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Introducere

Alegerea unei ocupaţii nu este un proces dificil, dar nu
trebuie “s-o iei pe scurtătură”- nici chiar atunci când crezi că
vei alege în mod înţelept. Toate cercetările efectuate au scos
în evidenţă faptul că deciziile optime privind cariera sunt
reale atunci când tu ai:
informaţii corecte despre tine însuţi;
informaţii corecte şi actualizate privind lumea muncii;
informații privind oferta școlară.
În această de fază de planificare a carierei vei fi ajutat să
găseşti o serie de informaţii despre lumea ocupaţiilor și specificul
profilurilor și calificărilor profesionale pe care le oferă rețeaua
școlară din județul Suceava.
-

E important să ştii cu adevărat ce vrei
•

Dacă eşti la început de drum atunci e bine să ştii care sunt
treptele fireşti ale construirii acestuia. Aşadar a-ţi alege o
profesie înseamnă:

•

PASUL 1 : a te cunoaşte pe tine pasiunile şi înclinaţiile pe
care le ai sunt definitorii pentru viitorul tău);

•

PASUL 2: a te informa despre profesiile care există şi
despre şcolile care te pot pregăti pentru ele;

•

PASUL 3: a alege o profesie sau o familie de profesii pe
care le consideri potrivite cu ceea ce îţi doreşti şi cu ceea
ce poţi ;
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•

PASUL 4: a alege şcoala potrivită

•

PASUL 5: a te pregăti pentru admitere

•

Dacă ai ajuns deja la pasul 5 nu înseamnă că acesta e
capătul drumului . E doar începutul !
Când îţi alegi profesia, ce ai în vedere?

•

Rezultatele tale şcolare , atât pe discipline de studiu cât şi
pe arie curriculară, îţi pot sugera spre ce domeniu să te
orientezi. Dacă ai note mari la disciplinele umaniste şi
acestea te atrag mai mult, ar fi bine să alegi un astfel de
profil. Opţiunea pentru un profil real, unde se studiază
aprofundat ştiinţele exacte, ar putea fi, într-o asemenea
situaţie, o alegere neinspirată, ce ar presupune eforturi
foarte mari pentru a face faţă sarcinilor şcolare şi pentru
a te ridica la nivelul aşteptat de profesori.

•

Ai un ideal? Poate visezi dintotdeauna la o meserie!
Încearcă să-ţi faci un proiect de viitor şi, pas cu pas, punel în aplicare!

•

Şcoala îţi deschide orizonturinoi spre cunoaştere şi
autocunoaştere. Aprecierile profesorilor, discuţiile cu
consilierul şcolii, îţi pot confirma decizia sau te pot ajuta
în alegerea unei specializări.

Ţine cont…
•

În ierarhizarea profesiilor ţine cont de aspiraţii, de
„chemarea” pentru un anumit domeniu. Utilul este bun,
dar îşi pierde valoarea dacă nu este însoţit de plăcut!
Opţiunea făcută pentru o profesie doar pentru că este
profitabilă şi nu pentru că îţi oferă satisfacţie, te va face
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să fii ineficient şi să nu mai poţi obţine nici performanţa
scontată! Analizează realist dacă ai aptitudini pentru
domeniul faţă de care ai interes. Dacă profesia pe care o
alegi nu ţi se va potrivi munca pe care o vei face ţi se va
părea foarte grea, te va suprasolicita, afectându-ţi
sănătatea.
•

Dacă greşeşti în alegerea ta, există şi alternativa
reorientării (alegerea unei alte profesii), dar aceasta
înseamnă multă energie consumată. Alegerea de acum
poate fi cea mai bună dacă pui în balanţă ceea ce vrei cu
ceea ce poţi şi cu ceea ce îţi oferă lumea profesiilor.

Ce trebuie să ştii când alegi profilul şcolii pe care o vei
urma ?
•

Profilul ales presupune studiul aprofundat al unor
discipline de specialitate,
dezvoltarea anumitor
competenţe ;

•

Acelaşi profil îl poţi găsi la mai multe licee sau colegii. În
alegerea şcolii este recomandat să ai în vedere ca oferta
educaţională a acelei instituţii de învăţământ să răspundă
nevoilor şi preferinţelor tale;

•

Profilul şcolii nu determină în mod obligatoriu un traseu
profesional şi nu limitează în niciun fel accesul la formele
de învăţământ postliceal sau universitar. Se poate
constitui însă într-un avantaj, în cazul elevilor care
continuă studiile în învăţământ superior la acelaşi profil.
Avantajul este dat de studierea aprofundată a acelor
discipline/domenii solicitate de parcursul şcolar următor,
iar apoi de viitoarea meserie.
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•

Urmând o rută școlară de la filiera vocațională sau
tehnologică că poți obține o calificare profesională care
să-ți permită găsirea unui loc de muncă calificat.
Accesul la o specializare poate fi asigurat pe două rute
şcolare

I.

Liceu- cu trei filiere:
1. Teoretică(profilurile realist și umanist)
2. Tehnologică(profilurile tehnic,
naturale şi protecţia mediului)

servicii,

resurse

3. Vocaţională (profilurile militar, teologic, sportiv,
artistic şi pedagogic)
II.

Învățământ profesional
se adresează absolvenţilor clasei a VIII-a, are o durată de
trei ani şi o pondere semnificativă a pregătirii practice
derulate la operatorul economic.

•

în primul an, pregătirea practică realizată în atelierele
şcolii şi la operatorul economic reprezintă aproximativ
20% din timpul total alocat programului;

•

în al doilea an aproximativ 60% din timp este alocat
pregătirii practice;
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•

în anul al treilea, aproximativ 72% din timp este alocat
pregătirii practice.1

•

Elevii din învăţământul profesional beneficiază de
susţinere financiară acordată de la bugetul de stat prin
intermediul Programului naţional de protecţie socială
“Bursa profesională”, prin care, fiecare elev primeşte
suma de 200 lei, în condiţiile stabilite prin Hotărârea de
Guvern
nr.951/2017
privind
modalitatea
de
subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care
frecventează învăţământul profesional, inclusiv dual.

•

Elevii înscrişi în învăţământul profesional pot beneficia de
masă şi cazare gratuită în cantinele şi internatele şcolare.

•

Reţineţi faptul că opţiunea pentru școala profesională nu
exclude posibilitatea continuării studiilor liceale!

Oportunitate! Învățământul dual este o formă de organizare a
învățământului profesional și tehnic, tripartită, ce are la bază un
contract de parteneriat între operatorul economic, unitatea de
învățământ și unitatea administrativ-teritorială, precum și
contracte individuale de pregătire practică între operatorul
economic, elev/părinte-tutore și unitatea de învățământ.

1

stagii comasate de practică au o durată totală de 24
săptămâni, cinci săptămâni în primul an, nouă săptămâni
în anul doi şi zece săptămâni în cel de-al treilea an.
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Filiera teoretică
Această filieră presupune studierea aprofundată a unor
discipline teoretice, fără obţinerea unei calificări. Calificarea
profesională poate fi obţinută numai după parcurgerea
următoarei forme de învăţămân(postliceal, universitar).
Profilurile și specializările întâlnite la filiera teoretică sunt
următoarele:
◊Profilul uman: -specializarea -Filologie
- specializarea-Ştiinţe sociale
◊ Profilul real: -specializarea –Matematică-

Informatică

-specializarea–Ştiinţe
ale
naturii
Profilurile
teoretice
se
bucură
de
popularitate pentru că sunt utile în dezvoltarea
personalităţii
și
culturii
tale
generale.
Învăţământul liceal teoretic este organizat în două cicluri
care se succed: ciclul inferior al liceului (clasele a IX-a şi a X-a)
şi ciclul superior al liceului (clasele a XI- a – a XII a/ a XII a/ a
XIII.
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Specializarea- Matematică-informatică

•

Eşti bun la analiza şi rezolvarea problemelor?

•

Îţi place să schiţezi mecanismele de funcţionare ale unor
lucruri?

•

Te provoacă experimentele şi descoperirile noilor lucruri?

•

Matematica este o deschidere pentru tine?

•

Te interesează echipamentul şi instrumentele tehnice?

Dacă ai răspuns afirmativ, poate ți se potrivește o carieră în
matematică, știință sau tehnică.
Cunoaşterea ştiinţifică si tehnică se extinde rapid cu noi
descoperiri aproape în fiecare zi. Aceasta este o opţiune pentru
acei tineri care combină deprinderi analitice şi curiozitate. Pot
opta cei care manifestă uşurinţă în folosirea ordonată şi
sistematică a datelor numerice şi în realizarea raţionamentelor
logico-matematice.
Studiile se finalizează cu atestat în informatică sau în informatică
şi limba străină (în cazul specializării informatică-limba străină
intensiv).

Ce vei învăța?
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Competenţe
de
a
utiliza
instrumente
informatice și de a recurge la concepte şi metode
informatice de tip algoritmic în abordarea unei game
variate de probleme:
-structura, managementul și design-ul produselor de soft, a
bazelor de date, a paginilor de web;
-comunicarea utilizând mijloace specifice unui sistem
informațional;
-particularizarea și configurarea aplicațiilor software in scopul
adaptării sistemelor informaționale ale cilentului.
Pe lângă ore din aria Limbă si comunicare, Om și societate, Arte,
Educatie fizică, Consiliere și dezvoltare personală, predomină:
-

Aria “Matematică şi ştiinţe”, în care sunt incluse
disciplinele : matematică (4h), fizică(3h), biologie(2 h),
chimie(2 h), cărora li se acordă săptămânal 11 ore
(clasele a IX a și a X a)
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-

Aria “Tehnologii” include informatica și tehnologia
informaţiei și comunicării (TIC), care se studiază 2 -3 ore
pe parcursul anilor de studiu.

-

Disciplina
Informatică,
studiată
în
filiera teoretică, la profilul real, specializarea matematicăinformatică, intensiv informatică, precum şi la
filiera vocaţională,profil militar,specializarea matematicăinformatică intensiv informatică, prevăzută săptămânal
cu o oră pentru activităţi teoretice şi 3 ore pentru
activităţi
practice.
Studiul disciplinei Informatică se va desfăşura cu întreg
colectivul de elevi pentru activitățile teoretice și pe grupe,
în laboratorul de informatică, pentru activitățile practice.

