
Şi ce-ţi place cel 
mai mult la mine?

Că acum te califici 
într-o meserie!

O  I N I Ţ I A T I V Ă  A  G U V E R N U L U I  F E D E R A L 

 

 

•  Toţi tinerii trebuie să absolve o calificare profesională pentru a-şi 
putea alege singuri drumul în viaţă şi pentru a putea fi parte  
activă a societăţii.

•  Adolescenţii care urmează o calificare găsesc mai uşor un loc  
de muncă, au şanse mai mari să câştige mai bine şi trăiesc mai 
mult şi mai sănătos.

Pentru adolescenţi, există numeroase oportunităţi de a urma o 
calificare profesională:

•  Frecventarea cursurilor unui liceu teoretic, treapta superioară 
(AHS), unei şcoli din învăţământul profesional mediu sau  
superior (de ex.: HAS - liceu economic, HAK - colegiu  
economic, HTL - liceu cu profil tehnic), unei şcoli private sau  
unei şcoli agricole sau silvice.

•  Învăţământul profesional pentru una sau mai multe dintre cele 
peste 200 de meserii care necesită calificare profesională într-o 
întreprindere sau într-un atelier-şcoală (ucenicie în afara  
întreprinderii prin intermediul AMS - Serviciul Austriac pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă).

•  Calificare profesională în meserii din domeniul sănătăţii şi din 
domeniul asistenţei sociale.

•  Alte oferte educaţionale şi de calificare profesională, cum  
ar fi cursuri de pregătire în vederea formării profesionale.

O listă cu oferte care corespund obligativităţii calificării profesionale 
poate fi găsită pe pagina de Internet ausbildungbis18.at!

Care este scopul AusBildung bis 18?

AusBildung bis 18 este o iniţiativă a Guvernului Federal 
al Austriei. Scopul iniţiativei este de a asigura pentru toţi 
adolescenţii din Austria absolvirea unei calificări  
profesionale până la vârsta de 18 ani, suplimentar  
faţă de învăţământul obligatoriu.

Baza pentru AusBildung bis 18 este Legea privind  
calificarea profesională obligatorie.

Ce este AusBildung bis 18?

 
Informează-te acum:   

www.ausbildungbis18.at

Toate informaţiile suplimentare 
se găsesc la: 
www.ausbildungbis18.at
info@ausbildungbis18.at
Tel:  0800 700 118
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Ce presupune AusBildung bis 18?



Informaţii şi asistenţă pentru toţi cei interesaţi,  
în birourile de coordonare:

• Informaţii generale despre AusBildung bis 18,

•  Informaţii despre obligativitatea calificării profesionale şi despre 
Legea obligativităţii calificării profesionale,

•  Consiliere pentru adolescenţii care nu frecventează nicio şcoală, 
nu urmează nicio calificare profesională sau sunt pe punctul  
de a abandona o şcoală sau o calificare. 

www.ausbildungbis18.at
info@ausbildungbis18.at  
Tel: 0800 700 118

Ce pot să fac?

Ce înseamnă obligativitatea 
informării conform Legii  
obligativităţii calificării  
profesionale?

    •  Obligaţia de informare este valabilă pentru tutori, 
părinţi, şcoli, companii şi instituţii.

    •  Dacă adolescenţii nu frecventează nicio şcoală 
timp de cel puţin patru luni sau nu urmează nicio 
calificare profesională, trebuie să ia legătura cu 
Biroul de coordonare. Acolo, vor discuta despre 
opţiunile de calificare profesională şi vor afla 
despre asistenţa de care pot beneficia în funcţie 
de situaţia lor particulară.

 www.ausbildungbis18.at 
  info@ausbildungbis18.at 
  Tel: 0800 700 118

Consilierea adolescenţilor este oferită de Biroul 
pentru îndrumarea tinerilor din serviciul Ministerului 
Afacerilor Sociale:

•  Cum poţi să-ţi pui talentul în valoare  
cel mai bine în activitatea profesională,

•  Descoperă ce meserie sau ce şcoală ţi  
se potriveşte cel mai bine,

•  Acceptă ajutor atunci când te afli în faţa provocărilor.

www.neba.at/jugendcoaching 

Informare, plasare şi consiliere prin Serviciul  
Austriac pentru Ocuparea Forţei de Muncă, AMS:

• Căutarea unui loc pentru a urma ucenicia,

•  Plasare în funcţie de oferta de asistenţă şi de calificări 
(de exemplu: curs de pregătire pentru ucenicie în  
afara întreprinderii),

• Granturi şi subvenţii.

www.ams.at 


