
Școala 

profesională 

în sistem Dual

Mecanic Agricol



În septembrie 2017, s-a înființat la Colegiul 

Tehnologic ”Viaceslav Harnaj”, prima clasă 

de mecanici agricoli în Sistem Dual

INIȚIATIVĂ RESPONSABILITATE



Alături de 

partenerii 
noștri -
---- Operatorii 

economici----



Și cu sprijinul Asociației

Producătorilor și Importatorilor 
de Mașini Agricole din România...



Acest vis a devenit realitate!

 În doar câteva luni, prima generație de absolvenți ai 

Școlii Profesionale în Sistem Dual de la Colegiul 

Tehnologic ”Viaceslav Harnaj” va fi gata pentru piața 

muncii!



Este rezultatul muncii în echipă, a 
strânsei colaborări dintre școală și 
operatorii economici. 

În 
atelier

Pe 
câmp

În sala 
de 

clasă



Beneficiile Sistemului Dual la 

Colegiul ”Viaceslav Harnaj”

 Bursă profesională în 

valoare de 200 de lei

 Bursă de stat în valoare 

de 200 de lei

 Cazare, masă și transport

 Condiții de pregătire 

practică de top

 Echipament de protecție

 Materiale de studiu



Elevii noștri...

Eu am făcut un an de liceu, apoi am 
aflat de acest sistem și am decis să 

mă înscriu. Mai ales că și familia 
mea se ocupă cu agricultura și m-

au susținut.

Sabaru Claudiu - Agroconcept

Pentru această meserie am renunțat la 2 
ani de zootehnie, în altă unitate de 

învățământ. Aceasta este pasiunea mea 
și consider că învățământul dual oferă o 
abordare practică asupra profesiei pe 

care am ales-o.

Ciupală Gabriel - Ipso



Elevii noștri
Sunt elev în anul 3 și am ales această 

specializare la îndrumarea 
directorului școlii generale pe care 

am absolvit-o. Mecanica a fost 
pentru mine un domeniu total nou și 

am privit asta ca pe o provocare. 

Oprea David - MEWI

Am ales meseria de 
mecanic agricol pentru că 
familia mea se ocupă cu 

asta și îmi doresc să îi ajut.

Stroe Denis – Titan Machinery



Elevii noștri...

Am aflat de această școală de la un 
coleg mai mare și mi-am dorit să vin 

pentru că de mic am stat printre 
”fiare”, și este ceea ce mi se 

potrivește.

Radu Ștefan – General Leasing

Sunt elev în anul al II-lea și am ales să 
mă înscriu la această școală pentru 
că elevii mai mari mi-au demonstrat 
că este de viitor și pentru că îmi plac 

utilajele mari. 

Grigoraș Eduard – Agri Alianța



Elevii noștri...

Am venit la școala profesională 
din pasiune pentru... fiare. Iubesc 

să stau în atelier. 

Barbu Ștefan Vlăduț - NHR 
Agroparteners 

Am aflat de sistemul dual de la 
televizor și am considerat că este 

o alegere bună pentru mine, 
având în vedere că mecanica se 

numără printre pasiunile mele.

Sava Mihai Ștefan - FarmTech



Oportunități după absolvire:

 Obținerea Atestatului de 

mecanic agricol 
recunoscut în afara țării.

 Prioritate la angajare la 

operatorul economic 

unde s-a efectuat 

practica.

 Posibilitatea accesării 

fondurilor europene.



Colegiul Tehnologic ”Viaceslav Harnaj” –
parte din campania Ministerului Educației și 

Cercetării