-

Acei elevi care optează pentru clasele cu studierea unei
limbi moderne intensiv, vor avea cel puțin două ore în
plus la această materie față de ceilalți elevi, respectiv
minim 4 ore pe săptămână (engleză, franceză sau
germană).
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Specializarea – Ştiinţe ale naturii
Urmarea unei astfel de specializări conduce la
dobândirea unor competenţe care pot fi valorificate ulterior
în domeniile: medical, farmaceutic, alimentar, ecologic,
cercetări şi aplicaţii genetice

Ce vei învăța?
a.Observarea și interpretarea proceselor naturale care au loc în
mediu, pentru înţelegerea impactului reciproc între mediu și
activităţile umane;
b.Operarea cu principii esenţiale ale știinţelor și utilizarea
acestora în viaţa cotidiană;
c. Investigarea și interpretarea interdependenţelor în și între
sistemele biologice, fizice și chimice prin abordări inter-, pluri-,
transdisciplinare.
În activitatea de instruire, accentul se pune pe ştiinţele naturii,
respectiv disciplinele: biologie, chimie, fizică, care au alocate 7
ore pe săptămână. Matematica, disciplină de bacalaureat la
această specializare, va fi studiată de elevii din clasele a IX a și a X
4ore pe săptămână, iar în clasele a XI a și a XIIa, 3 ore
săptămânal. De asemenea, în ciclul inferior al liceului va fi
studiată disciplina Informatică, o oră săptămânal, de asemenea
TIC, 2 ore clasele a IX a și a XIa și 1 oră la clasele a X a și a XII a.
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Profilul uman
Specializarea - Filologie
În cadrul specializării filologie, accentul se pune pe aria
curriculară “Limbă şi comunicare”, în care intră disciplinele : limba
şi literatura română, două limbi moderne şi limba latină.Pentru
aprofundarea cunoştinţelor în domeniu, există posibilitatea ca
acestea să fie completate prin studierea de discipline de
specialitate.
De menționat că disciplina Istorie va fi studiată la clasa a X
a, 3 ore săptămânal, iar la celelalte clase, 2 ore săptămânal. De
asemenea, spre deosebire de clasele de liceu, profil real și cele
de la filiera tehnologică, Psihologia, disciplină de trunchi comun la
clasa a X a, va avea alocată o oră în plus. Este bine de știut că
matematica și fizica au alocate 2 ore pe săptămână numai la
clasele a IXa și a Xa, iar chimia și biologia se studiază în clasele a
IX a și a X a o oră săptămânal, urmând ca în ciclul superior al
liceului să fie alocate disciplinei Stiințe 2 ore pe săptămână.
Pe parcursul liceului, elevii îşi formează, în principal,
competenţe privind: analiza, traducerea, comunicarea,
elaborarea şi interpretarea informaţiei;
Indicat ar fi să opteze pentru acest profil elevii care au
înclinaţii spre astfel de discipline (talent literar, abilităţi lingvistice
şi de transfer a schemei de însuşire a limbilor străine) şi doresc să
le valorifice în meserii şi domenii ca: bibliotecar, jurnalist, ghid,
translator, secretară, cercetător în lingvistică, critic literar,
lucrător în publicitate, servicii sociale, resurse umane, domeniile
educaţional, artistic, religios;
Indiferent de cariera pe care o vei urma, cu siguranţă vei avea
oportunitatea să-ţi foloseşti abilităţile lingvistice.De fapt, ai putea
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deveni un expert în folosirea cuvintelor ca urmare a experienţe de
zi cu zi. În cazul în care preferi acest domeniu tuturor celorlalte,
înseamnă că doreşti să-ţi câştigi existenţa cu ajutorul cuvintelor şi
că ele nu reprezintă doar o activitate complementară, ci una de
bază în viaţa ta. E posibil ca în timpul şcolii să-ţi fi plăcut în mod
deosebit limba română sau istoria. Profesia ta preferată se poate
baza ori pe folosirea cuvintelor în mod creativ, ori pe
comunicarea diverselor informaţii într-un fel sau altul.
Puţine persoane dispun într-adevăr de talent literar, astfel
încât să-şi poată câştiga existenţa numai din scris. În acest
domeniu, carierele cele mai clar structurate şi cu probabilitate
mai mare de reuşită sunt întâlnite în jurnalistică şi în relaţii
publice (fiind mai răspândite). Alte cariere care se potrivesc
acestui tip de preferinţe sunt cea de consilier juridic şi cea de
bibliotecar.
Ce job poţi avea?
♣Traducător cu studii medii
♣Translator
♣Specialist în PR
♣Asistent manager
♣ Agent de turism
♣Jurnalist
♣Secretar de redacţie
♣Secretar cu studii medii
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Profilul uman
Specializarea – Ştiinţe sociale
Se pot orienta spre acest profil cei care vor dori să
lucreze cu precădere în domeniul social, adică preferă
activităţi ce presupun informarea, pregătirea, dezvoltarea,
grija pentru alte persoane: asistenţă socială, sociologie,
psihologie, politologie, educaţie, muzeografie, arheologie,
drept, administraţie publică. Tactul, răbdarea şi înţelegerea
sunt calităţi de care trebuie să dispui din belşug. În plus,
puterea de a merge mereu înainte este adesea necesară în
situaţiile în care vei primi prea puţină consideraţie în raport
cu eforturile depuse. Pe de altă parte însă, mulţumirea
sufletească de a vedea situaţia sau viaţa celorlalţi
îmbunătăţindu-se datorită ţie poate fi, în final cea mai
potrivită recompensă.

Ce vei învăța?
Accent pe aria “Om şi societate”( istorie, geografie, logică,
psihologie, economie, filosofie, religie/istoria religiilor).Istoria va
avea alocate 2 ore la clasa a IX a și câte 3 ore la următoarele clase
de liceu. Disciplina Geografie se studiază 2 ore săptămânal.
Psihologia, disciplină de trunchi comun la clasa a X a, va avea
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alocată o oră în plus. Este bine de știut că matematica și fizica au
alocate 2 ore pe săptămână numai la clasele a IXa și a Xa, iar
chimia și biologia se studiază în clasele a IX a și a X a o oră
săptămânal, urmând ca în ciclul superior al liceului să fie alocate
disciplinei Stiințe 2 ore pe săptămână.
Competenţele formate vizează:
*capacitatea de a cunoaşte şi explica lumea înconjurătoare, de a
acţiona asupra acesteia în funcţie de propriile nevoi şi dorinţe;
* comportamentul social activ şi responsabil, adecvat unei lumi în
schimbare;
*capacitatea de a înţelege, accepta şi aprecia resursele umane;
* antrenarea gândirii prospective prin înţelegerea rolului istoriei
în viaţa prezentă și ca factor de predicţie a schimbărilor;
* formarea unor reprezentări multiple asupra istorieiculturii, vieţii
sociale.
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Filiera tehnologică
Învăţământul liceal tehnologic cuprinde următoarele
3 profiluri: Tehnic, Servicii, Resurse naturale şi protecţia
mediului. Toate programele de studiu urmăresc dezvoltarea
şi diversificarea competenţelor tehnice sofisticate, de bază în
acest secol al vitezei, pentru a deveni un cetățean productiv
într-un mediu provocator.
Această filieră asigură atât o pregătire teoretică
generală, cât şi una de specialitate, prin studiul unor
discipline specifice fiecărui profil şi prin instruire practică.
Pregătirea prin învăţământul liceal tehnologic se
realizează pe baza standardelor de pregătire profesională
aprobate de Ministerul Educației Naționale, în urma
consultării partenerilor sociali.
După promovarea examenului de certificare a calificării
profesionale, vei dobândi un Certificat de calificare
profesională şi un Supliment descriptiv al certificatului,
conform Europass. Există posibilitatea obținerii unui atestat
profesional într-o limbă de circulație internațională (după
susținerea unui examen), în urma studierii în clase cu predare
intensivă a limbii străine.
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Specializarea –Tehnician în activităţi economice(activităţi
financiare
şi
comerciale)

Cei care lucrează în acest domeniu efectuează evidenţe
contabile, realizează situaţii financiare, asigurări, contracte
economice, analiza pieţei, statistici economice, negocieri în
afaceri, prezintă şi identifică instrumentele de plată.
Orientarea spre această specializare este recomandată celor
care pot efectua sarcini repetitive şi au abilităţi
funcţionăreşti.
Ce avantaje poți avea?




Efectuezi stagii de pregătire practică la agenţi
economici, în domeniul producţiei, comercial,
bancar, financiar, asigurări;
Înţelegi viaţa unei societăţi comerciale prin
programul ”Firma de exerciţiu” - copie fidelă a
activităţii reale a unei firme;
Poţi obţine, în urma susţinerii unor examene
suplimentare, calificarea de contabil;
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După terminarea liceului, poţi desfășura activităţi pe
cont propriu – ca persoană fizică autorizată.

Specializarea – Tehnician în administraţie

Funcţionarul administrativ înregistrează şi prelucrează
informaţiile legate de activitatea şi specificul instituţiei unde
lucrează, gestionează corespondenţa instituţiilor sau a
firmelor,comunică cu publicul, realizează relaţii publice şi de
protocol, execută lucrări de birou şi secretariat, identifică
veniturile publice, determină impozitele şi taxele.
Pe parcursul acestei specializări se urmăreşte formarea
elevilor pentru utilizarea echipamentelor birotice şi pentru
activitatea de secretariat, redactarea şi trierea corespondenţei,
desfăşurarea activităţilor specifice relaţiilor publice precum şi de
protocol, organizarea unor şedinţe de lucru,analizarea veniturilor
publice, analiza cheltuielilor publice.
Natura activităţilor solicită atenţie distributivă şi concentrată de
nivel superior, abilităţi de comunicare şi abilităţi funcţionăreşti,
prezenţă agreabilă şi disponibilitate la program flexibil.
Ce locuri de muncă poţi avea?
 Secretar/asistent manager
 Referent specialitate
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Funcţionar administrativ
Funcţionar în serviciul cu publicul
Operator la ghișee

Specializarea- Tehnician în activități de comerț

Această specializare îți oferă posibilitatea să înveți să:







Verifici calitatea produselor pe care le comercializezi;
Prezinţi clienţilor oferta de mărfuri și paleta de preţuri;
Calculezi stocurile și necesarul de aprovizionare;
Completezi documente specifice livrării produselor;
Identifici oportunităţile de piaţă, prin cercetări de
marketing;
Utilizezi tehnici de promovare a produselor.

Care sunt beneficiile tale?




Efectuezi stagii de pregătire practică în magazine
Înţelegi viaţa unei societăţi comerciale prin
programul ”Firma de exerciţiu”
Cunoști
legislaţia
în
domeniul
protecţiei
consumatorului
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Dobândești competenţe juridice necesare încheierii
contractelor economice
Înveţi tehnici de negociere

Ce loc de muncă poţi avea?









