, după încheierea stagiului de practică,
elevii vor putea continua să lucreze (cu respectarea condiţiilor
legale), angajatorii susţinându-i pe cei mai buni dintre ei prin
anagajarea cu prioritate.

Cu diploma de
comerciant – vânzător ai posibilitatea să treci de la statutul de
angajat la cel de liber profesionist sau chiar mic întreprinzător.
Serviciile oferite ca și comerciant – vânzător pot face obiectul unei
activități independente ca PFA , sau chiar SRL .

–
poate varia, în functie de
regiune, perioadă, poziția deținută, experiență, performanță dar și
vechimea salariatului.
 În general, la salariul lunar există și posibilitatea de a fi plătit la
comision (în funcție de performanțe).
Persoanele care practică acestă meserie fără a avea calificarea
necesară (fără a urma cursuri de specialitate) sunt încadrate cu
salarii mai mici.

Calificarea de

Conform legii, este obligatoriu ca personalul angajat în efectuarea de
activități comerciale să fi absolvit un cel putin un curs ACREDITAT/ de
specialitate în domeniul comercial (să aibă diplomă de comerciant
– vânzător ).
NU sunt necesare studii universitare pentru aceasta calificare.
Totuși… nu oricine este potrivit sau performant în această meserie.

Este nevoie de unele CALITĂŢI PERSONALE,
APTITUDINI și COMPETENŢE.

 abilități de comunicare
interpersonală
 abilități de calcul matematic
 abilități organizatorice
 abilități de lucru în echipă
 spirit de întreprinzător
 abilități de utilizare a
calculatorului
 comunicarea într-o limbă străină
 cunoașterea și respectarea
normelor de igienă, a
prevederilor legale în domeniul
siguranței alimentare

 Cele mai potrivite persoane
pentru meseria de
–
sunt :
energice
dinamice
deschise
 sociabile
motivate
optimiste
echilibrate
răbdătoare
corecte
ordonate
punctuale
respectoase
atente la nevoile clienților

Dacă ești interesat de această
carieră școlară și profesională
și DECIZI
că vrei să devii și tu

poți opta pentru înscrierea în clasa a IX-a
-învăţământ profesional dualla Colegiul Economic ”Iulian Pop” Cluj-Napoca,
-filiera tehnologică, profil servicii pentru domeniul comerţ calificarea comerciant-vânzător.

 Cunoaşterea ofertei de mărfuri
 Informarea clientului cu privire la oferta

de produse şi servicii
 Calcularea contravalorii mărfurilor
 Încasarea contravalorii mărfurilor
 Utilizarea casei de marcat
 Realizarea recepţiei mărfurilor
 Verificarea stocurilor de mărfuri
 Etalarea (aranjarea) mărfurilor în
magazin şi vitrină
 Respectarea securităţii şi sănătăţii la
locul de muncă
 Prevenirea şi stingerea incendiilor
 Întocmirea documentelor specifice
activităţii de vânzare (monetar)

 Vânzător
 Lucrător comercial
 Vânzător de produse

naturiste
 Vânzător la domiciliul
clientului pe bază de
comandă

Certificatul care atestă calificarea
La terminarea cursurilor şcolii profesionale,
după susţinerea examenului de certificare a calificării
profesionale,
dobândești cunoștințe în domeniul comerțului
si diploma cu

Ce este și cu ce se ocupă un
are o misiune specială deoarece la
locul lui de muncă, interacționează permanent cu clienții și oferă
informații, prestează servicii sau rezolvă diverse probleme.

 Unde și cum își poate desfășura activitatea un

Lucrătorul hotelier este angajat în hoteluri. Câteva din posturile
de muncă existente în unitățile de primire turistică, în
departamentul house-keeping sunt: recepționer, cameristă,
guvernantă, bagajist, spălător, personal întreținere, administrator.

Cu ce se ocupă, concret, un LUCRĂTOR

HOTELIER
 Meseria de lucrător hotelier este una foarte bine

cotată, deoarece sectorul turismului este unul cu
un mare potențial de dezvoltare în perioada
următoare.
 Practicantul unei astfel de ocupaţii efectuează şi
întreţine zilnic curăţenia în camere, holuri,
camere de recepţie, săli de conferinţe etc. în
vederea respectării standardelor
de igienă şi sănătate.

Ce înveți?
 Desfășori activități în cadrul hotelurilor și

pensiunilor
 Utilizezi echipamente și ustensile pentru
efectuarea curățeniei, întreținerii și amenajării
spațiilor de cazare, a sălilor cu destinație publică
și a spațiilor din jurul hotelului
 Îți dezvolți abilitatea de comunicare, inclusiv în
limbi străine
 Lucrezi cu programe informaționale în
turism

Care sunt beneficiile tale?
 Îți desfășori activitatea într-un mediu atractiv și

dinamic
 Te dezvolți profesional în mai multe
departamente din cadrul unității de cazare
 Beneficiezi de un mediu plăcut de muncă, având
în vedere că turismul este supranumit “industria
viselor”

După dobândirea calificării puteți desfăşura
activităţi în unităţi de alimentaţie publică, unităţi
hoteliere, pe vase comerciale sau de croazieră.

