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Punct de pornire 

 OMV Petrom – unul dintre cei mai mari angajatori 

 Ne desfășurăm activitatea în 340 de comunități mici din țară lipsa locurilor 
de muncă – principala problemă 

 Peste 70% dintre angajatorii români se plâng de lipsa forței de muncă  





|  

Obiectivele programului 

 Identificarea problemelor cu care se confruntă educația profesională și viitorii meseriași ai 
României 

 Crearea de modele de bună practică, replicabile la nivel național, în domeniul pregătirii 
viitorilor meseriași 

 Susținerea generațiilor viitoare de specialiști în domeniul țiței & gaze 

 Agregarea grupurilor interesate (angajatori, ONG-uri, autorități, instituții școlare) de 
dezvoltarea educației profesionale din România 

 Coalizarea marilor angajatori pentru pregătirea viitorilor meseriași în acord cu cerințele 
actuale de pe piața muncii 
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Componentele programului 

 Școala Petroliștilor – susținerea educației de petrol & gaze  

 Tabăra Meseriașilor – crearea unui program intensiv de dezvoltare personală și 
profesională pentru viitorii meseriași ai României 

 Studii la nivel național pentru identificarea principalelor probleme 

 Crearea unui grup de lucru pentru dezvoltarea de soluții 
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Școala Petroliștilor 

• OMV Petrom a dezvoltat 3 clase 
profesionale în 3 licee tehnolgoice 
din țară 

 

• 2 specializări: operatori sondă și 
operatori extracție țiței și gaze 

 

• 84 de elevi vor fi instruiți pe 
parcursul a 3 ani 

Burse de performanță pentru elevi (max 
700 ron/lună) acordate de OMV Petrom 

Instruirea profesorilor 

Dotarea laboratoarelor 

Sprijin în dezvoltarea suportului de curs 

Stagii de practică în cadrul OMV Petrom 
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Tabăra Meseriașilor din Țara lui Andrei 

Un program pilot de Dezvoltare Intensivă: 

 Dezvoltare personală și orientare vocațională 

 Ateliere practice, interactive 

 Dezvoltarea de competențe și abilități necesare pieței muncii de azi 

 Evaluare vocațională 

 Burse de merit pentru 20 de elevi 

200 de elevi și 40 de profesori din județul Prahova 

Mecanici auto & operatori sondă Bucătari 

 

Frizerie & hairstyling 

Croitorie și design 

vestimentar 
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Săptămâna 1: Mecanici Auto 

Mentori:  
Gabriel Onofrei – pilot, 

Președintele Asociației de Drift 

Titi Aur – pilot, fondator al 

Academiei Titi Aur 
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Săptămâna 1 – operatori sondă 

Mentor:  

Dumitru 

Gherghiceanu – 
Drilling Manager OMV 

Petrom 
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Săptămâna 2: Bucătari 

Mentor:  

Chef Cezar Munteanu  
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Săptămâna 3: Frizerie & hair styling 

Mentor: Cristi Pascu, hairstylist, fondator al Academiei Cristi Pascu 
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Săptămâna 4: Croitorie și design vestimentar 
Mentor: Mirela Diaconu, designer  
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Următorii pași 

Dezbatere 
pe 
marginea 
studiilor 

Implicarea 
grupurilor 
interesate în 
sondarea 
principalelor 
probleme 

Dezvoltarea 
de noi soluții 

  

Implicarea  

marilor 
angajatori și 
autorităților 
în 
dezvoltarea 
de soluții 
sistemice 
pentru 
viitorii 
meseriași ai 
României 



 

Mulțumesc 

MULȚUMESC 