Agent comercial
Agent de vânzări
Consultant vânzări
Operator comenzi
Gestionar
Casier
Funcţionar în activităţi comerciale
Merceolog

Specializarea- Tehnician în achiziții și contractări
Tehnicianul în achiziţii şi contractări participă, în principal, la
negocierea şi încheierea de contracte pentru cumpărarea de
materiale, materii prime şi produse; întreţinerea bazei de date a
furnizorilor (potenţiali şi existenţi), întocmirea documentelor
administrative pentru cumpărări, analizarea cererilor de
cumpărare şi alegerea ofertei optime, analizarea performanţelor
furnizorilor pentru atingerea obiectivelor. Pe lângă activităţile
specifice, tehnicianul în achiziţii şi contractări îşi dezvoltă şi
competenţe cheie: competenţe de comunicare în limba maternă
şi în limbi străine, competenţe matematice, în ştiinţe şi tehnologii,
utilizate la locul de muncă, competenţe digitale, civice şi sociale,
de asumare a iniţiativei şi dezvoltare a antreprenoriatului,
interculturalitate şi învăţare pe tot parcursul vieţii.
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Învățarea tehnică la acest profil

va viza și următoarele

rezultate:
-Etică și comunicare profesională;
-Aplicarea conceptelor de bază ale contabilității;
-Organizarea activității în unitățile econimice; asigurarea
calității
produselor
și
serviciilor;protecția
consumatorului;
- Administrarea unei firme;
-Evaluarea oportunităților de piață; aplicarea politicilor
de marketing;
- Înregistrarea operaţiilor economico – financiare;întocmirea
situațiilor financiare;
-Aplicarea tehnicilor de negociere și contractare;
-Achiziţionarea şi vânzarea mărfurilor.(cf. Standarde de
pregătire profesională)

Specializarea- Tehnician în turism
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Absolvenţii specializării prezintă potenţialilor consumatori
pachete de servicii (masă, cazare, activităţi distractive) precum
petrecerea timpului liber şi stabilesc strategiile de comercializare
a produselor turistice.Totodată ei urmăresc derularea sejururilor,
au sarcina de a asigura calitatea serviciilor turistice, astfel încât
acestea să corespundă criteriilor impuse de normele protecţiei
consumatorilor.
În timpul liceului, elevii ce parcurg această specializare vor fi
îndrumați să-și dezvoltare abilităţile de comunicare persuasivă,
atât direct cât şi indirect cu beneficiarii (prin telefon, internet).
Adoptarea unui comportament etic în relaţiile publice şi de
protocol , precum și realizarea activităţii de consiliere turistică şi
marketing turistic sunt alte ținte importante urmărite în procesul
de calificare profesională.

Materiile de specialitate și practica vor viza următoarele
conținuturi ale învățării:
-Etică și comunicare profesională;
-Aplicarea conceptelor de bază ale contabilității;
-Asigurarea calităţii în turism şi alimentaţie;
-Valorificarea patrimoniului turistic;
-Evaluarea oportunităților de piață; aplicarea politicilor de
marketing;
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-Înregistrarea operațiilor economico-financiare;
-Derularea activităţii în agenţia de turism;
-Oferta de produse şi servicii în cadrul
turism.(cf.Standarde de pregătire profesională)

agenţiei

de

Specializarea-Organizator banqueting
Organizatorul banqueting va desfășura pe piața muncii activități
privind organizarea serviciilor de protocol, planificarea
activităților de servire în bar și în restaurant și realizarea unei
decontări operative privind serviciile prestate. Alături de
activitățile specifice, organizatorul banqueting valorifică
competențele cheie de comunicare, atât cu persoanele cu care
intră în contact cât și în cadrul echipei de lucru, competențele de
utilizare a softurilor specifice și, nu în ultimul rând, va aplica
continuu tehnici de îmbunătățire a calității la locul de muncă, de
lucru în echipă și de dezvoltare durabilă.

Ce vei învăța?
◊ Planificarea, organizarea și participare la activităţile de servire
din restaurant
◊ Coordonarea activitaților firmelor de catering
◊ Organizarea serviciilor de protocol pentru evenimente oficiale
sau private
◊ Alcătuirea meniurilor pentru diferite tipuri de mese sau pentru
diferite categorii de clienţi
◊ Realizarea decontării serviciilor prestate
◊ Servirea băuturilor alcoolice și nealcoolice în bar
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La această specializare ai posibilitatea să efectuezi stagii de
pregătire practică în restaurante sau la firme organizatoare de
evenimente. Acest domeniu este în plină dezvoltare și îți oferă
oportunitatea dezvoltării propriei afaceri, la un moment dat. Un
alt beneficiu este reprezentat de obţinerea un certificat de
calificare cu recunoaștere naţională și internaţională.
Ce locuri de muncă poți viza?
 Tehnician în cadrul unei firme de organizări evenimente
 Tehnician în cadrul departamentului de organizări
evenimente al unui restaurant

Specializarea- Tehnician în hotelărie
Practicantul unei astfel de ocupaţii înregistrează clienţii,
repartizează spaţii de cazare, furnizează informaţii cu privire la
serviciile hoteliere, face rezervări de spaţii de cazare, ţine
evidenţa spaţiilor de cazare, eliberează documentele de plată
clienţilor şi încasează plăţile. Poate face parte şi din personalul de
supraveghere, inclusiv pentru activităţi de curăţenie şi întreţinere
în unităţile de cazare, organizează şi supraveghează activităţile
personalului din subordine în scopul de a menţine curate şi
ordonate interioarele, mobilierul şi alte facilităţi din aceste
unităţi. Administratorii din gospodăriile individuale (pensiunile
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turistice) organizează, supraveghează şi execută activităţi de
menaj în gospodării private, cu sau fără sprijinul personalului din
subordine.
Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării
se realizează prin cultură de specialitate, pregătire practică și prin
stagii de pregătire practică materializate în ore de instruire
teoretică, laborator tehnologic și ore de instruire practică
desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la
agentul economic în condiţii reale de muncă.

Specializarea-Tehnician în gastronomie

Ce vei învăța?
◊Participarea la amenajarea spaţiilor de producţie culinară și de
patiserie-cofetărie
◊Organizarea activitatăților de producţie culinară
◊Aprovizionarea unitatăților și gestionarea stocurilor de materii
prime
◊Participarea la realizarea preparatelor culinare din gastronomia
naţională și internaţională
◊Aplicarea legislaţiei privind protecţia consumatorului
Ce job poţi avea?
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Tehnician în cadrul sectorului de producţie și
aprovizionare al unui restaurant, cofetărie-patiserie sau
firmă de catering;
 Gastronom în restaurante clasice și specializate sau firme
de catering.
Un beneficiu îl reprezintă efectuarea stagiilor de pregătire
practică în restaurante,cofetării sau la firme care oferă servicii de
catering. Există posibilitatea evoluției în carieră, astfel, după
perfecţionare poţi obţine calificarea de director de restaurant.
Profilul
Resurse
naturale
şi
protecţia
mediului
Specializarea- Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
Tehnicienii în protecţia mediului studiază relaţiile dintre
organisme şi mediile lor de viaţă, precum şi efectele activităţii
umane asupra structurii naturale şi echilibrului mediului
înconjurător. Ei identifică şi corelează agenţii şi factorii care
influenţează şi perturbă echilibrul ecologic;
Pentru această specializare pot opta cei care preferă lucrul în
natură, au spirit de observaţie, abilitate de a-şi organiza munca şi
dexteritate manuală.

Tehnicianul ecolog şi protecţia calităţii mediului are
competenţe de conservare a biodiversităţii, aplicând şi
respectând reglementări în vigoare la nivel european şi
internaţional privind dezvoltarea durabilă şi grija faţă de mediul
înconjurător. De asemenea, are competenţe de recoltare a
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probelor de apă, aer, sol şi de efectuare a unor analize ale
factorilor de mediu. În acelaşi timp, are competenţe de
supraveghere şi control a calităţii apei potabile şi a apelor uzate,
dar şi a ecosistemelor antropizate, alături de competenţe de
gestionare a deşeurilor. Absolvenţii îşi pot desfăşura activitatea la
diferiţi agenţi economici, în cadrul compartimentelor de Protecţia
mediului, în Agenţiile de Protecţie a Mediului, în diferite parcuri şi
zone protejate etc.
Învățarea tehnică specializată va viza următoarele domenii:
-Caracterizarea
ecosistemelor
naturale
şi
antropice
-Investigarea ecosistemelor
-Caracterizarea bazinelor hidrografice
-Protejarea
mediului
înconjurător
împotriva
poluării
- Gospodărirea apelor
-Măsurarea mărimilor tehnice în domeniul protecției mediului
-Gestionarea deșeurilor
-Efectuarea operațiilor de bază ȋn laborator(efectuarea analizelor
chimice, efectuarea analizelor instrumentale, efectuarea
analizelor biologice și microbiologice)
-Monitorizarea indicatorilor de calitate a apei
-Monitorizarea indicatorilor de calitate a aerului
-Conservarea biodiversității

Specializareaforestiere

Tehnician

în

silvicultură

și

exploatări
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Tehnicianul în silvicultură și exploatări foretiere,
absolvent cu certificat de competențe profesionale va desfășura
sarcini de supraveghere, coordonare, execuție, planificare și
organizare a lucrărilor de regenerare, îngrijire și conducere a
arboretelor, de producere a materialului forestier pentru
înpăduriri, a lucrărilor de cultură, protecția și expoatarea
pădurilor, de executare sistematică, integral sau parțial, a
controalelor, în cantoane privind aplicarea măsurilor de pază,
conservare și protejare a fondului forestier, salmonicol și
cinegetic, de valorificare a produselor nelemnoase ale pădurii. De
asemenea, va avea competențe de coordonarea lucrului în
echipă, de aplicare și verificare a respectării normelor de sănătate
și securitate în muncă.

Ce vei învăța?
Unități de rezultate ale învățării tehnice generale:
- Identificarea elementelor vegetale,pedologice și meteorologice
din mediul forestier
- Aplicarea lucrărilor de regenerare a arboretelor
- Aplicarea lucrărilor de valorificare a produselor nelemnoase ale
pădurii
- Aplicarea lucrărilor de exploatare a produselor lemnoase
-Organizarea lucrărilor silvotehnice
-Conducerea tractorului auto
Unități de rezultate ale învățării tehnice specializate:
-Organizarea lucrărilor de cultură a speciilor lemnoase forestiere
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-Organizarea lucrărilor de inventariere, cubare, sortare și
exploatare a arboretelor
-Organizarea lucrărilor de pază, protecție și conservare a
pădurilor
- Organizarea lucrărilor de gospodărire a fondurilor de vânătoare
și salmonicole
După dobândirea calificării profesionale de nivel 4, absolvenţii îşi
pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin
învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală)
şi/sau prin învăţământul superior.
Ocupaţii ce pot fi practicate:

-Tehnician silvic-exploare;
-Tehnician în reconstrucție ecologică;
-Tehhician cadastru forestier;
-Tehnician amenajist;
-Tehnician proiectant în reconstrucție ecologică
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de
exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot
practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel
inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Specializarea -Tehnician veterinar
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Calificarea Tehnician veterinar asigură dobândirea
deprinderilor, cunoştinţelor şi abilităţilor necesare creşterii şi
menţinerii stării de sănătate a animalelor domestice, întocmirii
documentelor de evidenţă economică, aplicării legislaţiei privind
securitatea şi sănătatea la locul de muncă, rezolvării problemelor
specifice locului de muncă, dezvoltându-şi capacitatea de a lua
decizii, consolidându-şi atitudini de corectitudine, respect,
încredere în forţele proprii.
Printre conținuturile de specialitate, veți învăța despre:
creșterea animalelor, utilizarea mașinilor agricole și
zootehnice,conducerea tractorului, analizarea părţilor anatomice
şi fiziologia animalelor, prepararea administrarea mdicamentelor
la animale, expertizarea sanitar-veterinară a cărnii şi a produselor
de origine animală.