Certificatul care atestă calificarea de LUCRĂTOR HOTELIER este
recunoscut în toate țările membre ale Uniunii Europene, fapt care
permite angajarea / munca legală în respectivele țări, dar și oportunități
pentru câștiguri substanțiale.
Elevii înscrişi în învăţământul profesional dual pot dobândi o
calificare ce le va permite să obţină mai rapid un loc de muncă şi
să aibă un VENIT PROPRIU, mai devreme decât colegii care
optează pentru liceu.
La finalul celor trei ani, elevii au posibilitatea de a continua studiile,
prin înscrierea, din clasa a XI-a, la învăţământul liceal - seral , în
vederea absolvirii liceului și a obţinerii diplomei de bacalaureat.

, după încheierea stagiului de practică, elevii
vor putea continua să lucreze (cu respectarea condiţiilor legale),
angajatorii susţinându-i pe cei mai buni dintre ei prin anagajarea cu
prioritate.
Cu diploma de
lucrător hotelier ai posibilitatea să treci de la statutul de angajat la
cel de administrator de unitate de primire turistică.

poate varia, în functie de
regiune, perioadă, experiență, performanță dar și vechimea
salariatului.
Persoanele care practică acestă meserie fără a avea calificarea
necesară (fără a urma cursuri de specialitate) sunt încadrate cu
salarii mai mici.

Calificarea de
Conform legii, este obligatoriu ca personalul angajat în unități
hoteliere să fi absolvit un cel putin un curs ACREDITAT/ de
specialitate în domeniul ospitalității (să aibă diplomă de lucrător
hotelier).
NU sunt necesare studii universitare pentru aceasta calificare.
Totuși… nu oricine este potrivit sau performant în această meserie.

Este nevoie de unele CALITĂŢI PERSONALE,
APTITUDINI și COMPETENŢE.












 Cele mai potrivite persoane
pentru meseria de
sunt :
Spirit de observație, calm, răbdare,
energice
tact
dinamice
abilități organizatorice
deschise
abilități de lucru în echipă
 sociabile
motivate
Inteligență practică
optimiste
Îndemânare, dicție, voce plăcută
echilibrate
Capacitatea active de ascultare și
răbdătoare
înțelegere
corecte
cunoașterea și respectarea
ordonate
normelor de igienă
punctuale
respectoase
atente la nevoile clienților
abilități de comunicare
interpersonală

Dacă ești interesat de această
carieră școlară și profesională
și DECIZI
că vrei să devii și tu

poți opta pentru înscrierea în clasa a IX-a
-învăţământ profesional dualla Colegiul Economic ”Iulian Pop” Cluj-Napoca,
-filiera tehnologică, profil servicii pentru domeniul turism calificarea lucrător hotelier

Certificatul care atestă calificarea
La terminarea cursurilor şcolii profesionale,
după susţinerea examenului de certificare a calificării
profesionale,
dobândești cunoștințe în domeniul comerțului /turismului
si diploma cu

Elevii Clasei a IX-a P
de la Colegiul Economic “Iulian Pop” Cluj-Napoca,
învăţământ profesional dual ,
calificarea comerciant-vânzător
vă împărtășesc câteva momente din
experiența lor școlară și profesională,
din acest an școlar…

Începutul…
În toamna anului școlar 2019-2020, la Colegiul Economic
„Iulian Pop” au început cursurile elevii din prima clasă de
învățământ profesional dual- calificarea comerciant- vânzător.

Cu emoții, elevi și părinți, în prima zi de școală…

La școală, prezenți la cursuri, activități și programe educative…

În stagiile noastre de pregătire practică la agenții economici cu
care scoala noastră are încheiate parteneriate:
Mega Image și Camera de Comert Româno-Germană
(Lidl, Penny, Selgross Cash & Carry)

Câteva păreri ale elevilor din clasa a IX-a P Colegiul Economic “Iulian Pop”,
despre învățământul profesional dual și calificarea
comerciant-vânzător…
“Îmi place aici la școală pentru că învăț atât teorie, cât și practică…Şi,
în plus, primim și bursa lunară!” - Bianca
 “Este meseria pe care eu mi-am dorit-o de mică: vânzător ” - Raluca
“Îmi place mult că facem practica în magazine mari, importante, unde
experiența e chiar pe bune!” – Roxana
 “Am învățat cum să comunic cu diferitele tipuri de clienți” - Mirel
Sunt mulțumită cu experiența mea, ca elevă în învățământul
profesional-dual, îmi place în general domeniul comercial și profilul
acestei școli. După finalizarea celor 3 ani doresc neapărat să continui
acest liceu și să obțin și diploma de BAC” – Alexandra
“ Mie îmi place aici la școală și studiul și practica. Învăț multe lucruri
despre meseria pentru care mă pregătesc, dar învăț mult și despre
mine, despre oameni și cum să mă descurc mai bine în viață.“ -Bogdan

“Numele se cunoaşte uşor,
dar renumele… se dobândeşte în timp!”

Contact: Str. Emil Isac nr.19
Tel.: 0264 592081
e-mail:
colegiuleconomic_ipop@yahoo.com
Website www.colegiuleconomic-cluj.ro
Facebook www.facebook.com/colegiuleconomiccluj

Mult succes
în cariera școlara și profesională!
Material realizat de:
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CJRAE- Cabinet Colegiul Economic “Iulian Pop” Cluj-Napoca,
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