Specializarea -Tehnician în agroturism
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Calificarea Tehnician în agroturism presupune
competențe, deprinderi și abilități necesare organizării și
planificării în pensiunea turistică și agroturistică a serviciilor
turistice specifice de bază și suplimentare pentru clienți în funcție
de cerințele acestora, întocmirea documentelor de evidență
contabilă, aplicarea legislației în vigoare și a reglementărilor
privind igiena, securitatea și sănătatea la locul de muncă,
prevenirea și stingerea incendiilor. De asemenea, presupune
promovarea produsului turistic și a specificului local, dezvoltare
durabilă, coordonarea activităților de cultivare a plantelor și
creștere a animalelor utilizând tehnologii mecanizate, utilizarea
calculatorului în gestionarea informațiilor.

Specializarea- Tehnician analize produse alimentare
Tehnicienii în analize produse alimentare efectuează
analize de laborator privind calitatea nutritivă a materiilor prime
folosite şi ale produselor finite din industria de morărit și
panificaţie, din industria fermentativă, industria extractivă,
precum și a cărnii, laptelui, legumelor și fructelor, le evaluează
calitativ conform standardelor în vigoare. Sunt recomandaţi acei
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elevi care au dexteritate manuală, gust şi miros dezvoltate,
rapiditate în reacţii.

Pregătirea teoretică este consolidată de pregătirea practică,
care se realizează în cadru organizat la agenţi economici.
Ce job poţi avea?




Tehnician analize produse alimentare din cadrul Direcţiei
de Sănătate Publică, Protecţiei Consumatorului și altor
instituţii de verificare și control din cadrul sănătăţii
publice
Laborant de analize ale unităţiilor de producţie din
alimentaţie publică și industrie alimentară

Specializarea- Tehnician în industria alimentară
Tehnicianul în industria alimentară este în subordinea
directă a inginerilor, execută sarcini privind tehnologia de
fabricaţie, aplicarea şi respectarea normelor de muncă; efectuează
analize de laborator privind calităţile nutritive ale materiilor prime
folosite şi ale produselor finite. Tehnicianul în industria alimentară
desfăşoară sarcini complexe, care implică planificarea,
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organizarea, monitorizarea, controlul şi înregistrarea datelor în
cadrul proceselor tehnologice din industria alimentară.

Ce vei învăța?
* Executarea operațiilor de bază în industria alimentară, în
laborator*
Procese biochimice în fabricarea produselor
alimentare* Aplicarea tehnologiilor specifice în industria
alimentară* Aplicarea tehnologiilor specifice de obținere a
produselor de origine animală; Aplicarea tehnologiilor specifice
de prelucrare a legumelor și fructelor* Aplicarea tehnologiilor
specifice de obținere a produselor de morărit și panificație;
*Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă și de
protecția a mediului* Aplicarea noțiunilor de microbiologie și a
normelor de igienă în industria alimentară* Exploatarea utilajelor
și echipamentelor utilizate în industria alimentară.
Specializarea- Tehnician în prelucrarea lemnului
Calificarea Tehnician în prelucrarea lemnului asigură dobândirea
de deprinderi şi abilităţi cu privire la:
- organizarea şi coordonarea procesului tehnologic de fabricare a
cherestelei;
- supravegherea liniilor semiautomate şi automate de obţinere a
semifabricatelor superioare pe bază de lemn;
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- planificarea şi organizarea fluxului tehnologic pentru fabricarea
mobilei;
- elaborarea documentaţiei tehnice pentru diverse produse de
mobilier;
- coordonarea unor activităţi de întreţinere şi exploatare a
utilajelor din industria lemnului;
Ocupaţia de maistru în industria lemnului presupune precizie şi
rigurozitate în realizarea sarcinilor şi abilitatea de încadrare în
termene dinainte fixate. Profesia presupune o capacitate bună de
adaptare la rutine şi la reguli stricte. Comportamentul trebuie să
fie ghidat de o orientare spre scopuri clar delimitate.Totodată
însă este nevoie şi de acceptarea autorităţii şi abilitatea de a lucra
în echipă. (Cognitrom, 2007)

Specializarea- Tehnician horticultor (Domeniul
Agricultură)
Calificarea Tehnician Holticultor oferă o pregătire tehnică în
domeniul Horticultură, care să permită absolventului aplicarea
cunoștințelor dobândite prin orele de instruire teoretică la
executarea practică, manual sau mecanizat, a unor lucrări în
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culturile horticole. Calificarea oferă un nivel sporit de cunoștințe
teoretice în domeniul, un grad sporit de responsabilitate,
autonomie personală și atribuții de executare, coordonare și
supraveghere a lucrărilor de înființare, întreținere și recoltare a
culturilor horticole.
Ce vei învăța?
♠Învățarea tehnică generală va fi axată pe următoarele
conținuturi: utilizarea elementelor de agropedologie, creșterea
animalelor, utilizarea mașinilor agricole și zootehnice,
administrarea unității agricole, conducerea tractorului.
♠Învățarea tehnică specializată va viza:
-organizarea lucrărilor în legumicultură;
-organizarea lucrărilor în pomicultură;
-organizarea lucrărilor în viticultură;
-amenajarea spațiilor verzi.

Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
 Tehnician pedolog
 Tehnician în horticultură
 Degustător
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu.
Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte
ocupații din domeniul, de același nivel sau de nivel inferior, în funcție de
decizia angajatorului.
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Specializarea–Tehnician transporturi
Tehnicianul în transporturi este capabil să opereze cu documente
de transport, să analizeze mărfurile în vederea transportării și
depozitării, să realizeze operații specifice planificării și derulării
unor activități de transport, să planifice reviziile tehnice în
conformitate cu legislația în vigoare, să coordoneze și să
monitorizeze activități de reparare a mijloacelor de transport.

Ocupaţii ce pot fi practicate:
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•

Referent TIR şi tranzite

•

Inspector de trafic rutier

•

Agent transporturi

•

Controlor trafic

•

Impiegat auto

•

Verificator documente expediţie

•

Impiegat registru mişcare

•

Agent de transport internaţional

•

Agent transporturi interne

•

Tehnician prestaţii vehicule

Specializarea – Tehnician mecatronist
Mecatronica reprezintă un domeniu nou, interdisciplinar, în
care sunt interconectate disciplinele mecanică, electrotehnicăelectronică şi informatică. Exemple de sisteme mecatronice sunt:
roboţii, CD-player-ul, videocamerele, aparatele automate de
copiat, maşini unelte cu adaptare automată a sculelor, maşini de
măsurat coordonate, aparate medicale de investigare şi diagnoză.
Pe parcursul studiilor elevii îşi dezvoltă competenţe în
domeniul exploatării, întreţinerii şi depanării produselor şi
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sistemelor mecatronice. Sunt recomandaţi cei care au gândire
tehnică interdisciplinară, au bună dexteritate manuală și sunt
atrași de ideea de a lucra cu instrumente, aparate tehnice.
Ce job poți avea?
Tehnician mecanic • Tehnician mașini și utilaje • Tehnician
mentenanță
mecanică
echipamente
industriale

Specializarea-Tehnician desenator pentru construcții și
instalații
Tehnicianul desenator pentru construcţii şi instalaţii
realizează măsurători, schiţe, desene tehnice la scară pe baza
schiţelor, măsurătorilor şi a altor date. Realizează calcule pe
baza schiţelor, măsurătorilor şi a desenelor tehnice la scară în
scopul întocmirii documentaţiei tehnico-economice.

Ce competențe îți poți forma?
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- Utilizarea echipamentelor şi utilajelor pentru prelucrarea
materialelor specifice lucrărilor de construcţii, instalaţii şi lucrări
publice;
- Realizarea măsurătorilor specifice construcțiilor, instalaţiilor şi
lucrărilor publice;
-Întocmirea documentaţiei tehnico-economice pentru lucrări de
construcţii şi instalaţii;
- Utilizarea reprezentărilor grafice pentru realizarea proiectelor:
- Realizezarea proiectării CAD pentru elemente construcţii și
instalaţii;
- Executarea releveelor pentru realizarea renovărilor şi a unor
modificări în construcţii.
Ce job poți avea:


tehnician proiectant în construcţii • desenator tehnic

Specializarea- Tehnician în instalații electrice

Competenţele tehnice specializate permit absolvenţilor :
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● să
realizeze lucrări de întreţinere a instalaţiilor şi
echipamentelor electrice de joasă tensiune;
● să asigure partea de dimensionare a proiectelor de instalaţii
electrice şi să exploateze aceste instalaţii;
Cunoştinţele dobândite permit şi desfăşurarea de activităţi
specifice staţiilor şi posturilor de transformare aparţinând
sistemului de transport şi distribuţie a energiei electrice.
Ocupaţii ce pot fi practicate:
• Electrician iluminare scenă
• Electrician iluminare filmare
• Electrician montare şi reparaţii aparataj electric de
protecţie, relee, automatizare
• Montator / reglor / depanator de aparataj electric
• Montator / reglor / depanator pentru aparatele de
măsură electrice şi relee
• Electrician protecţie relee, automatizări şi măsurători
electrice
• Electrician de întreţinere şi reparaţii
• Electrician montator de instalaţii automatizate
• Electrician montator de instalaţii electrice la mijloace
de transport
• Electrician rural
• Electrician pentru utilizarea energiei electrice

Specializarea-Tehnician operator tehnică de calcul
Tehnicianul operator tehnică de calcul este capabil să
îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în
funcţiune, întreţinere şi depanare a sistemelor de calcul. De
asemenea, asigură suport tehnic pentru utilizatori, instalează și
configurează sisteme de operare, drivere, aplicații, antiviruși,
programe utilitare. Realizează și depanează rețele de
calculatoare de mici dimensiuni.
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Competețe

-

-

-

-

-

-

dobândite

de

elevi:

Cunoștințe de electronică analogică și digitală, a
echipamentelor electrice/electronice și a sistemelor de
automatizări;
Alegerea configurația optimă a sistemelor de calcul
(echipamente și programe), în funcție de nevoile reale
ale clientului/companiei și de cea mai bună performanță
ce poate fi obținută pentru bugetul alocat;
Asigurarea montajului, punerea în funcțiune,
întreținerea și repararea calculatoarelor și a
echipamentelor periferice (imprimantă, scanner, xerox
etc), a sistemelor de supraveghere video IP și analogic.
Efectuează instalarea, configurarea și administrarea
sistemelor de operare Windows și Linux pentru stații și
servere și a aplicațiilor specifice cerute de
client/companie.
Instalează și configurează echipamente de rețea
(hub,switch, router), folosește instrumentar de
rețelistică (scule, truse) pentru a construi și testa
cablajul rețelei.
Instalează și configurează sisteme de securitate a
sistemelor de calcul și a rețelei de calculatoare.
43

Ocupații COR (Clasificarea Ocupațiilor din România) ce
pot
fi
practicate,
inclusiv
codurile
din
COR:
•351101
operator
calculator
electronic
şi
reţele;
•351103 tehnician echipamente de calcul şi reţele;
•351107 operator suport tehnic pentru servicii de comunicaţii
electronice.

Specializarea-Tehnician în automatizări
Tehnicianul în automatizări își desfășoară activitatea
în unități de producție, pe linii de asamblare a
echipamentelor de automatizare, a proceselor industriale, în
unități economice care produc elemente de automatizare și în
unități economice specializate în întreținerea și depanarea
mașinilor automate.
Ce poți învăța?
*Realizarea lucrărilor de bază mecanice și electrice
necesare în domeniul electronică automatizări* Efectuarea de
măsurări tehnice în electronică* Realizarea circuitelor electronice
simple cu componente analogice discrete* Realizarea circuitelor
logice combinaționale cu circuite integrate digitale* Utilizarea
traductoarelor în automatizări* Utilizarea sistemelor de reglare
automată* Reglarea automată a parametrilor proceselor
tehnologice*
Ocupaţii COR (Clasificarea Ocupațiilor din România) ce
pot fi practicate:
•Tehnician mentenanţă electromecanică - automatică
echipamente
industriale
•Operator responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor
•Automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane
• Operatori dispecer sisteme de monitorizare şi aparatură de
control
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•Tehnician pentru sisteme şi instalaţii de semnalizare, alarmare şi
alertare în caz de incendiu

Specializarea-Tehnician

proiectant

CAD

Tehnicienii sunt pregătiţi în proiectare cu ajutorul
computerului, folosind programe informatizate de tip Autocad. Ei
desenează planşele unor piese şi produse folosind tehnica
modernă, înlocuindu-se astfel planşeta cu proiectarea prin
intermediul programelor informatizate.
Pe parcursul şcolarizării elevii dobândesc competenţe de :
utilizare a computerului în proiectare CAD; utilizarea schemelor şi
diagramelor specifice; utilizarea documentaţiei tehnice pentru
asigurarea calităţii produselor;
Ce face un proiectant CAD zi de zi și care sunt posibilele lui sarcini?
 Creare de desene tehnice detaliate, de inalta calitate, si
de planuri bazate pe materialele puse la dispozitie de
arhitecti si ingineri sau modificarea unor planuri si schite
deja existente.
 Folosirea software-urilor CAD pentru crearea de desene
2D si 3D.
 Colaborarea cu arhitecti, ingineri si designeri pentru a
înțelege cât mai bine cerințele lor cand vine vorba de
design și oferirea de sfaturi tehnice pentru cei ce se
ocupăcu producția ori construcția de bunuri, obiecte.
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Furnizarea unor desene și schițe corecte, detaliate si la
scara potrivita.



Asigurarea unor desene ce respectă normele si
standardele ce țin de protecția muncii, sănătate și
siguranță.
Calcularea costurilor materialelor pentru a asigura
fezabilitatea producției si a construirii obiectelor sau
bunurilor, pentru care se face schițarea.
Efectuarea de vizite la fața locului și de studii, atunci când
este necesar, pentru proiecte de constructii, design,
producție sau fabricație.
Prezentarea de schițe în toate etapele proiectului, de la
primele faze și până la cele de construcție și instalare.
Efectuarea documentatiei pentru producție și instalare.
Păstrarea dosarelor cu schițele lucrate în trecut, pentru
situațiile în care acestea vor fi necesare din nou.









Specializarea-Tehnician în construcții și lucrări publice
Tehnicianul în construcții și lucrări publice contribuie
tehnic la activitatea de construcție a locuințelor și altor lucrări
publice, precum și la evaluare de lucrări. Reprezintă arhitecții și
inginerii pe șantierele de construcții pentru a asigura efectuarea
lucrărilor în conformitate cu specificațiile din planuri și schițe,
precum și pentru respectarea normelor de consum a
materialelor. Contribuie potrivit planurilor și schițelor pe care le
primesc, la estimarea detaliată a cantităților și costurilor de
materiale și a forței de muncă necesare realizării proiectelor.
Organizează întreținerea și reparațiile utilajelor.
Se ocupă în principal cu planificarea și raportarea
activității de la punctul de lucru, organizarea condițiilor de
46

desfășurare a activității formațiilor de lucru, supravegherea
activităților de la punctul de lucru, gestiunea stocurilor de resurse
materiale, coordonarea formării profesionale și gestionării
performanțelor echipei, coordonarea aplicării prevederilor legale
referitoare la sănătatea și securitatea muncii (SSM) și în domeniul
situațiilor de urgență, coordonarea aplicării normelor de protecție
a mediului, coordonarea asigurării calității lucrărilor de executare,
coordonarea întreținerii echipamentelor de lucru.
Ce vei învăța?
-Realizare planuri de construcţii și instalaţii manual și/sau cu
ajutorul programelor de proiectare AutoCAD, ArhiCAD;Realizarea
proiectării CAD pentru elemente construcţii și instalaţii;
-Întocmirea de devize de lucrări și planificare activităţi în
construcţii și instalaţii;
Care sunt beneficiile urmării acestui profil?
 Poţi realiza un venit suplimentar lucrând part-time în
firme de proiectare, cu program flexibil, ca
reprezentanţi/distribuitori de materiale de construcţii și
instalaţii;
 Poţi profesa ca desenator în firme de proiectare,
consultanţă sau de execuţie pentru construcţii și
instalaţii;
 Tehnician în companii unde există servicii de investiţii și
reparaţii.

Specializarea-Tehnician mecanic pentru întreținere și
reparații
Pe parcusul școlarizării la acest profil, pregătirea de specialitate
este axată pe formarea de capacități precum: concepţie,
construcţie, montaj, utilizare, întreţinere şi reparaţii maşini,
motoare si instalatii mecanice; asigură funcționarea mașinilor,
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motoarelor şi instalaţiilor mecanice şi a elementelor acestora sau
încercarea prototipurilor.
Ce avantaje poți avea?
-Te poţi integra pe piaţa muncii la orice agent economic,unde poţi
îndeplini sarcini cu caracter tehnic din domeniul construcţiilor de
mașini;
-Poți activa ca tehnician responsabil cu mentenanţa utilajelor în
companii din diverse sectoare;
Diploma îţi va permite să lucrezi part-time pe parcursul studiilor
viitoare.

Specializarea- Tehnician electromecanic
Electromecanicii montează, întreţin, reglează şi repară
aparate şi echipamente electrice şi energetice de toate tipurile:
motoare electrice, dinamuri, tablouri de comandă şi distribuţie,
instrumente sau componente electrice la maşini agricole şi
industriale, autovehicole.
De
asemenea,
lucrătorii
în
electromecanică
supraveghează funcţionarea instalaţiilor electromecanice,
execută lucrările de montaj şi reparaţii curente a
subansamblurilor simple de instalaţii electromecanice;
manevrează dispozitivele şi echipamentele specifice domeniului.

Folosesc diverse truse (trusa lăcătuşului, trusa
electricianului, trusa electronistului), dispozitive de prindere şi de
fixare (menghine, cleme, cleşti), instrumente de măsurare (rigle,
şubler, micrometru, comparator)
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
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-tehnician electromecanic
-tehnician energetician/electrician
-tehnician
mentenanță,
electromecanică-automatică,
echipamente industriale
-mașinist la instalații hidraulice

Specializarea-Tehnician designer vestimentar
Tehnicienii designeri se documentează cu privire la evoluţia şi
tendinţele modei pe plan mondial. Ei proiectează modele
vestimentare, realizează prototipurile, execută cusături manuale
şi la maşină, pentru confecţionarea produselor vestimentare,
efectuează colorarea materialului textil.
Aptitudinile semnificative pentru această ocupaţie sunt:
creativitatea, percepţia spaţială şi percepţia formei, dexteritatea
digitală, aptitudinile de calcul.

Ce vei învăța?




Utilizarea limbajului grafic în reprezentări specifice
domeniului textile-pielărie;
Identificarea și selectarea materiilor prime din textilepielărie;
Aplicarea normelor de sănătatea și securitatea muncii și
de protecția mediului;
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Efectuarea operațiilor tehnologice pentru realizarea unui
produs specific domeniului textile-pielărie;
Realizarea schițelor produselor vestimentare și a
accesoriilor;
Proiectarea schițelor produselor vestimentare și a
accesoriilor;
Etapele procesului tehnologic de confecționare.

Specializarea-Tehnician în industria textilă
Pregătirea teoretică și practică la acest liceu este axată pe
formarea unor competențe precum:TALAŢII ELECTRICE
 Conceperea /proiectarea și realizarea diferitelor modele
de produse specifice domeniului textile-pielărie
 Planificarea și organizarea producţiei

Întocmirea documentaţiei tehnice necesare realizării
unui produs textil
 Identificarea și selectarea materiilor prime necesare
 Urmărirea
procesului tehnologic până la obţinerea
produsului finit

Deservirea / programarea diferitele mașini, echipamente
specifice din industriei textile

Utilizarea limbajului tehnic grafic în reprezentări
specifice domeniului textile
 Participarea la întreţinerea curentă a mașinilor si
echipamentelor de lucru
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Care sunt beneficiile tale?
→Desfășori activităţi în cadrul societăţilor cu tradiţie din ţară,
lucrând pe mașini/ utilaje performante unde se obţine o gamă
diversificată de produse textile;
→Pregătirea teoretică, realizată în unitatea de învăţământ, este
consolidată de pregătirea practică efectuată în atelierele școlii
sau la agenţii economici cu tradiţie, asigurându-se astfel baza
necesară unei pregătiri profesionale de specialitate;
→ Mediul de pregătire/lucru este unul dinamic care încurajează
tinerii în dezvoltarea lor profesională;
→ La sfârșitul anilor de studiu ai posibilitatea de a obţine un
certificat de competenţe profesionale care îţi oferă

IAN ÎN

oportunitatea de a lucra în domeniu.EHNIC
Ce job poţi avea?
 Tehnician în industria textilă

Designer / Proiectant produse textile120

Specializarea-Tehnician în industria pielăriei
Tehnicienii în industria pielăriei îşi desfăşoară activitatea sub
directa conducere a inginerilor, supraveghează procesele
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tehnologice de fabricare a produselor din piele şi înlocuitori,
supraveghează procesele tehnologice de prelucrare şi finisare a
pieilor, de fabricaţie a încălţămintei, a produselor de
marochinărie, precum şi a produselor vestimentare din piele şi
înlocuitori. Urmăresc respectarea calităţii materiei prime, a
semifabricatelor şi a produselor finite.

Ce vei învăța?
→Efectuarea operaţiilor tehnologice pentru realizarea unui
produs specific domeniului textile- pielărie;
→Efectuarea analizelor de laborator pentru materii prime şi
materiale;
→Proiectarea tiparelor pentru încălţăminte şi articole de
marochinărie;
→Proiectarea tiparelor pentru îmbrăcămintea din piele.
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Filiera vocaţională
Ai întâlnit oameni care păreau să spună că profesia lor ”le
vine ca o mănușă”? Sau că nu se văd făcând altceva,
descoperind o pasiune profundă pentru un domeniu și,
evident, fiind înzestrați cu calități, aptitudini speciale pentru
pentru un domeniu.
•

Filiera vocaţională este potrivită pentru elevii care au
înclinaţii către un anumit domeniu de activitate;

•

Vocaţia se manifestă ca o tendinţă dominantă sau ca
o nevoie profundă a persoanei, de a efectua un
anumit tip de activitate; reprezintă “ chemarea” spre
îndeplinirea unei activităţi socio-profesionale.
Vocaţia implică o interacţiune optimă între aptitudini
(“ce ştiu să fac?”) şi atitudinile faţă de un domeniu (“
cum mă raportez la…);

•

În funcţie de domeniile în care activează persoanele,
vocaţia lor poate fi pentru: ştiinţă, tehnică, artă,
sport, educaţie, conducere socială etc.
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Profilul
arte
vizuale
şi
arte
Specializarea ––Tehnician pentru tehnici artistice

plastice

Tehnicienii pentru tehnici artistice lucrează în ateliere- folosind
instrumente specifice, ori pe teren- la adresele solicitanţilor de
decoraţiuni. Utilizează o varietate de materiale, mijloace şi metode
artistice pentru a-şi exprima ideile, gândurile şi sentimentele.
Ocupaţia solicită aptitudini artistice şi creativitate. Admiterea la
acest profil este condiţionată de reuşita la probele de percepţie
vizuală ( studiu după natură) şi de creativitate (compoziţie în culoare
sau volum pe o temă dată).
Pe parcursul pregătirii, vei fi provocat să:
Efectuezi studii de documentare la obiective culturale
Realizezi schiţe, planșe, machete folosind tehnicile artistice
Utilizezi mijloace specifice comunicării artelor vizuale
artistice
Care sunt beneficiile tale?
→Cunoști tehnici de bază ale exprimării în culoare, în vederea
aplicării lor în pictură și grafică de șevalet, grafică pentru publicitate
și carte;
→Cunoști tehnici de bază ale exprimării în culoare, în vederea
aplicării lor în pictură și grafică de șevalet, grafică, pentru publicitate
și carte;
→Devii absolvent al unui program de studii într-un domeniu
deosebit, compatibil aptitudinilor tale artistice;
→ Oportunitatea de afirmare prin participarea la expoziţii de artă
individuale și colective;
-
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→ Cu portofoliul artistic individual realizat sub îndrumarea
profesorilor de specialitate, în școală, poţi accede în învăţământul
superior din ţară și străinătate;
→ Ai șansa pregătirii în atelierele școală de specialitate;
→ Oportunitatea deschiderii propriului atelier.

Ce job poţi avea?
 Tehnician pentru tehnici artistice-ucenic al unui artist plastic

Grafician cu studii medii

Ceramist cu studii medii

Artist plastic decorator cu studii medii

Artist tatuator

Peisagist
a Societăţi cu activitate de marketing
publicitar

Profilul

arte

vizuale

şi

arte

plastice

Specializarea–Desenator tehnic pentru arhitectură şi
design
Specialiştii în domeniu elaborează schiţe şi planuri pentru
construcţii şi restaurări, execută desene la o anumită scară,
utile în urbanistică şi amenajarea teritoriului.
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Elevii îşi formează competenţe privind: folosirea
instrumentelor şi a tehnicilor de reprezentare şi machetare
specifice; utilizarea mijloacelor comunicării vizuale artistice sau
a limbajului grafic convenţional. De asemenea, pregătirea de
specialitate poate include utilizarea de programe de modelare
ArchiCAD în elaborarea proiectelor de arhitectură, arte
ambientale și design.
Admiterea la acest profil este condiţionată de reuşita la
probele de percepţie vizuală(studiu după natură) şi de
creativitate(adaptată specialităţii). Se recomandă să urmeze
acest profil cei care au percepţie spaţială şi percepţia formei,
acuitate vizual-cromatică.
Ce avantaje poţi avea:
→Dobândirea competenţelor tehnice și artistice necesare
domeniilor aflate la congruenţa artei cu știinţa și tehnica,
valorificând creaţia;
→Poţi desfășura o activitate independentă în cadrul atelierului
sau firmei tale;
→Prin completarea studiilor superioare poţi să îţi conduci
propriile proiecte și construcţii pe întreg fluxul managerial de la
ofertare până la predarea la cheie a unei construcţii;
→ Îţi dezvolţi imaginaţia, sensibilitatea faţă de frumosul autentic,
pasiunea, respectul pentru lucrul bine făcut.
Ce job poţi avea?
 Desenator în birouri de proiectare și design, urbanism
 Designer tehnic – în cadrul unui birou de arhitectură
 Designer modă, industrial, ambiental interior / exterior
Profilul Artistic
Specializarea- Conservare-restaurare bunuri culturale
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La această specializare, pregătirea de specialitate va viza
transmiterea de cunoştinţe şi formarea de abilităţi pentru a
exercita sarcini precum:
-Stabilire tehnologii de restaurare, materiale, utilaje şi scule
necesare conservării sau restaurării (spatulă pentru consolidări,
maşină universală de tâmplărie, maşina de găurit, maşină de
cusut, băi de curăţire, pensete, pensule, trusă sculptură, sablator,
polizor, sondă cu ultrasunete etc.).
-Curăţare bunuri culturale de murdăria neaderentă, eliminare de
pete, înlăturare de verniurile alterate şi alte adaosuri care nu au
făcut
parte
din
structura
originală
a
acestora.
• Aplicare pe suprafaţa operelor de artă substanţe (lacuri, ceruri,
verniuri etc.) menite să le protejeze împotriva factorilor de
degradare.

-Vernisarea lucrărilor în vederea consolidării straturilor de
culoare.
-Îndepărtare ramă şi saşiul original pentru curăţarea stratului
pictural
şi
îndreptarea
pânzei
şi
a
marginilor ei care prezintă o stare de conservare defectuoasă.
-Intervenţie pentru restaurarea şi protejarea monumentelor
istorice(statui,busturi,complexe decorative, din lemn, marmură şi
piatră) expuse în locuri publice.
Profilul Muzică
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Specializarea-Instrumentist
Instrumentiştii descifrează şi reproduc partituri destinate
formaţiilor instrumentale, interpretează, cu ajutorul unui
instrument muzical diferite partituri; respectă disciplina impusă
din formaţia muzicală din care face parte. Practicantul unei astfel
de ocupaţii ar trebui să fie o persoană capabilă să efectueze timp
îndelungat acelaşi tip de sarcini, meticuloasă, conştiincioasă, să
aibă
abilitatea
de
a-şi
menţine
echilibrul emoţional în situaţii de stres. Talentul muzical,
perseverenţa şi puterea de concentrare sunt necesare pentru
reuşita în domeniu.

La acest profil vei învăţa să:




Interpretezi muzică clasică, modernă, muzică tradiţională
românească aplicând toate cunoştinţele teoretice şi
deprinderile tehnice şi expresive ale instrumentului
studiat;
Performezi pe scena de concert în calitate de solist sau
membru în ansamblul instrumental sau folcloric.
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Profilul Sportiv

Specializarea/
sportiv

calificarea

profesională-

Instructor

Competenţe formate vizează: organizarea, desfăşurarea şi
monitorizarea activităţilor sportive (concursuri, campionate,
festivaluri), elaborarea normelor referitoare la organizarea şi
desfăşurarea activităţilor sportive, în raport cu normele naţionale;
aplicarea corectă a criteriilor de evaluare a elevilor care practică
un sport, în concordanţă cu regulamentul oficial.
Pot opta pentru această specializare elevii care au o condiţie fizică
foarte bună, aptitudini de a lucra în grup (dacă practică un sport
de echipă), care se evidenţiază ca persoane echilibrate şi
disciplinate.
În afara orelor de curs o mare parte a timpului este alocat
antrenamentelor obligatorii, destul de solicitante, organizate
după un program care trebuie respectat cu rigurozitate.

Profilul teologic
Specializarea- Teologie ortodoxă
Membrii clerului promovează tradiţiile, practicile şi credinţele
religioase, oficiază servicii religioase de celebrare sau
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administrare a ritualurilor de iniţiere, de reconstituire a
evenimentelor legate de creaţie, rugăciune, ofrande (daruri
făcute bisericii) şi exercită
îndrumare pastorală într-o
comunitate.
Profilul psihologic necesar practicării meseriei cuprinde
trăsături moral-caracteriale precum răbdarea, generozitatea,
smerenia.

Profilul Pedagogic
Admiterea la specializările din cadrul profilului pedagogic, filiera
vocaţională presupune o selecţie constând în testarea unor
aptitudini specifice (aptitudini muzicale, aptitudini fizice,
aptitudini artistice-desen, comunicare şi argumentare-inclusiv
dicţia).

Specializarea- Învățător-Educatoare
Practicanţii unei astfel de ocupaţii desfăşoară activităţi de
instruire a elevilor din învăţământul primar public sau privat, la
obiecte de studiu prevăzute de curriculum pentru aceste nivel de
învăţământ(cu exceptia disciplinelor: Educaţie fizică şi sport,
Limbi străine, Religie).
Învăţătorul/educatoarea ar trebui să fie o persoană care
manifestă înclinaţie şi interes sporit pentru ceea ce se află în
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afara propriei persoane, să fie sociabilă, creativă, să se exprime
cu uşurinţă. Acţiunile ei ar trebui să fie caracterizate de
responsabilitate şi consecvenţă şi să dea dovadă de capacitatea
de menţinere a echilibrului emoţional în situaţii de stres.
Vei învăța să îndeplinești sarcini precum:
•

identificarea nevoilor individuale de învăţare ale fiecărui
elev şi pregătirea programe specifice în funcţie de
acestea;

•

stabilirea obiectivelor de studiu clare pentru toate tipurile
de lecţii, unităţi de conţinut şi alte activităţi desfăşurate
împreună cu elevii;

•

utilizarea diferite metode şi strategii instrucţionale în
predarea materiilor de studiu ;

•

observarea şi evaluarea elevilor privind performanţa,
comportamentul, dezvoltarea socială şi emotională.

Specializarea-Educator-puericultor

Obţinerea acestei calificări îţi dă posibilitatea să lucrezi în creşă,
dar nu numai (creșa este un serviciu public sau privat cu misiunea
de a oferi, pe timpul zilei, servicii integrate de educație, îngrijire și
supraveghere copiilor cu vârste cuprinse între 0 și 3 ani).
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Conform
precizărilor
din
Standardul
Ocupaţional
corespunzător din România (validat în 2008 în cadrul
Autorităţii Naţionale de Calificări şi publicat în 2010),
”educatorul-puericultor este persoana calificată a cărei intervenţie se regăseşte în sectorul serviciilor de
creştere, îngrijire şi educaţie timpurie a copilului şi de
susţinere a părinţilor în consolidarea abilităţilor parentale”. Acestea pot fi servicii primare şi de protecţie a
copilului. Serviciile primare sunt: creşe, grădiniţe, centre de zi pentru copil, centre de consiliere şi informare
pentru părinţi etc. Serviciul de protecţie a copilului în
care
educatorul-puericultor
îşi
desfăşoară
activitatea
poate fi Centrul Maternal.
Rolurile
centrate
pe
interacţiunea
copil–educatorpuericultor nu se referă doar la aspectele presupuse
de îngrijirea copilului, ci include şi roluri educative propriu-zise:
*cunoaşterea elementelor de bază ale psihologiei copilului, cu
accent pe dezvoltarea timpurie* cunoaşterea caracteristicilor
psihologice ale relaţiei mamă–copil*proiectarea, realizarea şi
evaluarea activităţilor educative cu copiii de la 0 la 3 ani*
asigurarea unui mediu stimulativ dezvoltării minorilor.
Profilul Militar

Specializarea – Matematică-Informatică
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Cadrele militare desfăşoară activităţi prin care contribuie la
garantarea integrităţii naţionale şi ordinii constituţionale, fără
permisiunea de a cumula şi alte activităţi în viaţa civilă (de afaceri,
colaborări cu alte firme). Pe parcursul liceului, accentul se pune
pe ariile curriculare “Matematică şi ştiinţe” şi “Tehnologii” şi se
asigură şi o pregătire militară elementară.
La admiterea în liceu se susţin probe eliminatorii de
aptitudini sportive, probe psihologice şi un interviu. Se
recomandă să opteze pentru un astfel de profil elevii care au o
condiţie fizică bună, o vedere bună şi un auz bun, rezistenţă fizică
şi mentală, care probează responsabilitate, încredere în sine,
adaptabilitate, disciplină, voinţă, loialitate, respect faţă de lege şi
reguli.
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Învățământ profesional
De ce să alegi această rută de pregătire?
Abilitățile practice sunt unice precum semnătura pe document.
Odată dobândite vor pune persoana în valoare aparte în
societate. Actualizarea cunoștințelor practice este necesară în
orice profesie. Schimbările ce se vor produce dunt determinate
de apariția noutăților tehnologice.

→Educaţia și formarea profesională îţi oferă cursuri de
formare acreditate și locuri de muncă legate de abilităţile
tale tehnice.
→ Acesta acoperă un număr mare de cariere și specializări
cum ar fi: meseriile tehnice, munca de birou, vânzarea cu
amănuntul, industria hotelieră și alimentară.
→ Stagiile de pregătire practică cu durata de 720 ore se pot
organiza, atât în laboratoarele de specialitate și în atelierele
unității de învățământ, cât și la agenții economici parteneri
în pregătirea profesională a elevilor și cuprind ore de
laborator tehnologic și ore de instruire practică.
→ După promovarea examenului de certificare a calificării
profesionale, vei dobândi un Certificat de calificare
profesională şi un Supliment descriptiv al certificatului,
conform Europass.
→ Dacă dorești continuarea studiilor, poţi urma cursurile
învăţământului liceal.
→ Statul susţine învăţământul profesional prin burse
speciale.
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Calificarea profesională- Comerciant - vânzător



•
•
•
•

Comercianţii-vânzători vând mărfuri cu ridicata şi cu
amănuntul, prezintă şi probează calitatea mărfurilor şi
modul de funcţionare al aparaturii expuse la vânzare.
Expun mărfurile într-o manieră estetică, atrăgătoare şi
uşor de vândut , afişează preţurile în mod vizibil.
Asigură igiena spaţiului, a produselor.
Prezintă marfa clienţilor (calitativ, funcţional, utilitatea şi
preţul tuturor articolelor).
Întocmesc formele de vânzare pentru achitarea la casă
sau încasează banii.

Calificarea profesională- Frizer - coafor - manichiurist pedichiurist

Calificarea Frizer- coafor- manichiurist- pedichiurist oferă
pregătirea de specialitate necesară pentru prestarea serviciilor
prin realizarea lucrărilor de frizerie, coafură, manichiură şi
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pedichiură. De asemenea, calificarea oferă pregătirea necesară
pentru realizarea unor activităţi conexe lucrărilor de estetică
(programarea clienţilor, relaţia cu clienţii, aprovizionarea locului
de muncă etc) .
Competențele pe care trebuie să le formezi vizează: comunicarea
profesională, îngrijirea părului, realizarea bărbieritului şi a
îngrijirilor faciale, tunderea părului pentru bărbaţi și femei,
realizarea de coafuri simple, pigmentarea şi depigmentarea
părului, îngrijirea estetică a mâinilor și picioarelor (manichiură și
pedichiură).

Calificarea profesională-Bucătar

Bucătarii stabilesc meniuri, realizează preparate culinare
după diferite reţete, organizează şi coordonează munca în
bucătărie, apreciază calitatea alimentelor, dozează în porţii
produselor.
Urmând această formă de școlarizare, vei învăța să:
-realizezi preparate culinare din bucătăria naţională și
internaţională;
-utilizezi tehnologii specifice pentru realizarea preparatelor
dietetice, vegetariene, vegane și raw-vegane, de tip slow food,
fast-food;
- prepari meniuri pentru servicii de tip catering;
- aplici tehnici de prezentare estetică preparatelor culinare.
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Calificarea profesională- Tâmplar universal

Tâmplarii transformă cheresteaua în produse din lemn,
obiecte de uz casnic, articole tehnice, parchete, instrumente
muzicale, diferite sortimente de mobile
Ei sunt pregătiţi teoretic şi practic să realizeze producerea,
decorarea, repararea mobilei şi a altor produse din lemn; îmbină
furnirele, le presează, încleiază, şlefuiesc şi finisează lemnul,
utilizează baiţuri, grunduri, lacuri, vopsele, adezivi.

Calificarea profesională- Mecanic auto

Mecanicii auto realizează diagnosticarea funcţionării
automobilelor, construcţia şi întreţinerea lor, asamblarea
elementelor mecanice.
Pregătirea de specialitate va urmări formarea unor abilități
precum:
• Determinarea şi măsurarea uzurilor
• Utilizarea fluidelor în motoare
• Conducerea automobilelor
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•
•

Evaluarea funcţională, calitativă şi cantitativă a părţilor
mecanice ale automobilelor
Executarea operaţiilor de reglare, ajustare, instalare,
întreţinere şi reparare la sistemele, mecanismele şi
instalaţiile automobilelor.

Calificarea profesională- Mecanic utilaje și instalații în
industrie
La această specializare vei învăța să:
-Repari și pui în funcţiune mașini, utilaje și instalaţii
-Întreţii și repari instalaţii hidraulice pneumatice
-Asamblezi instalaţii pentru conducerea și circulaţia fluidelor
-Înveţi cum să faci întreţinerea mașinilor și utilajelor
-Conduci utilajele de ridicat și transportangajatori
Ce job poţi avea?
* Lucrător în domeniul mecanic
* Mecanic de întreţinere
* Lucrător pe utilaje de transport și ridicat
* Montator subansamble

Calificarea profesională- Lăcătuș mecanic prestări servicii

Lucrătorii în lăcătuşerie mecanică structuri execută operaţii
tehnologice de realizare şi asamblare a pieselor care compun
structurile metalice.
Pe parcursul şcolarizării elevii dobândesc competenţe privind :
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 Utilizarea sculelor, dispozitivelor, verificatoarelor pentru
îndreptare, tăiere, pilire, îndoire, găurire, filetare, nituire,
lipire, sudare
 Realizarea de produse simple prin operaţii de lăcătuşărie
 Verificarea preciziei dimensionale şi de formă a pieselor
executate
 Asamblarea structurilor metalice
 Aptitudinile recomandate practicării acestei ocupaţii sunt:
dexteritate manuală şi percepţie spaţială, percepţia
formei, coordonare ochi-mână.

Calificarea profesională- Tinichigiu vopsitor auto
Calificarea asigură absolventului capacitatea de a identifica
şi remedia defecte ale cadrului sau caroseriei şi estetica
automobilului.

Pregătirea de specialitate vizează formarea următoarelor
competențe:
-

-

Identificarea defectelor şi a gradului de uzură al cadrului
sau caroseriei automobilelor, folosind metode moderne
de diagnosticare;
Efectuarea reparațiilor şi întreţinerea sistemelor de
acţionare, închidere şi blocare precum şi a cadrului şi
caroseriei auto;
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-

Efectuarea protecţiei anticorozivă respectând estetica
automobilului;
Efectuarea operaţiilor de vopsire a caroseriilor conform
celor mai moderne tehnologii;
Manevrarea autovehiculelor, conform legislaţiei în
vigoare.

Ce job poţi avea?
♦Tinichigiu-vopsitor auto într-un service auto sau atelier de
întreţinere și reparaţii auto
♦Lucrător comercial la standuri cu piese auto
♦ Conducător auto categoria B (taximetrist), C(transportator
mărfuri)
♦ Lucrător distribuţie vopsele și componente – elemente de
caroserie
♦ Recepţioner service auto

Calificarea profesională- Sudor

Competețe formate:
♦Pregătirea și verificarea aparatelor de sudură;
♦ Pregătirea pieselor ce urmează a fi sudate;
♦ Stabilirea și reglarea tensiunii/intensității curentului electric
în funcţie de materialele cu care lucrezi;
♦Aplicarea sudurii utilizând metale incandescente, torţe de
sudură sau echipament electric-ultrasonic;
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♦ Examinarea sudurilor pentru a depista defectelor și a le
remedia.
Ce beneficii ai urmând acest profil?
♦Dobâdești cunoștinţe din diferite domenii: știinţa materialelor,
chimie, tehnologia materialelor
♦Siguranţa unui loc de muncă după absolvire și certificare

Calificarea profesională- Electrician exploatare joasă
tensiune
Meseria de electrician este o meserie de actualitate, indiferent de
fluctuaţiile economice, orice tip de activitate economică
desfășurându-se cu ajutorul energiei electrice. Oferta pe piaţa
muncii este generoasă, cu o remuneraţie superioară mediei pe
economie.

Competenţele tehnice specializate permit absolvenţilor să
realizeze lucrări de întreţinere a instalaţiilor şi echipamentelor
electrice de joasă tensiune, să asigure partea de dimensionare a
proiectelor de instalaţii electrice şi să exploateze aceste instalaţii.
Cunoştinţele dobândite permit şi desfăşurarea de activităţi
specifice staţiilor şi posturilor de transformare aparţinând
sistemului de transport şi distribuţie a energiei electrice.
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Calificarea profesională- Ospatar (chelner) vânzator în
unități de alimentație
Competențe formate:
●Pregătirea saloanelor de servire în vederea primirii clienţilor
●Recomandarea preparatelor și băuturilor din meniu
● Alcătuirea de meniuri pentru diferite tipuri de mese și diferite
categorii de consumatori
● Servirea de preparate și băuturi și debarasarea meselor
●Întocmirea notelor de plată și încasarea contravalorii
consumaţiei
●Acordarea atenţiei maxime fiecărui consumator
●Îţi poți dezvolţi abilitatea de a comunica în limbi străine

Calificarea profesională - Brutar - patiser - preparator
produse făinoase

Brutarii fac pâine şi produse de panificaţie, prin transformarea
făinii şi adausurilor respective; recepţionează materia primă , o
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descarcă şi o depozitează în locuri special amenajate, transformă
drojdia în suspensie, dizolvă sarea, încălzesc făina, prepară şi
prelucrează aluatul (îl frământă, divizează, modelează, îl lasă la
dospit), coc produsele de panificaţie, le depozitează şi expediază
produsele finite.
Preparatorii de produse făinoase recepţionează materia primă,
o depozitează în locuri special amenajate, prepară şi
prelucrează aluatul, coc produsele de panificaţie, depozitează şi
expediază produsele finite.

Calificarea profesională- Zidar - pietrar - tencuitor

La această specializare poți învăța să:
- Execuţi zidării simple, zidării din piatră naturală, zidării
complexe;
- Execuţi lucrări de demolare a zidăriei;
- Prepari mortar pentru zidării și tencuieli;
- Execuţi tencuieli simple, tencuieli decorative, manual sau
mecanizat, sau tencuieli uscate cu panouri din ghips
carton
De asemenea, abilitățile formate îți dau posibilitatea de executare
a lucrărilor de reabilitare termică a clădirilor.
Ce job poţi avea?
●Muncitor calificat, nivel 3, la firme de construcţii
●Agent de vânzări în magazinele cu materiale de construcţii și
instalaţii

73

Calificarea profesională- Lucrător hotelier

Lucrătorii în hoteluri realizează servirea centrată pe turist,
servicii hoteliere la nivelul holului şi etajului, servicii suplimentate
prestate turiştilor şi răspund de calitatea serviciilor hoteliere.
Pe parcursul anilor de studii elevii dobândesc competenţe
privind :


•
•

Identificarea diferitelor aşteptări ale turiştilor;
Stabilirea unei relaţii profesionale cu aceştia;
Prestarea serviciilor de tipul: întâmpinarea clienţilor,
transportarea bagajelor, întreţinerea curăţeniei la nivelul
holului, asigurarea curăţeniei lenjeriei, primirea şi
transmitrea corespondenţei pentru turişti.

Calificarea profesională- Preparator produse din carne și
pește
Abilități formate în cursul pregării practice și teoretice:
- Efectuarea tranșării, dezosarea și alegerea cărnii în
vederea obţinerii preparatelor din carne și pește
- Realizezarea operaţiilor specifice tehnologiei de obţinere
a produselor din carne și pește
- Respectarea reţetelor de fabricaţie a produselor din carne
și pește
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Aplicarea normativelor de protecţia mediului și siguranţa
produselor alimentare
Ce job poţi avea?
*Preparator industria cărnii* Măcelar* Carmangier* Preparator
semiconserve din peşte
Calificarea profesională- Preparator produse din lapte
Practicanţii unei astfel de ocupaţii produc prin prelucrarea
laptelui: diferite tipuri de brânzeturi, alte produse lactate; fierb
laptele, separă smântâna, încheagă laptele şi îl toarnă în
forme sau malaxoare pentru obţinerea produsului finit.
Abilități formate în cursul pregării practice și teoretice:
- Recepţionarea materiilor prime şi auxiliare
- Realizarea preparatelor din lapte pe baza reţetelor de
fabricaţie
Utilizarea tehnologiilor şi utilaje moderne pentru
obţinerea produselor din lapte
Aplicarea normativele de protecţia mediului și siguranţa
produselor alimentare
Ce beneficii poți avea?
 Efectuezi instruirea practică în atelierele școlii și în fabrici
de procesare a laptelui
 Poţi participa la stagii de pregătire practică în străinătate
prin proiecte Erasmus+ și să obţii certificatul Europass
-

Calificarea profesională- Horticultor
Abilități formate în cursul pregării practice și teoretice:
- Pregătirea solului și înfiinţarea culturilor horticole,
legumicole, floricole, pomicole și de viţă-devie
- Întreţinerea şi recoltarea culturilor
- Prevenirea și combaterea poluării mediului
- Întreţinerea și conducerea tractorului
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Ce beneficii poți avea?
 Posibilităţi multiple de angajare, România fiind o ţară în
care agricultura este o ramură de bază a economiei.
 Pregătirea teoretică este consolidată de pregătirea
practică, care se realizează în cadru organizat la agenţi
economici, dar și în cadrul școlii – bază materială bogată
și performantă: seră, ciupercărie, livadă, teren arabil,
utilaje agricole.

Calificarea profesională- Confecționer produse textile
Confecţionerii produse textile realizează operaţii de pregătire a
materialelor textile pentru confecţionare, operaţii de coasere la
diferite tipuri de maşini de cusut, călcare, finisare şi ambalare.
Confecţionerul produse textile asigură prelucrarea şi asamblarea
semifabricatelor, urmărind procesul tehnologic până la obţinerea
produsului finit.
Abilități formate în cursul pregării practice și teoretice:
- Realizarea și pregătirea materialelor textile pentru
confecţionare, coasere, călcare, finisare și ambalare;
asiguri prelucrarea și asamblarea semifabricatelor,
urmărind procesul tehnologic până la obţinerea
produsului finit;
- Efectuarea
operaţiilor de șablonare - șpănuire și
decupare a materialelor;
- Executarea operaţiilor de prelucrare termică și prin
coasere a reperelor produselor textile;
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Executarea operaţiilor de asamblare pe mașini specifice
procesului;
Executarea operaţiilor de finisare finală a produselor
confecţionate;
-

-

Ce avantaje poți avea?
*Confecţionarea și finisarea unei game largi de articole textile:
îmbrăcăminte, lenjerie, feţe de masă, produse decorative,
costume tradiţionale, articole de sport;
*Pregătirea teoretică este consolidată de pregătirea practică, care
se realizează în cadrul atelierului școală;
*La sfârșitul celor 3 ani de studiu ai posibilitatea de a obţine un
certificat de competenţe profesionale care îţi oferă oportunitatea
de a lucra în domeniu.

CONFECŢIRODUSE TE16
Calificarea profesională- Confecționer articole din piele
și înlocuitori

Confecţionerii de articole din piele şi înlocuitori realizează operaţii
de croire, asamblare, formare spaţială, tălpuire şi finisare a
încălţămintei. Conduc şi supraveghează maşini care decupează
părţi componente pe care le îmbină prin coasere sau lipire.
Conduc şi supraveghează maşini de cusut simple sau speciale cu
un singur ac sau cu mai multe ace, pentru fabricarea şi finisarea
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confecţiilor din piele şi înlocuitori, aplicând tehnologii de tip
industrial.
Abilități formate în cursul pregării practice și teoretice:
- Prelucrarea pielii sau a înlocuitorului de piele efectuând
operaţiile de egalizare, subţiere și coasere
- Reglarea mașinilor de subţiere, egalizare, coasere
- Verificarea calitatății prelucrărilor efectuate, ţinând cont
de standarde.

Calificarea profesională- Pădurar

Pădurarii administrează terenurile împădurite,în scopuri
economice, de agrement şi conservare.
• Asigură paza pădurii prevenind tăierea ilegală a
arborilor, a păşunilor.
• Monitorizează dezvoltarea şi starea de sănătate a
arborilor.
• Evaluează valoarea comercială a arborilor pentru
cherestea, negociază preţurile şi încheie contracte
pentru furnizarea de material lemnos.
• Selectează şi pregăteşte zonele destinate plantării de
arbuşti, utilizând arderea controlată a deşeurilor,
buldozere sau erbicide.
• Participă la acţiuni de stingere a incendiilor forestiere

78

În loc de concluzii...
CARIERA ÎNCEPE CU O PROFESIE
Sunt importante integrarea ta, ca tânăr, în societate şi,
implicit, ocuparea unui loc de muncă?
 Este oare de ajuns să fii un elev strălucit pentru a deţine
cheia succesului profesional?
 Cum poţi să-ţi foloseşti propriile aptitudini şi cunoştinţele
dobândite în şcoală pentru a reuşi să mergi mai departe
într-o lume tot mai grăbită, în care concurenţa este
acerbă?
 Ce garanţii îi poţi oferi, la scară mare, societăţii (incluzând
aici şi instituţiile de stat sau private, societăţile comerciale
ori de turism, mass-media etc) prin serviciile pe care i le
pui la dispoziţie şi ce aşteptări poţi avea de la ea?
 Cât de dificil să fie oare- astăzi, când s-au descoperit
atâtea graniţe şi au apărut zeci şi sute de oportunităţi,
mai ales pentru cei tineri- să te angajezi?
Fă-ţi singur (ă) un bine şi gândeşte-te de două ori,
de douăzeci de ori atunci când te hotărăşti să-ţi alegi o
profesie! Fiindcă orice carieră, în orice domeniu (drept,
economie, ecologie, turism, inginerie genetică, traducere,
literatură, editare de carte) crezi că ţi s-ar potrivi , începe cu o
profesie. O dată aleasă profesia, e desigur mult mai uşor să-ţi
stabileşti priorităţile: paşii pe care trebuie să-i faci ca să obţii
un post bun în domeniul pentru care te-ai pregătit, obiectivele
pe care le vei viza pentru a atinge un nivel de salarizare
mulţumitor şi, de ce nu, cum să-ţi atragi sorţii de partea ta
astfel încât creativitatea şi împlinirea (nu uita că cea
profesională n-o exclude pe cea sentimentală) să nu te
ocolească!
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Vă rugăm să formulați sugestii și observații pentru completarea
acestui ghid la adresa: elena.bujorean@cjraesuceava.ro
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Coperta: Narcisa-Maria Șașalovici
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